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Maddə 10, İfadə azadlığı hüququ 

Avropa Insan Haqları Məhkəməsinin qərarlarının icrası – Azərbaycan 

 

 

İ Ç İ N D Ə K İ L Ə R: 

 
İcmal 
 
BÖLMƏ 1: Azərbaycan – AİHM; AİHM qərarlarının icrası – Avropa Şurası və milli mexanizmlər 
 
BÖLMƏ 2: Maddə 10 – İfadə azadlığı hüququnun pozuntusunun tanındığı qərarlar 

      Ümumi mənzərə 
 
BÖLMƏ 3: Qərarların icra durumu  
 
TÖVSİYYƏLƏR 
 
ƏLAVƏ 1: İfadə azadlığı hüququnun pozuntusu tanınan Azərbaycanla bağlı bütün AİHM 
qərarlarının icmalı  
 
 
 
 
 
 
 
İcmal 
  
Təqdim etdiyimiz sənəddə AİHM-in Azərbaycanla bağlı Konvensiyanın 10-cu maddəsinin pozuntusunu 
tanıdığı qərarlarının icra durumu araşdırılıb. Araşdırmalar icra prosesində tərəflərin Avropa Şurası 
Nazirlər Komitəsi ilə kommunikasiya zamanı təqdim etdiyi məlumatlara və tərəflərdən bilavasitə 
alınmış məlumatlara əsaslanır.  

 
Sənədin birinci hissəsində AİHM-Azərbaycan münasibətlərinin tarixçəsi, AİHM qərarlarının icra 
mexanizmlərindən bəhs olunur. İkinci bölmədə AİHM-in Azərbaycanla bağlı ifadə azadlığı hüququnun 
pozuntusunu tanıdığı işlər haqda ümumi məlumat təqdim edilir.  
 
Üçüncü bölmədə qərarların hər birinin icra durumu haqda məlumatlara yer verilib.  
 
Daha effektiv icra üçün tövsiyyələrdən sonrakı 1-ci əlavədə ifadə azadlığı hüququnun pozuyntusu 
müəyyən edilən bütün qərarların icmalı təqdim olunub. 
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 BÖLMƏ 1: Azərbaycan – Avropa Şurası, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 

Azərbaycan-Avropa Şurası münasibətlər 1992-ci 

ildən başlayır, həmin il yanvarın 24-də 

Azərbaycan Parlamenti “xüsusi dəvət edilmiş 

qonaq” statusu almaq üçün Avropa Şurasına 

müraciət edib. 1995-ci ildə AŞ Parlament 

Assambleyası (AŞPA) Azərbaycanın «xüsusi dəvət 

edilmiş qonaq» statusu almaq barədə 

müraciətinin nəzərdən keçirilməsi təşəbbüsünü 

irəli sürüb. Avropa Şurasının Qanun vasitəsilə 

Demokratiya üzrə Avropa Komissiyasının 

(Venesiya Komissiyası) 17-18 mart 1996-cı il 

tarixdə keçirilən iclasında Azərbaycan bu 

komissiyaya üzv qəbul edilib. Həmin ilin iyun 

ayında Azərbaycana “xüsusi dəvət olunmuş 

qonaq” statusunun verilməsi haqqında qərar 

qəbul edib. AŞ Nazirlər Komitəsi 17 yanvar 2001-

ci il tarixdə Azərbaycanın AŞ-na tam hüquqlu üzv 

qəbul edilməsinə dair qərar qəbul edib. 

Azərbaycan 15 aprel 2002-ci il tarixdə Avropa 

İnsan Hüquqları Konvensiyası və onun 

Protokollarının ratifikasiya edilməsi haqqında 

sənədi depozitariyə təqdim edib. Həmin tarixdən 

Konvensiya və onun Protokolları Azərbaycana 

münasibətdə qüvvəyə minib və AR yurisdiksiyası 

altında olan şəxslərin Avropa İnsan Haqları 

Məhkəməsinə (Avropa Məhkəməsi) müraciət 

etmək hüququ yaranıb. Azərbaycanın AİHM-in 

yurisdiksiyasını qəbul etməsi ilə Məhkəməyə 

şikayətlərin göndərilməsinə başlanılıb. AİHM 

Azərbaycanla bağlı mahiyyəti üzrə ilk qərarını 

2006-cı ildə elan edib. Fəhmin Hacıyev 

Azərbaycana qarşı işində AİHM ərizəçinin ədalətli 

məhkəmə araşdırması hüququnun pozuntusunu 

tanıyıb. Həmin vaxtdan bəri AİHM Azərbaycanla 

bağlı mahiyyəti üzrə 300-ə yaxın qərar qəbul edib. 

 

AİHM qərarlarının icrası – Avropa Şurasının və milli mexanizmlər 

Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər Avropa İnsan 

Haqları Məhkəməsinin qərarlarını tam olaraq icra 

etməlidirlər. Dövlətlər Avropa Konvensiyasına 

qoşulmaları ilə AİHM-in qərarlrın əməl etmək 

öhdəliyini götürmüş olublar. Bu öhdəlik 

Konvensiyanın 46-cı maddəsində təsbit olunub.  

AİHM qərarlarının icrasına nəzarəti Avropa 

Şurasının Nazirlər Komitəsi (AŞ NK) həyata 

keçirir. AŞ NK-ya nəzarət prosesində onun 

Katibliyi və İnsan haqları və hüququn üstünlüyü 

baş direktorluğunun bir hissəsi olan Qərarların 

İcrası Departamenti gərəkli dəstəyi verir. 

Departament qərarların icrası üçün gərəkli olan 

tədbirlərin müəyyən edilməsində üzv dövlətlərlə 

sıx işləyir və NK-nə tövsiyyələr verir. Bundan 

əlavə, qərarların icrasında Avropa Şurası 

Parlament Assambleyasının (AŞPA) Hüquq 

Məsələləri və İnsan Hüquqları Komitəsinin, AŞPA-

nın qərarların icrası üzrə Məruzəçisinin, AŞ İnsan 

Haqları Komissarının iştirak rolları var.  

NK AİHM-in mahiyyət üzrə qərarlarının, dostca 

anlaşmaların, ərizələrin baxılacaq işlərin 

siyahısından çıxarılmasını nəzərdə tutan 

qərarların icrasına nəzarət edir. Konvensiyaya 

görə, AŞ-na üzv dövlətlər AİHM-in təsbit etdiyi 

pozuntuları aradan qaldırmaqla bağlı hüquqi 

öhdəlik daşıyırlar. Bu öhdəlik iki növ tədbirlərin 

həyata keçirilməsi ilə həyata keçirilir: 

Fərdi tədbirlər, qurbanları mümkün olduğu qədər 

pozuntu baş verməzdən əvvəlki durumlarına 

qaytarmağı hədəfləyir. Təzminatların ödənilməsi 

(ədalətli əvəz) ən yayğın fərdi tədbirdir. Təzminat 

həm maddi, həm də mənəvi ziyanı əhatə edir. 

Fərdi tədbirlər həmçinin, şəxsin əvvəlki işinə 

bərpa edilməsi, ədalətsiz məhkəmə 

araşdırmasının yenilənməsi, mülkiyyətin geri 

verilməsi, yerli məhkəmə qərarlarının icra 

edilməsi, ədalətsiz məhkəmə qərarı nəticəsində 

azadlıqdan məhrum edilmiş şəxsin sərbəst 

buraxılması və s. ilə bağlı ola bilər. 

Ümumi tədbirlərin hədəfi isə dövlətlərin 

gələcəkdə oxşar pozuntuların qarşısını almasıdır. 

Bu tədbirlər daha çox dövlətlərin daxilində 

məhkəmə təcrübəsinin, saxlama şəraitinin 

yaxşılaşdırılması, hüquqi, siyasi və icra sistemində 

islahatların aparılması ilə əlaqəlidir. 

AİHM qərarı qəti olduqdan sonra icrasına nəzarət 

edilməsi üçün NK-nə göndərilir. NK-nın qərarların 

icrasına ildə 4 dəfə keçirilən İnsan Haqları 

Toplantısında baxır. NK İnsan Haqları Toplantıları 

hər il mart, iyul, sentyabr və dekabr aylarında 



Avropa Insan Haqları Məhkəməsinin qərarlarının icrası – Azərbaycan                                                                                                    Maddə 10 

 

4 

 

keçirilir. Toplantılar qapalı keçirilir, qurbanların, 

vətəndaş cəmiyyəti təşkilat və nümayəndələrinin 

toplantılara qaırlmasına icazə verilmir. AİHM 

qərarları qəti qüvvəyə mindikdən sonra AŞ NK-ya 

təqdim edilir və toplantıların gündəliyinə daxil 

edilir. Dövlətlər qərar qəti oldqudan sonra 

mümkün qədər qısa zamanda, ancaq qərarın qəti 

olmasından sonra ən çox 6 ay müddətində həmin 

qərarın tam icra edilməsi üçün hansı tədbirlərin 

görüləcəyi ifadə olunan fəaliyyət planını təqdim 

etməlidir.  

 

Milli qanuni mexanizmlər 

AR Konstitusiyanın 12-ci maddəsinin 2-ci 

hissəsinə əsasən, Konstitusiya ilə təminat 

altına alınan insan və vətəndaş hüquqları və 

azadlıqları AR-nın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 

müqavilələrə uyğun tətbiq edilir. Konstitusiya 

Avropa Məhkəməsinin qərarlarının 

Azərbaycan Respublikasında icrasının  

məcburiliyini tanıyır. Konstitusiyanın 148-ci 

maddəsinə görə, AR-nın tərəfdar çıxdığı 

beynəlxalq müqavilələr AR-nın qanunvericilik 

sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsidir. 

Konstitusiyanın 151-ci maddəsində 

vurğulanır ki, AR-nın qanunvericilik 

sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktlar 

ilə AR-nın tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası 

müqavilələr arasında ziddiyyət yaranarsa, 

həmin beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilir. 

Azərbaycanı AİHM qarşısında “Avropa 

Məhkəməsi yanında Azərbaycan 

Respublikasının Səlahiyyətli nümayəndəsi” 

təmsil edir. AR ilə AİHM arasında əlaqələrdən 

Səlahiyyətli nümayəndə məsuldur. 

Səlahiyyətli nümayəndə həm də AİHM 

qərarlarının icra edilməsi prosesində başlıca 

instansiyadır. O, AİHM-in və Avropa Şurası 

Nazirlər Komitəsinin qərarlarının icrasının 

təmin edilməsi məqsədi ilə uyğun dövlət 

orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirmək 

funskiyası daşıyır. AİHM qərarlarının hüquqi 

nəticələrini öyrənmək, presedent hüququ 

nəzərə alaraq qanunvericiliyin və hüququn 

tətbiqi təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi üçün 

təkliflər hazırlamaq da SN-nin funksiyalarına 

daxildir.  

AR-nın milli qanunvericiliyi AİHM 

qərarlarının icrası kontekstində qərarların 

faktları üzrə icraatın təzələnməsinə və işə 

ölkədaxili məhkəmələrdə yenidən 

baxılmasına imkan verir. Qeyd edilən 

məsələlər AR-nın həm cinayət prosessual, 

həm də mülki prosessual qanunvericiliyində 

ifadəsini tapıb. Cinayət Prosessual 

Məcəlləsində nəzərdə tutulan tənzimləmələrə 

görə, AİHM qərarları milli məhkəmə aktlarına 

yeni hallar üzrə baxılması üçün əsaslardan 

biri hesab edilir. Həmçinin, Mülki Prosessual 

Məcəlləsində nəzərdə tutulan tənzimləmələr 

də eyni yanaşmanı ifadə edir. 
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BÖLMƏ 2: Maddə 10 – İfadə azadlığı hüququnun pozuntusunun tanındığı 

bütün AİHM qərarları (Azərbaycanla bağlı) 

 

Ümumi icmal 

AİHM Azərbaycandan göndərilmiş şikayətlər üzrə verdiyi qərarlarda ifadə azadlığı hüququnun pozuntusunu 

ilk dəfə 2008-ci ilin dekabrında, yazılarına görə, azadlıqdan məhrum edilmiş iki jurnalistin (Mahmudov və 

Ağazadə Azərbaycana qarşı) şikayəti üzrə qərarında tanıyıb. Həmin tarixdən sonra Azərbaycana qarşı ifadə 

azadlığı hüququnun pozuntusu  ilə bağlı mahiyyəti üzrə 16 qərar elan edilib. 16 qərar 30 ərizəçinin şikayəti 

üzrə elan edilib. Qərarlar üzrə ərizəçilərin əksəriyyəti jurnalistlərdir. Onlar əsasən, cinayət cəzalarına 

məhkum edilənlər, peşə fəaliyyətini yerinə yetirmələri kontekstində zorakılıqla, həbslə üzləşənlərdir. AİHM 

2021-ci ilin sonunda elan etdiyi qərarlarından birində Aərbaycandan göndərilmiş şikayətlər üzrə ilk dəfə 

informasiya əldə edilməsi hüququnun məhdudlaşdırılması ilə ifadə azadlığı hüququnun pozuntusuna qərar 

verdi. AİHM-in Azərbaycanla bağlı ifadə azadlığı hüququnun pozuntusunu tanıdığı 16 qərarın hamısının qısa 

icmalı hesabata əlavə edilib (Əlavə 1). 

Avropa Konvensiyanın 10-cu maddəsinin pozuntusu tanınan Azərbaycana qarşı qərarlar aşağıdakılardır: 

1. Mahmudov və Ağazadə Azərbaycana qarşı (1); Ərizə №.35877/04; 18/12/2008 
2. Fətullayev Azərbaycana qarşı; Ərizə №.40984/07; 22/04/2010     
3. Nəcəfli Azərbaycana qarşı; Ərizə №.2594/07; 02/10/2012 
4. Hacıbəyli və Əliyev Azərbaycana qarşı; Ərizə №.6477/08 10414/08; 19/04/2018 
5. Xədicə İsmayılova Azərbaycana qarşı; Ərizə №.65286/13 57270/14; 10/01/2019 
6. Tağıyev və Hüseynov Azərbaycana qarşı; Ərizə №.13274/08; 05/12/2019 
7. İbrahimov və Məmmədov Azərbaycana qarşı; Ərizə №.63571/16; 13/02/2020 
8. Yahova Şahidləri dini icması Azərbaycana qarşı; Ərizə №.52884/09; 20/02/2020 
9. Bağırov Azərbaycana qarşı; Ərizə №.81024/12 28198/15; 25/06/2020 
10. Hacı və başqaları Azərbaycana qarşı; Ərizə №.3503/10; 01/10/2020 
11. Əvəz Zeynalov Azərbaycana qarşı; Ərizə №.37816/12 25260/14; 22/04/2021 
12. Həsənov Azərbaycana qarşı; Ərizə №.52584/09; 08/07/2021 
13. Məmmədov və Abbasov Azərbaycana qarşı; Ərizə №.1172/12; 08/07/2021 
14. Mahmudov və Ağazadə Azərbaycana qarşı (2); Ərizə №.28083/08; 22/07/2021 
15. Həsənov və Məcidli Azərbaycana qarşı; Ərizə №.9626/14 9717/14; 07/10/2021 
16. Rövşən Hajıyev Azərbaycana qarşı; Ərizə №.19925/12 47532/13; 09/12/2021 

 
 
AİHM qərarlarında əsasən, dövlətin aşağıdakı hərəkətlərinin Konvensiyanın 10-cu maddəsini 
pozduğu qənaətinə gəlib:  
 

- böhtan və təhqirə, zorakılığa, irqi, dini, sosial, etnik nifrətə təhrik etməyə görə azadlıqdan məhrum 
etmə cinayət cəzalarının tətbiqi;  

- qraffitiyə görə azadlıqdan məhrum etmə;  
- tənqidi məzmunlu ifadələrə görə vəkilliyə qəbuldan imtina olunması və ya vəkillikdən 

uzaqlaşdırılma;  
- peşə fəaliyyətini yerinə yetirən jurnalistlərə qarşı zorakılığın effektli araşdırılmaması; 
- kitabların düşmənçilik məzmunlu olması əsası ilə ölkəyə idxalına qadağa qoyulması; 
- jurnalistlərin evində, ofisində və maşınında axtarış aparılması, əşyaların götürülüməsi; 
- etiraz məzmunlu vərəqələri yaymağa görə saxlanılma, inzibati həbs etmə;  
- dövlət qurumunda hazır halda olan, publik məzmunlu informasiyaların istənildiyi sorğuya cavab 

verilməməsi; 
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Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi ifadə azadlığı hüququnun pozuntusunun tanındığı qərarların 
icrasına bir neçə qrup işi daxilində nəzarət edir.  
 

Başlıca işlər - defamsiyaya görə məhkumetmə ilə bağlı olan Mahmudov və Ağazadə Azərbaycana 
qarşı, Fətullayev Azərbaycana qarşı, Tağıyev və Hüseynov Azərbaycana qarşı, Həsənov 
Azərbaycana qarşı qərarlarının icra durumu Mahmudov və Ağazadə Qrupu (1) daxilində nəzarət 
altındadır. Peşə fəaliyyətini yerinə yetirən jurnalistin zorakılığa məruz qalmasının, olayın effektiv 
araşdırılmamasının ifadə azadlığı hüququnun pozuntusu sayıldığı Nəcəfli Azərbaycana qarşı 
qərarının icrasına Muradova Qrupu (2), oxşar məzmunlu Hacı və başqaları Azərbaycana qarşı 
qərarının icrasına isə Məmmədov (Cəlaloğlu) Qrupu (3) şərçivəsində nəzarət edilir.  
 
Xədicə İsmayılova Azərbaycana qarşı (4) işində olduğu kimi, tənqidi düşüncələrinə görə, vəkilliyə 
qəbulun rədd edilməsi ilə bağlı olan Hacıbəyli və Əliyev Azərbaycana qarşı (5) qərarı ayrılıqda, 
oxşar Bağırov Azərbaycana qarşı qərarı isə Namazov Qrupunda (6) nəzarət altındadır. Qrafitiyə 
görə azadlıqdan məhrumetmənin pozuntu sayıldığı İbrahimov və Məmmədov Azərbaycana qarşı 
qərarının icra durumuna Məmmədli Qrupunda (7) nəzarət edilir. Ölkəyə dini ədəbiyyatın 
gətirilməsinə qadağanın pozuntu sayıldığı Yahova Şahidləri dini icması Azərbaycana qarşı qərarının 
icrası Məmmədov (7308/12) Qrupunda (8) nəzarət altındadır. İfadə azadlığı hüququnun 
pzountusunun tanındığı Əvəz Zeynalov işi, Məmmədov və Abbasov işi, Həsənov və Məcidli işi, 
Rövşən Hajıyev işinə nəzarət hələlik, qruplar üzrə təsnif edilməyib.  
 
Qruplar üzrə təsnif edilməmiş işlər istisna olmaqla, qeyd edilən qərarların əksəriyyəti 
“genişləndirilmiş” nəzarət proseduru altındadır. Bəzi qərarların (məsələn: Hacıbəyli və Əliyev 
Azərbaycana qarşı) icrasına “standart” nəzarət edilir. “Genişləndirilmiş” nəzarət sisteminə daxil 
edilmiş qərarların icrası NK-nın insan haqları toplantılarının hər 3 aydan bir keçirilən 
toplantılarının gündəmində saxlanılır. “Genişləndirilmiş” nəzarət kateqoriyasına daxil edilməsi 
üçün AİHM qərarlarının bəzi ölçülərə cavab verməsi lazımlıdır. Bu kateqoriyaya təcili fərdi 
tədbirləri nəzərdə tutan, örnək, məzmununda iri sistematik problemləri daşıyan, siyasi islahatlar 
kimi ümumi tədbirlərin həyata keçirilməsini zəruri edən qərarlar daxil edilir.  
 
“Standart” nəzarət altında olan qərarların icrasına diqqət bir qədər fərqlidir. Bu işlərdə icraya 
nəzarət böyük ölçüdə Qərarların İcrasına Nəzarət Departamentinin kontrolunda olur, AŞ NK öz 
rolunu ona təqdim edilmiş fəaliyyət planlarını və hesabatlarını yoxlamaqla məhdudlaşdırır.  
 
İndiyədək ifadə azadlığı hüququnun pozuntusunun tanındığı Azərbaycanla bağlı heç bir qərarın 
icrasına nəzarət qapadılmayıb. 
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BÖLMƏ 3: Qərarların icra durumu  
 

Mahmudov və Ağazadə Qrupu (1)   
 
Bu qrup daxilində icrasına nəzarət olunan qərarlar xüsusilə, böhtan və təhqirə görə azadlıqdan məhrumetmə 
cəzasından əsassız olaraq tətbiq olunması (başqa işlərdə məhkəmə zorakılığa və ya irqi, dini nifrətə çağırışa 
tətbiq edilən sanksiyanı əsaslandıran heç bir xüsusi hal müəyyən edə bilməmişdi) ilə ərizəçi jurnalistlərin 
ifadə azadlığı hüququnun (10-cu maddənin pozuntusu) pozulması ilə, eləcə də (Fətullayev Azərbaycana qarşı 
işində) bəzi ifadələrin böhtan məzmunlu olmasını əsaslandırmaq üçün yetərli olmayan səbəblərin 
göstərilməsi və ifadələrə görə cəzalandırmaq üçün antiterror qanunvericiliyinin özbaşına tətbiq edilməsi ilə 
əlaqəlidir. 
 
Fətullayev işi, həmçinin, məhkəmələrin qərəzsizliyi hüququnun pozulması ilə də əlaqəlidir. Belə ki, hakim 
birinci böhtan işindəki ifadələr üzrə daha əvvəl mülki məhkəmə işində ərizəçiyə qarşı qərar qəbul etmişdi (6-
cı maddənin 1-ci bəndinin pozuntusu). Bu işdə dövlət ittihamçısının antiterror qanunvericiliyinin tətbiqi ilə 
bağlı verdiyi bəyanatların isə ərizəçinin təqsirsizlik prezumpsiyası hüququnu pozduğu müəyyən edilmişdi 
(Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 2-ci bəndi). 
 
Mahmudov və Ağazadə Azərbaycana qarşı işində ərizəçilər barələrində məhkəmə hökmü olsa da əfv fərmanı 
nəticəsində həbsdə deyildilər. Eynulla Fətullayev işində Məhkəmə qərarı elan edilərkən, o, hələ də səkkiz illik 
azadlıqdan məhrum etmə cəzasını çəkirdi və Məhkəmə onun dərhal azadlığa buraxılmasına qərar vermişdi.  
 
Fərdi tədbirlər - Mahmudov və Ağazadə Azərbaycana qarşı işində həyata keçirilmiş tədbirlər (ərizəçilərin 
cəzanın çəkilməsindən azad edilməsi, cəza ilə bağlı ərizəçilərin dosyesində heç bir qeydin olmaması, ədalətli 
əvəzin ödənilməsi) nəzərə alınaraq, həmin tədbirlərə nəzarət qapadılıb. E.Fətullayev Azərbaycana qarşı işdə, 
AİHM-in qərarından sonra ərizəçi barəsində qərarlar ləğv edilib və başqa bir cinayətə görə məhkum edilmiş 
ərizəçi prezidentin əfv fərmanından sonra vaxtından əvvəl azadlığa buraxılıb. Ərizəçiyə ədalətli əvəz ödənilib. 
Bu işdə də fərdi tədbirlərə nəzarət qapadılıb. Tağıyev və Hüseynovun işində ərizəçilər prezidentin əfv 
fərmanı ilə cəzalarının qalan hissəsini çəkməkdən azad ediliblər. Ərizəçilərə kompensasiya da ödənilib. İş 
həmçinin yenidən baxılması üçün Ali Məhkəməyə göndərilib. Həsənov Azərbaycana qarşı işində də ərizəçi 
prezidentin sərəncamı ilə əfv olunaraq cəzasının qalan hissəsini çəkməkdən azad edilib. Hökumət 
kompensasiyanın ödənilməsi barədə məlumat təqdim etməyib. Tağıyev və Hüseynov, eləcə də, Həsənov 
Azərbaycana qarşı işi üzrə bütün fərdi tədbirlər həyata keçirilməyib. Nazirlər Komitəsi 1419-cu toplantısında 
Azərbaycan hökumətini həll edilməmiş fərdi tədbirlər barədə gərəkli məlumatları təqdim etməyə çağırıb. 
 
Ümumi tədbirlər - Qrupa daxil edilən qərarların icrası Azərbaycan hökuməti qarşısında 3 istiqamətdə 
tədbirlərin həyata keçirilməsini qaldırır:  

- defamasiya qanunvericiliyinin dəyişdirilməsi ilə bağlı tədbirlər;  
- qanunvericiliyin özbaşına tətbiq edilməsinin qarşısının alınmasına yönələn tədbirlər;  
- Baş Prokurorluq və hökumət rəsmiləri tərəfindən təqsirsizlik prezumpsiyası hüququnun 

pozulmasının qarşısının alınmasını hədəfləyən tədbirlər. 
 
Qrup üzrə qərarların icra mərhələsinə daxil olmasından sonra Nazirlər Komitəsi müntəzəm olaraq, icra 
durumunu müzakirə edib, 10-dan artıq qətnamə qəbul edib. Sonuncu qətnamə Nazirlər Komitəsinin 30 
noyabr - 2 dekabr 2021-ci il tarixdə keçirilmiş 1419-cu toplantısında qəbul edilib. Həmin sənəddə defamasiya 
qanunvericiliyinin  islahat edilməsinin yubanmasından narahatlıq ifadə edilib, hökumətdən böhtan və təhqirə 
görə cinayət cəzaları nəzərdə tutan mövcud qanunların tətbiqi ilə bağlı statistik bilgilər, mövcud qanunlara 
dəyişiklik edilməsi imkanları haqda məlumatlar istənilib. Qətnamədə Azərbaycanda hazırlanmaqda olan yeni 
“Media haqqında” qanunun məzmunundan narahatlıq xüsusi vurğulanır və hökumət həmin qanun layihəsinin 
hazırlanmasında Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq etməyə dəvət edilir. Ancaq qətnamənin qəbul olunmasından 
bir həftə sonra yeni “Media haqqında” qanun layihəsinin mətni ictimaiyyətə açıqlanıb. Parlament tələm-
tələsik layihəni qəbul edib. Parlamentdən keçmiş layihə Azərbaycan prezidenti tərəfindən imzalandıqdan 
sontra qüvvəyə minməlidir. Bu qanun bəzi hallarda internet televiziyalarına belə lisenziyalaşma şərti gətirir, 
redaksiya siyasətinə geniş müdaxilə imkanları yaradır, medianın tənzimlənməsini böyük ölçüdə dövlətə 
təslim edir, qanuni jurnalistika fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün dövlət qurumu tərəfindən vəsiqə verilməsini, 
jurnalistlərin vahid reyestrinin yaradılması və.s məsələləri əhatə edir.  
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AŞ NK qətnamədə həmçinin, jurnalistləri özbaşına cinayət təqiblərindən qoruya bilən aydın tədbirlərin 
görülməsi, yerli məhkəmə təcrübəsinin Avropa standartlarına uyğunlaşdırlması, media ilə bağlı cinayət təqibi 
təcrübəsini təkmilləşdirəcək məqsədyönlü addımların atılması kimi şərtləri bir daha yada salır.  
 
Nazirlər Komitəsinin 7-9 iyun 2021-ci il tarixdə keçirilmiş 1406-cı toplantısında qəbul edilmiş qətnaməsində 
də oxşar narahatlıqlar ifadə edilmişdi: Cinayət Məcəlləsinin böhtan və təhqirə görə məsuliyyət müəyyən edən 
147 və 148-ci maddələrinə dəyişiklik tələbi; defamasiyaya görə cinayət cəzalarının, cinayət qanununun digər 
müddəalarının özbaşına, qeyri-mütənasib tətbiq olunması təcrübəsinin aradan qaldırılması; prokurorluq və 
icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən təqsirsizlik prezumpsiyası hüququnun pozulması praktikasına 
dəyişikliklər edilməsi; 
 
NK qətnamələrinin hamısında Azərbaycanın Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq etməyə istəkli olmasına xitab 
edərək, Qrupa daxil olan qərarların ortaya çıxardığı problemlərin çözülməsi üçün Azərbaycan hökuməti ilə 
anlamlı dialoqun zəruriliyini xüsusi vurğulayıb. 
 
Hökumətin addımları - Azərbaycan hökuməti ifadə azadlığı hüququnun pozuntusu tanınan qərarların icrası 
kontekstində defamasiya qanunvericiliyinin islahat edilməsini nəzərdə tutan müəyyən addımlar atıb, ancaq 
bu addımlar böhtan və təhqirə görə məsuliyyətin dekriminallaşdırılmasına və dəyişiklik tələb edən mövcud 
təcrübənin dəyişməsinə gətirib çıxarmayıb. Azərbaycan prezidentinin 2011-ci ildə imzaladığı “Azərbaycan 
Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət 
Proqramı”nda “Diffamasiyaya görə cinayət məsuliyyətinin aradan qaldırılması məqsədilə qanunvericiliyin 
təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması” tələbi nəzərdə tutulmuşdu. Proqrama uyğun olaraq 
hazırlanmış qanun layihəsi həm məzmunca AŞ ölçülərinə uyğun deyildi (Venesiya Komissiyasının rəyi belə 
idi), həm də nəticədə ölkə parlamentinə çıxarılıb qəbul edilmədi. Defamasiya haqqında vətəndaş cəmiyyətinin 
təşəbbüsləri – hazırlanmış layihələr də yekunda qəbul edilmədi. 
 
Azərbaycan Ali Məhkəməsinin Plenumu da öz növbəsində 2014-cü ildə “Qanunvericilik təşəbbüsü 
qaydasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı təkliflər 
verilməsi” haqqında qərar qəbul edib. Həmin qərarda Milli Məclisə Cinayət Məcəlləsinin 147 (böhtan) və 148-
ci (təhqir) maddələrinə ediləcək dəyişiklik layihəsi təqdim edilib. Ali Məhkəmənin Plenumu Avropa 
Məhkəməsinin mövqeyinə əsaslanaraq, Cinayət Məcəlləsinin 147 və 148-ci maddələrində yalnız cərimə 
cəzasının nəzərdə tutulmasını məqsədəuyğun hesab etmişdi. Ancaq həmin təşəbbüs də reallşmayıb. Əksinə 
sözügedən cinayət qanunvericiliyində nəzərdə tutulan cəzaların çərçivəsi daha da genişləndirilib – cərimə 
cəzaları artırılıb, həmin müddəalar həmçinin, internet üzərindən yayılan məzmunlara da aid edilib. 
 
2019-cu ildə Azərbaycan Prezidentinin imzaladığı “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi 
haqqında” fərman defamasiya qanunvericiliyinin islahat edilməsi üçün yeni imkanlar yaratmışdı. Həmin 
fərmanla Azərbaycan Ali Məhkəməsinə və Baş Prokurorluğa tövsiyə, Ədliyyə Nazirliyinə isə tapşırıq 
verilmişdi ki, cinayətlərin dekriminallaşdırılması üzrə tədbirləri davam etdirsinlər - müvafiq qanun 
layihələrini hazırlayıb üç ay müddətində təqdim etsinlər. Ancaq bu fərmanın icrası da böhtan və təhqirə görə 
məsuliyyətin dekriminallaşdırlmasını əhatə etməyib.  
 
Qanunların hazırkı tətbiqi durumu - Böhtan və təhqirə görə məsuliyyətin dekriminallaşdırılmamasının 
fonunda Cinayət Məcəlləsinin uyğun maddələri tətbiq edilməkdədir. 10 il əvvəl Azərbaycan prezidentinin 
şifahi çağırışından sonra jurnalistlərə böhtan və təhqirə görə həbs cəzalarının tətbiqinə qeyri-rəsmi 
moratorium qoyulmuşdu. Ancaq bu, qısa müddət davam etdi. Son bir neçə ildə jurnalistlər, eləcə də sosial 
mediada tənqidi məzmun paylaşan aktivistlər dəfələrlə böhtan və ya təhqir ittihamı ilə cinayət cəzalarına 
məhkum ediliblər. Defamasiyaya görə cinayət cəzalarının tətbiqinin son illərdəki ən yaddaqalan 
nümunələrindən biri kimi bloqqer Mehman Hüseynovun polisdə işgəncəyə məruz qalmasını publik 
açıqlamasına görə böhtanda günhalandırlıb uzun müddətə azadlıqdan məhrum edilməsini göstərmək olar. 
Son 1 il ərzində azı 4 işdə tanınmış jurnalistlər, ictimai siyasi xadimlər, vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri 
defamasiyaya görə azadlqıdan məhrum ediliblər: 

- Elçin Həsənov, jurnalist (o, məmurları ümumi ifadələrlə tənqid edən yazısına görə azadlıqdan 
məhrum edildi); 

- İbrahim Türksoy, bloqer (o, sosial mediadakı paylaşımlarına görə həsb olunub); 
- Əli Əliyev, siyasətçi (o, Azərbaycanda baş vermiş vertolyot qəzasının səbəbləri haqda rəsmi 

versiyadan şübhələndiyini ifadə etdiyinə görə həbs olunub); 
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- İlham Aslanoğlu, araşdırmaçı-hüquqşunas (hərb sahəsində baş vermiş cinayətlər haqda 
açıqlamalarına görə həbs edilib);  

 
Defamasiya ittihamı ilə cinayət cəzalarına məhkum edilmələri ilə bərabar, jurnalistlərin məhz peşə 
fəaliyyətinə görə, şübhəli ittihamlarla cinayət cəzalarına məhkum edilməsi təcrübəsi də yayğındır. Hazırda azı 
5 jurnalist belə ittihamlarla həbsdədir. “Yüksəliş naminə” saytının redaktoru Elçin Məmmədi “oğurluq” və 
“qanunsuz silah və döyüş sursatı saxlamaqda”, "Xeberman.com" və "Press-az.com" informasiya saytlarının 
redaktoru Polad Aslanov dövlәtә xәyanәtdə və hədələmədə, Neytral İnformasiya Agentliyinin baş redaktoru 
Bəhruz Əliyev rüşvət almaqda, “Azel TV” xəbər portalının baş redaktoru Əfqan Sadıqov isə hədə qorxu ilə 
tələb etmədə təqsirli bilinib və uzun müddətə azadlıqdan məhrum ediliblər.  
 
Son 4 ildə dövlət əleyhinə, dini ayrıseçkilik məzmunlu çağırışlara görə də bir neçə nəfər məsuliyyətə cəlb 
edilib. Məsələn, teref.info saytının baş redaktoru Nurəddin İsmayılov, bastainfo.com saytının rəhbəri Mustafa 
Hacıbəyli, kriminal.az saytının redaktoru Anar Məmmədov ictimai maraq doğuran mövzulardakı yazılarına 
görə, dövlət əleyhinə çağırışda ittiham olunublar, onlara cinayət cəzaları verilib. Bloger Aslan Qurbanov isə 
“milli, irqi, sosial, dini nifrət və düşmənçiliyin salınması” cinayətində təqsirli bilinib. 
 
Azərbaycanın cinayət qanunvericiliyi ölkə başçısının şərəf və ləyaqətinin aşağılanmasına görə, ayrılıqda 
məsuliyyət nəzərdə tutur. Yalnız bu müddəa təcrübədə tətbiq edilmir.  
 
Muradova Qrupu; Məmmədov (Cəlaloğlu) Qrupu - Bu Qruplar daxilində 2-ci, 3-cü, 5-ci, 6-cı, 10-cu, 11-ci, 
13-cü və 34-cü maddələrin pozuntusunun tanındığı ümumilikdə 20-dən artıq qərarın icrasına nəzarət edilir. 
Nəcəfli Azərbaycana qarşı, Hacı və başqaları Azərbaycana qarşı qərarlarının icrası da həmin işlərin sırasına 
daxildir. Məhkəmə bu işlərdə peşə fəaliyyətini yerinə yetirən jurnalistlərin polis əməkdaşlarının və digər 
şəxsləri zorakılığına, hücumuna məruz qalmasını, olayların effektiv araşdırılmamasını ifadə azadlığı 
hüququnun pozuntusu saymışdı. 
 
Nəcəfli işi – Məhkəmə bu işdə 3-cü maddənin həm maddi, həm də prosessual baxımdan pozulmasına qərar 
verdi. Maddi pozuntu: ərizəçi jurnalist 2009-cu ildə Bakıda keçirilən icazəsiz nümayişdə peşə fəaliyyətini 
yerinə yetirən zaman polis tərəfindən başından vurulmuş, döyülmüş, huşunu itirmişdi. Prosessual pozuntu: 
müstəntiqlər gərəkli prosessual tədbirləri reallaşdırmaq üçün tələb olunan səyləri göstərməyiblər; ərizəçinin 
istintaqa çıxışı təmin olunmayıb, prosessual addımlar barədə bilgiləndirilməyib; Səbail Polisinin 
təqsirkarların müəyyən edilməsi istiqamətində səyləri səmərəli olmayıb (aksiya iştirakçılarına müdaxilə edən 
polislərin siyahısı əldə edilməyib, əlaqəli şəxslərin çərçivəsinin müəyyən olunmaması və ifadələrinin 
alınmaması, zəruri hallarda çarpaz dindirmənin keçirilməməsi, olayların xronologiyasını düzmək üçün 
cəhdlərin edilməməsi); istintaqın müstəqilliyinin olmaması (təhqiqat əməkdaşları jurnalistə zorakılıqda 
ittiham olunan polis idarəsinin özünə həvalə edilmişdi); məhkəmələrin ərizəçinin mülki iddiasını 
cavabdehləri göstərməməsi əsası ilə qəbul etməməsi;  
 
Hacı və başqaları Azərbaycana qarşı -  Bu iş səkkiz ərizəçinin 2008-2014-cü illərdə jurnalist fəaliyyətləri 
ilə bağlı ya fərdi şəxslər (ərizəçilərdən cənab Hacı, cənab Mehdiyev, cənab Budaqov, cənab Abbasova 
münasibətdə), ya da polis əməkdaşları (ərizəçilərdən cənab Muxtarlı, cənab Nəsibov, cənab İbrahimov, cənab 
Quliyevə münasibətdə) tərəfindən pis rəftara məruz qalmaları ilə bağlıdır. Ərizəçilərdən Abbasov “çəkilişi 
dayandırmaq” tələbinə əməl etmədiyinə görə dövlət təmsilçiləri olmasalar da dövləti təmsil edən şəxslərin 
hücumuna məruz qalmışdı. Məhkəmə ərizəçiyə münasibətdə 3-cü maddənin maddi baxımdan (ərizəçinin 
hücuma məruz qalması, huşunu itirməsi, uzun müddət müalicə alması; 6 ildən artıq müddətdə müvafiq 
istintaq hərəkətlərinin aparılmaması; istintaqın gedişi barədə bilgilərə çıxışın məhdudlaşdırılması;), eləcə də 
10-cu maddənin pozulmasına (pis rəftarla nəticələnən hərəkətlərin jurnalist fəaliyyəti ilə əlaqəli olması; 
dövlətin jurnalisti qorumaq üçün zəruri tədbirləri görməməsi) qərar verdi. Digər ərizəçilərə münasibətdə 3-
cü maddənin prosessual aspektdən pozuntusu tanınmışdı.  
 
Fərdi tədbirlər - Hər iki qərar üzrə təzminatların ödənilməsi təmin olunub. Digər fərdi tədbirlərə gəlincə, 
Nəcəfli qərarından sonra yeni açılmış hallar üzrə işə yenidən baxılmasına başlandığı bildirlir. Hökumətin 
təqdimatlarına görə, Azərbaycan baş prokuroru 2 aprel 2013-cü il tarixdə Səbail rayon Prokurorluğunun 
ərizəçi jurnalistin işi üzrə 9 mart 2003-cü il tarixli qərarını ləğv edib, cinayət işini yenidən araşdırılmasına 
qərar verib. Ancaq ərizəçi, hər hansı yeni icraat haqqında məlumata malik olmadığını ifadə edib. Hökumət bu 
xüsusda əlavə məlumat təqdim etməyib. Hacı və başqlarının işində hər hansı mnəlumat təqdim olunmayıb. 
Hər iki qərar üzrə ümumi tədbirlərin icra durumuna yuxarıda göstərilən Mahmudov və Ağazadə Qrupu 
çərçivəsində nəzarət edilir.  
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AŞ NK iki Qrupa daxil edilən qərarların icra durumunu sonuncu dəfə 2021-ci ilin dekabrında müzakirə edib. 
NK qətnaməsində icra durumundan narahatlığını ifadə edib. Qətnamədə yer alan, Katibliyin təhlilində 
vurğulanır ki, qruplardakı bəzi işlərin yekunlaşmasından 14 ildən çox vaxt keçməsinə, NK-nın sonuncu dəfə 
2020-ci ildə Hökumətdən fərdi tədbirlərlə bağlı ətraflı məlumatları istəməsinə baxmayaraq, heç bir 
yenilənmiş məlumat təqdim olunmayıb. Belə durum ciddi narahatlıq doğurur. Çünki, illəlrə yubanma, 
məlumatların təqdim edilməməsi həm qərarların icra durumunu aydınlaşdırmağa maneçilik yaradır, həm də 
qurbanların aalternativ adekvat kompensasiyalarla təmin edilməsini mümkünsüz edir. NK qeyd edir ki, 
Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra hökumətlər yenidən təhqiqatların aparılması imkanlarını 
qiymətləndirməli, problemləri aradan qaldırmaq üçün hansı vasitələri tətbiq edəcəyini göstərməli, hansı 
konkret nəticənin, hansı zamanda əldə olunacağını ifadə etməlidilər. Bu qrup işləri üzrə yalnız yenidən 
təhqiqatın başlanıldığını sadalamaq, hökumətin səylərini qiymətləndirməyə kifayət etmir. 
 
Ümumi tədbirlərə gəlincə, hüquq-mühafizə orqanlarında pis rəftar təcrübəsi yayğın olaraq qalmaqda davam 
edir. 10 ildən artıqdır ki, hər iki qrupa daxil olan qərarların icrası davam edir, qərarlar vasitəsilə üzə çıxarılan 
problemlər həll olunmamış qalır. 2021-ci ilin sonunda 70-dən çox oxşar ərizə Avropa Məhkəməsində 
baxılmasını gözləyirdi. Əsas problemlər - tutulma və saxlama zamanı hüquq mühafizə qurumlarında pis 
rəftara məruz qalmanın, eləcə də fiziki şəxslər tərəfindən kobud rəftarın önlənməsi, effektiv təhqiqatın 
təmini, pis rəftara görə məsuliyyətin artırlması üçün tədbirlərin görülməməsidir. 
  
Mövcud durum - Peşə fəaliyyətini yerinə yetirən jurnalistlərin qorunması durumu problemli olmaqda davam 
edir. Yerli qanunlar jurnalistin peşə faəliyyətinə mane olmağa görə, cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutur. 
Jurnalistlərin fəaliyyətinə müdaxilə edən fiziki şəxslərlə müqayisədə, rəsmilər daha ağır məsuliyyət 
daşıyırlar. Onlar belə hallara görə, 1 ilə qədər azadlqıdan məhrum edilə bilərlər. Ancaq bu müddəa son 10 ildə 
tətbiq edilməyib. Jurnalistlərin zorakılığa məruz qaldıqları bir neçə halda cinayət işi açılıb, ancaq sonradan 
həmin işlərə xitam verilib.  
 
Təkcə son 6 ayda jurnalistlərin peşə fəaliyyətlərini həyata keçirmələrinə hüquq-mühafizə orqanlarının 
əməkdaşları tərəfindən maneçilik yaradılıb. Fərqləndirici jurnalist geyimində olan jurnalistlər polislər 
tərəfindən saxlanılıb, idarəyə aparılıblar, orda bir neçə saat saxlanılıblar. 
  
2021-ci ilin avqust ayında feminist fəalların polis idarələrindən birinin qarşısında keçirdikləri aksiyada 
reprtaj hazırlayan 3 jurnalist saxlanılıb. Amerikanın Səsi radiosunun əməkdaşı Ülviyyə Əli, Mikroskop Media-
nın əməkdaşı Elnarə Qasımova, frelanser Nərgiz Absalamova polis əməkdaşlarının müdaxiləsi ilə üzləşiblər. 
Onlar deyiblər ki, zorakılığa məruz qalıblar, zorla polis idarəsinə aprılıblar, 3 saata yaxın idarədə saxlanılıblar. 
Meydan TV-nin əməkdaşı Aysel Umudova, Mikroskop Media-nın əməkdaşı Zərifə Novruzova, Turan TV-nin 
əməkdaşı Fatimə Mövlamova isə müxalif siyasi partiya nümayəndələrinin etiraz aksiyasında oxşar rəftara 
məruz qalıblar – polislər zor təbiq etməklə onları saxlayıb, idarəyə aparıb. 3 saata yaxın idarədə saxlanılan 
jurnalistlər axtarışa məruz qalıblar. Turan TV-nin əməkdaşı Fatimə Mövlamova Daxili İşlər Nazirliyinin 
yaxınlığında keçirilən etiraz aksiyasında tutulub, polis idarəsinə aparılıb. Mikroskop Medianın əməkdaşı 
Ələkbər Azayev Prezident Adminstrasiyasının yaxınlığında keçirilən aksiyada çəkiliş apararkən polislər 
tərəfindən saxlanılıb və polisə aparılıb. Həmin aksiyada başqa jurnalist, frelanser Əminə Məmmədovanın 
çəkiliş aparması polislər tərəfindən əngəllənib, onun peşə alətlərinə müdaxilə edilib.  
 
Qeyd edilən işlərdə jurnalistlər məruz qaldıqları müdaxilələrin araşdırılması, onların qanuni peşə fəaliyyətinə 
müdaxilə edən rəsmilərin cəzalandırlması üçün prokuroluğa şikayət veriblər. Ancaq prokurorluq bütün 
hallarda jurnalistlərin şikayətini rədd edib, cinayət işi açmaqdan imtina edib.  
 
Namazov Qrupu - Bu Qrup daxilində 3 qərarın icrası nəzarət altındadır. Namazov işi ərizəçinin Azərbaycan 
Vəkillər Kollegiyasında ona qarşı açılmış intizam icraatında adekvat prosessual təminatlara malik olmaması 
və məhkəmələrin qərar verərkən uyğun və yetərli əsaslar ortaya qoya bilməməsi səbəbindən şəxsi həyata 
hörmət hüququnun pozuntusu (8-ci maddə) ilə bağlıdır. Aslan İsmayılovun işi ərizəçinin vəkillikdən 
uzaqlaşdırlması prosesində daxili məhkəmələrin həlledici arqumentlərə əsaslı cavablar verməməsi ilə 6-cı 
maddənin pozuntusu ilə bağlıdır. Bağırov işində isə Məhkəmə ərizəçinin vəkillikdən uzaqlaşdırılmasının 
onun 10-cu və 8-ci maddələrlə təminat altına alınan hüquqularını pozması qənaətinə gəldi. Məhkəmə hesab 
etdi ki, ərizəçinin vəkillikdən uzaqlaşdırlmasına dəstək verən daxili məhkəmələrin gətirdiyi arqumentlər 
müvafiq və yetərli, eləcə də tətbiq edilən sanksiya qarşıya qoyulan qanuni məqsədə mütənasib olmayıb. İfadə 
azadlığı hüququnun pozuntusunun tanındığı Bağırov işində fərdi tədbirlərin icrası problemlidir. Məhkəmənin 
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müəyyən etdiyi təzminat ərizəçiyə ödənilib, ancaq ərizəçinin peşəkar fəaliyyətinə bərpa edilməsi hələ də 
mümkün olmayıb. 
 
Həyata keçirilməli olan ümumi tədbirlərə gəlincə, hökumət bu iş üzrə fəaliyyət planı təqdim etməyib. AŞ NK 
Qrup işini müzakirə etdiyi son toplantısında (sentyabr, 2021) qəbul olunan qətnamədə bundan narahatlıq 
ifadə etdi: “Rəsmilər tərəfindən həyata keçirilən və ya həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan fərdi və ümumi 
tədbirlər barədə məlumatların təqdim edilməsindəki gecikmələri narahatlıqla qeyd edirik”. AŞ NK həmin 
qətnaməsində hökuməti ərizəçilərə qarşı verilmiş qərarların və tətbiq edilmiş sanksiyaların qeyri-mütənasib 
olması səbəbindən, həmin xüsusatlar üzrə icraatı yeniləməyə çağırıb. Ərizəçilərin bütünlüklə əvvəlki 
vəziyyətlərinə qayıtmasını (restitutio in integrum) təmin etmə öhdəliyini nəzərə alaraq, hökumət, Vəkillər 
Kollegiyasının diqqətini Məhkəmənin qərarlarına cəlb etməyə dəvət edilib. Ümumi tədbirlərə gəldikdə, AŞ NK 
daxili qanunvericilikdə Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasından uzaqlaşdırma üçün səbəb sayıla biləcək spesifik 
əsasların formalaşdırılmasını təmin etmək üçün tədbirlər görülməsini zəruri saydı. Hökumət həmçinin, 
vəkillərlə bağlı lazımsız intizam tənbehlərini önləmək üçün qoruyucu mexanizmləri tətbiq etməyə və intizam 
icraatlarını Konvensiya və Avropa Şurasının müəyyən etdiyi ölçülərə, özəlliklə də Nazirlər Komitəsinin 
vəkillik peşəsini həyata keçirmək azadlığı ilə bağlı tövsiyə qərarına uyğunlaşdırmağa çağırıldı. 
 
Məmmədov (7308/12) Qrupu (Yahova Şahidləri dini icması Azərbaycana qarşı) - Bu Qrup daxilində 3 
qərarın icrası “genişləndirilmiş” nəzarət altındadır. Məhkəmə Yahova Şahidləri dini icması Azərbaycana qarşı 
işində ölkəyə dini ədəbiyyatın gətirilməsinə qadağa qoyulmasını 10-cu maddənin pozuntusu saymışdı. Qrupa 
daxil olan qərarların icrası ilə bağlı hökumətin məlumatlarında təzminatların ödənildiyi ifadə edilir. 
Ərizəçilərin təqdimatlarında təzminatların ödənilməsində problemlərin olduğu ifadə edilib. Hökumət 
qərarların icrası ilə bağlı fəaliyyət planı da təqdim etməyib.  
 
Məmmədli Qrupu (İbrahimov və Məmmədov Azərbaycana qarşı) - İbrahimov və Məmmədov 
Azərbaycana qarşı işi Məmmədli Qrupu daxilində nəzarət altında olan, 10-cu maddənin pozuntusunun 
tanındığı yeganə işdir. Məhkəmə bu Qrupdakı ərizəçilərə münasibətdə hökumətin öz tənqidçilərini, vətəndaş 
cəmiyyəti fəallarını, insan haqları müdafiəçilərini təqib etməsi üçün hüququn üstünlüyü prinbsipinə zidd 
olaraq cinayət qanunvericiliyindən sui-istifadə etməklə əsassız və özbaşına həbs və məhkum etmə modelini 
tətbiq etməsini ortaya çıxarmış, Konvensiyanın 5-ci maddəsi ilə bərabər götürülməklə, 18-ci maddəsinin 
pozuntusunu tanımışdı. İbrahimov və Məmmədov işində Məhkəmə həmçinin, ərizəçilərin əslində qrafitiyə 
görə azadlıqdan məhrum edildiyini müəyyən etmişdi.  
 
Genişləndirilmiş nəzarət altında olan Qrup işi AŞ NK-nın sonuncu toplantısında (dekabr, 2021)müzakirə 
edilib. Komitə İbrahimov və Məmmədov işində təzminat tələbinin təmin edilməmiş olduğunu qeyd edib, 
hökuməti gecikdirmədən Avropa Məhkəməsinin təyin etdiyi bütün məbləğləri, o cümlədən hesablanmış 
gecikmə faizini tam ödəməyə çağırıb. Hökumət həmçinin, bu iş üzrə nəzərdə tutulan ümumi tədbirlər barədə 
məlumat verməyə dəvət olunub. İbrahimov və Məmmədov işində digər fərdi tədbirlər də (işə yenidən 
baxılması və.s) icra edilməyib. 
 
Hacıbəyli və Əliyev Azərbaycana qarşı; Xədicə İsmayılova Azərbaycana qarşı - Ərizəçilərin 
Azərbaycanda vəkillik institutunun durumu ilə bağlı tənqidi düşüncələrinə görə vəkilliyiyə qəbul 
edilməmələri ifadə azadlığı hüququnun pozuntusu sayılan Hacıbəyli və Əliyev işinin icrasına nəzarət hələ 
təsnifləndirmə (standart yoxsa, gücləndirilmiş) mərhələsindədir. Qərar çərçivəsində fərdi tədbirlərin bir 
qismi gecikmə ilə icra edilib. Təzminat məbləği ərizəçi Hacıbəyliyə hissə-hissə ödənilib. Gecikməyə görə, faiz 
ödənilməyib. Ərizəçi Əliyevə münasibətdə təzminatın ödənilib-ödənilmədiyi bəlli deyil. Çünki ərizəçi başqa 
məhkəmə işlərində təmsilçi olub, onun hesabına daxil olmuş məbləğlərin hansı işlərə görə ödənildiyi aydın 
deyil. AŞ NK hökuməti bu məsələlərdəki qeyri-müəyyənliyi aradan qaldırmağa çağırıb. Digər fərdi tədbirlərin 
icrası da problemlidir. Mülki prosessual qanunvericilik, işlərə daxili məhkəmələr tərəfindən yenidən 
baxılmasını nəzərdə tutur, ancaq bu, hələ ki, baş verməyib. Ərizəçilərin Vəkillər Kollegiyasına üzvlük məsələsi 
də açıq qalır, hökumət bu istiqamətdə hər hansı addım atmayıb.  
 
Tanınmış araşdırmaçı jurnalist olan ərizəçinin gizli yolla çəkilmiş yataq görüntülərinin yayılmasının və onun 
barəsində aşağılayıcı məqalələrin dərc olunmasının şəxsi həyata hörmət və ifadə azadlığı hüquqlarının 
pozuntusu sayılan İsmayılova işində Məhkəmə jurnalistlərin ifadə azadlığı hüququnun qorunması üçün 
tədbirlər görülməli olmasını qeyd edir. Hökumət qərarın icrası ilə bağlı fəaliyyət planı təqdim etməyib. AŞ 
NK-nın sonuncu yoxlamasında bank hesabları üzərində həbs olan Ərizəçiyə münasibətdə hökumət başlıca 
fərdi tədbiri - təzminat məbləğinin ödənilməsini təmin etməyib. Ərizəçiyə qarşı yol verilən cinayət 
əməllərinin (təhdid məktubunun göndərilməsi, yataq otağı görüntülərinin gizli quraşdırılmış kamera ilə lentə 
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alınması və onların yayılması) araşdırılması istiqamətində də hər hansı addımın atılması barədə məlumat 
yoxdur. İsmayılov işi, Avropa Şurası İnsan Haqları Komissarının hesabatlarının da işığında jurnalistlərə qarşı 
yol verilən pozuntulara münasibətdə cəzasızlıq mühitinin mövcudluğu problemini ortaya qoyur. Daxili 
qanunlar jurnalsitlərə qarşı yol verilən qanunsuz əməllərə gərəkli cəzaları nəzrdə tutsa da, həmin müddəalar 
tətbiq edilmir. AİHM belə mühiti jurnalsitlərin və digər media aktorlarının “ictimai nəzarətçi” funksiyasını 
həyata keçirməsinin və ümumilikdə ifadə azadlığı üzərində ciddi çəkindirici effekt yaratdığını vurğulayır. Bu 
qərar çəzasızlıq mühitinin ortadan qaldırılması üçün effektiv tədbirlər planı tələb edir.   
 
AŞ NK qərarın icra durumunu sonuncu dəfə 2020-ci ilin dekabrında müzakirə edib, öz qətnaməsində 
hökuməti təzminatın ödənilməsi, ərizəçiyə qarşı cinayətə yol verənlərin araşdırlması ilə bağlı görülən 
tədbirlər haqda bilgi təqdim etməyə çağırıb. Ümumi tədbirlərə gəlincə, Komitə, dövlətlərin jurnalistləri və 
digər media aktorlarını təhdidlərdən, hücumlardan qoruyan əlverişli mühit yaratmaq öhdəliyini yada salır.   
 

 T Ö V S İ Y Y Ə L Ə R : 

AİHM-in Azərbaycanla bağlı ifadə azadlığı hüququnun pozuntusunu tanıdığı işlərin hallarının 

işığında defamasiya qanunvericiliyinin yaxşılaşdırılması, jurnalistlərin və digər media 

aktorlarının qorunması istiqamətində aşağıdakı addımların atılması faydalıdır:   

- Cinayət Məcəlləsinin böhtan və təhqirə görə məsuliyyət nəzərdə tutan 147 və 

148-ci maddələri ya ləğv edilməli, ya da həmin maddələrin azadlqıdan məhrum 

etmə cəzası müəyyən edən hissələri dəyişdirilməlidir; 

- Jurnalistlərin, medianın fəaliyyətni tənzimləyən qanunların (xüsusilə, yeni 

qəbul edilmiş “Media haqqında” qanun) Avropa Şurası standartlarına 

uyğunluğu araşdırılmalı, həmin standartlara cavab verən dəyişikliklər 

edilməlidir;  

- Media qanunlarının, eləcə də böhtan və təhqirə görə cinayət cəzaları nəzərdə 

tutan qanunların dəyişdirilməsi zamanı Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası 

əməkdaşlıq təmin olunmalıdır; 

- Jurnalistlərin azadlqıdan məhrum edilməsi ilə nəticələnmiş cinayət işləri 

yenidən araşdırılmalı, əsassız həbs edilmiş jurnalistlərin azadlığa buraxılması 

təmin olunmalıdır;  

- Peşə fəaliyyətini yerinə yetirən jurnalistlərin qorunmasını, jurnalistlərin 

informasiya əldə etmə hüququnu təminat altına alan qanunların tətbiqi təmin 

olunmalıdır;  

- Peşə fəaliyyətini yerinə yetirən jurnalistlərə, xüsusilə də kütləvi tədbirlərdən 

bilgi toplayanlara qarşı təzyiqlərə son qoyulmalı, belə durumlarda jurnalistləri 

saxlayanlara, onlara fiziki zor tətbiq edənlərə, peşə fəaliyyətlərini yerinə 

yetirmələrini əngəlləyənlərə qarşı qanunvericiliyə uyğun olaraq, tədbirlər 

görülməlidir.   

 

 



Avropa Insan Haqları Məhkəməsinin qərarlarının icrası – Azərbaycan                                                                                                    Maddə 10 

 

13 

 

 

Əlavə 1: 

İfadə azadlığı hüququnun pozuntusu tanınan bütün Azərbaycanla bağlı 

bütün AİHM qərarlarının icmalı  

 

Mahmudov və Ağazadə Azərbaycana qarşı1; Ərizə №.35877/04; 18/12/2008 

Bu işdə birinci ərizəçi «Müxalifət» qəzetinin baş redaktoru, ikinci ərizəçi həmin qəzetin əməkdaşı idi. Yerli 

məhkəmələr adışəkilən qəzetdə yayılmış, məzmunca tanınmış ictimai xadim, və deputatla bağlı olan məqaləni 

defamnativ hesab etmişdilər. Hər iki ərizəçi b  öhtan və təhqirdə günahkar bilinmiş, 5 ay müddətinə 

azadlqıdan məhrum edilmişdilər. AİHM hesab etdi ki, ərizəçilərin ifadə azadlığına müdaxilənin əsaslı 

olmasına baxmayaraq, cinayət cəzasının tətbiq edilməsi 10-cu maddəyə zidd olub. Məhkəmə, 1000 avro 

mənəviz zərər əvəzi təzminat və 925 avro xərc və məsrəf əvəzi müəyyən etdi.  

Fətullayev Azərbaycana qarşı2; Ərizə №.40984/07; 22/04/2010     

Fətullayev işi defamasiyaya görə əsassız olaraq azadlıqdan məhrum etmə cəzasının sanksiya kimi tətbiq 

edilməsi (məhkəmə zorakılığa və ya irqi nifrətə təhrikə görə, belə sanksiyanın tətbiqinə haqq qazandıran 

xüsusi hal aşkar etmədi) və ərizəçinin bəzi ifadələrində defamasiyaya yol verilməsinin müəyyən edilməsinə 

haqq qazandırmaq üçün yetərli əsasların ortaya qoyulmaması, eləcə də ərizəçinin bəzi ifadələrinə sanksiya 

tətbiq etmək üçün terrorla mübarizə qanunvericiliyinin özbaşına tətbiq olunması ilə ərizəçi jurnalistin ifadə 

azadlığı hüququnun pozuntusu ilə bağlıdır. Bu iş eləcə də mülki defamasiya icraatı zamanı qərar vermis 

hakimin, eyni ifadələrə görə açılan cinayət icraatı üzrə də qərar verməsi səbəbindən qərəzsiz məhkəmə 

hüququnun (6.1-ci maddənin pozuntusu) və dövlət ittihamçısının antiterror qanunvericiliyinin tətbiqi ilə 

bağlı verdiyi bəyanatlarda ərizəçinin təqsirsizlik prezumpsiyası hüququna müdaxilənin baş verməsinin 

müəyyən edilməsi (6.2-ci maddənin pozuntusu) pozuntusu ilə bağlıdır. Avropa Məhkəməsi Fətullayev işi üzrə 

qərar verərkən, ərizəçi hələ də 8 illik həbs cəzasını çəkirdi. Məhkəmə həmçinin, ərizəçinin dərhal azadlığa 

buraxılmasına qərar verdi. Ərizəçinin ifadə azadlığı və ədalətli məhkəmə araşdırması hüquqlarının 

pozuntusunu tanıyan Məhkəmə, 27822 avro ədalətli əvəz müəyyən etdi. 

Nəcəfli Azərbaycana qarşı3; Ərizə №.2594/07; 02/10/2012 
 
Bu iş jurnalist, qəzet baş redaktoru Ramiz Nəcəflinin müxalif qüvvələrin Bakı şəhərində keçirdikləri aksiyada 
polislərin zorakılığına məruz qalması, xəsarətlər alması ilə bağlıdır. Polislər fərqləndirici jurnalist geyimində 
olan, yaxasına vəsiqə asan jurnalistin başına zərbələr endirmiş, huşunu itirmiş journalist xəstəxanaya 
yerləşdirilmişdi. Ərizəçi qapalı kəllə-beyin travması, beyin sarsıntısı və təpə nahiyəsinin yumşaq 
toxumalarının zədələnməsinə məruz qalmışdı. Prokuroluqda hadisə ilə bağlı cinayət işi açılsa da işi aparan 
müstəntiq jurnalistə xəsarət törətmiş şəxsin müəyyən edilməsinə qədər cinayət işinin dayandırılması barədə 
qərar qəbul edib. Ərizəçi məhkəməyə şikayətində istintaqın davam etdirilməsi barədə qərar qəbul edilməsini 
xahiş edib, ancaq məhkəmələr onun müraciətini rədd edib. Ərizəçi həmçinin, Daxili İşlər Nazirliyinə qarşı 
mülki iddia qaldırıb, ona dəymiş maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsini tələb edib, ancaq bu iddia da təmin 
edilməyib. 
 
AİHM bu işdə hesab etdi ki, ərizəçinin mübahisələndirdiyi pis rəftar faktı, kifayət qədər ciddi, minimum 
sərtlik səviyyəsinə malik, qeyri-insani və alçaldıcı olub və Konvensiyanın 3-cü maddəsi maddi aspektdən 

                                                        
1 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90356 
2 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98401  
3 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113299  
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pozulub. Məhkəmə prosessual spekti də araşdırdı hesab etdi ki, ərizəçinin pis rəftara dair iddiaları üzrə 
istintaq da Konvensiyanın 3-cü maddəsinin tələblərinə cavab verməyib və 3-cü maddə həm də prosessual-
hüquqi aspektdən pozulub. Konvensiyanın 10-cu maddəsi ilə bağlı ərizəçinin iddialarına münasibətdə 
Məhkəmə, ərizəçinin aksiya iştirakçısı olmadığını, peşə fəaliyyətini yerinıə yetirdiyini vurğuladı. Jurnalistə 
müdaxilənin 10-cu maddənin 2-ci bəndinə görə əsaslı olmadığını müəyyən edən Məhkəmə, xüsusi vurğuladı 
ki, bu işin hallarının işığında bütün hallarda jurnalistin fəaliyyətinə belə müdaxilə “demokratik cəmiyyətdə 
zəruri” hesab edilə bilməz və Konvensiyanın 10-cu maddəsini pozur. Məhkəmə 13 000 avro ədalətli əvəz 
məbləği müəyyən etdi. 
  

Hacıbəyli və Əliyev Azərbaycana qarşı4; Ərizə №.6477/08 10414/08; 19/04/2018 

Bu qərar ərizəçilərin 2005-2006-cı illərdə vəkillik sahəsindəki durumla bağlı verdikləri tənqidi məzmunlu 
yayılmış açıqlamalarına, dərc edilmiş məqalələrinə görə, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyəti 
tərəfindən Kollegiyaya qəbul edilmələrindən imtina olunması ilə ifadə azadlığı hüququnun pozuntusu ilə 
bağlıdır. 
 
Bu iş həmçinin, ərizəçilərin Avropa Məhkəməsinin icraatda olan ərizələri ilə bağlı bütün iş materiallarının 
ərizəçilərdən cənab Əliyevin ofisindən götürülmüş olması səbəbindən, dövlətin Konvensiyanın 34-cü 
maddəsi üzrə öz öhdəliklərinə əməl etməməsini də müəyyən edir. AİHM bu işdə 16500 avro ədalətli əvəz 
müəyyən etmişdi. 
 

Xədicə İsmayılova Azərbaycana qarşı5; Ərizə №.65286/13 57270/14; 10/01/2019 

Bu iş 2012-2014-cü illər aralığında baş vermis olaylarda tanınmış araşdırmaçı journalist olan ərizəçinin şəxsi 

həyata və reputasiyaya hörmət və ifadə azadlığı hüquqlarına (Konvensiyanın 8-ci və 10-cu maddələrinin 

pozuntusu). Bu işin hallarına görə, ölkə prezidentinin qızlarının müxtəlif kommersiya fəaliyyətlərində 

iştirakını tənqid edən məqalələri hazırlayıb dərc etdikdən sonra ərizəçiyə, araşdırma məqalələrinin dərcini 

dayandırmayacağı təqdirdə onu ictimaiyyətin gözündə alçaldacaqları ilə təhdid edən məktub göndərilib. 

İmtina etməsindən sonra ərizəçinin və onun o vaxtkı sevgilisinin yataq otağında gizli quraşdırlmış kamera ilə 

çəkilmiş seksual məzmunlu səhnələri əks etdirən video görüntülər internetdə yerləşdirilib. Təxminən elə 

həmin vaxtlarda yerli qəzetlər, ərizəçini hökumət əleyhinə qərəzli mövqedə dayanmaqda və əxlaqsızlıqda 

ittiham edən xəbərlər, məqalələr dərc edib, yayıblar. 

Bu işdə Məhkəmə müəyyən etdi ki, hakimiyyət orqanları, təhdid məktubu kontekstində ərizəçiyə qarşı 

törədilmiş hərəkətləri, naməlum şəxslər tərəfindən intim videoların gizli çəkilişini və yayılmasını, habelə, 

rəsmi qurumların cinayət işi üzrə açıqlamalarında şəxsi məlumatların ictimaiyyətə açıqlanması xüsusatı ilə 

bağlı gərəkli təsrili araşdırma aparmayıblar. Məhkəmə həmçinin, qeyd etdi ki, ərizəçinin jurnalist fəaliyyəti ilə 

əlaqəli olan ictimaiyyət qarşısında aşağılanması təhlükəsi və onun şəxsi həyatına açıq-aşkar və əsassız 

müdaxilə ilə nəticələnən hərəkətlərin qarşısını almaq gərəkli olsa da, hökumət bu qorumanı təmin etməyib. 

Ərizəçiyə münasibətdə şəxsi həyata hörmət və ifadə azadlığı hüququnun pozulmasına qərar verən Məhkəmə, 

16750 avro ədalətli əvəz müəyyən etdi. 

Tağıyev və Hüseynov Azərbaycana qarşı6; Ərizə №.13274/08; 05/12/2019 

Bu iş hər ikisi jurnalist olan ərizəçilərin yazılarına görə, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi ilə əlaqəlidir. 
Yerli məhkəmələr onların məqalələrini etnik, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyə təhrik etmə kimi  
dəyərləndirmiş, müvafiq olaraq, 3 və 4 il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzası müəyyən etmişdi. 
 
AİHM bu işdə yerli məhkəmələrin jurnalistlərə müdaxiləni əsaslandırmaq üçün irəli sürdükləri səbəbləri 
müvafiq və yetərli kimi qəbul etmədi. Məhkəmə cinayət əməlinə görə mühakimə olunaraq üç və dörd il 
müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş, müvafiq olaraq bir il bir aydan çox həbsdə qalmış ərizəçilərə verilən 
cəzaların kəskinliyini də vurğuladı və qeyd etdi ki, digər müdaxilə və təkzib vasitələri olduğu təqdirdə, 

                                                        
4 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182173  
5 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188993  
6 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198705 
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cinayət məhkumiyyəti çox ağır sanksiyadır. Məhkəməyə görə, bu işdə jurnalistlərə müdaxilə “demokratik 
cəmiyyətdə zərurilik” testinə cavab verməyib. AİHM ərizəçilərə ümumilikdə 25700 avro ədalətli əvəz 
müəyyən etdi. 
 

İbrahimov və Məmmədov Azərbaycana qarşı7; Ərizə №.63571/16; 13/02/2020 
 
İbrahimov və Məmmədov Azərbaycana qarşı işi narkotik ittihamı ilə həbs olunub, mühakimə edilən 
ərizəçilərin, hakimiyyətin onları cəzalandırmasının əsas səbəbinin Azərbaycanın keçmiş prezidentinin  
heykəlinə çəkdikləri siyasi məzmunlu qraffiti olmasını iddia etmələri ilə bağlıdır. Avropa Məhkəməsi bu işdə 
yekdilliklə qərara aldı ki, ərizəçilərə münasibətdə polis tərəfindən pis rəftara məruz qalmalarının effektiv 
araşdırılmaması ilə qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftarın yolverilməzliyi, cinayət törətmələrinə əsaslı 
şübhələr olmadan həbs olunmaları və məhkəməyə qədər davamlı həbsdə saxlanılmaları ilə azadlıq və 
toxunulmazlıq hüququna müdaxilə baş verib. Məhkəmə həmçinin, ərizəçilərin əslində siyasi məzmunlu 
qraffitilər çəkmələrinə görə cəzalandırılmasını ifadə azadlığı hüququnun pozuntusu kimi qiymətləndirdi. 5-ci 
maddə ilə birlikdə götürülməklə Konvensiyanın 18-ci maddəsinin pozuntusuna da qərar verən məhkəmə 
vurğuladı ki, ərizəçilərin narkotik ittihamı ilə həbsinin və saxlanmasının əsl səbəbi onların siyasi qraffitilər 
çəkmələri olub. 
 
Məhkəmə, qərarında İşgəncələrin Qarşısının Alınması üzrə Komitənin və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
hesabatlarına istinad etdi, hökumətin ərizəçilərin pis rəftara məruz qalması barədə dəlilləri təkzib edə 
bilmədiyini vurğuladı. Narkotik ittihamının irəli sürülməsi üçün iş materiallarının minimal standartlara cavab 
vermədiyini ifadə edən Məhkəmə, ümumilikdə, 72 000 avro təzminat müəyyən etdi.  
 

Yahova Şahidləri dini icması Azərbaycana qarşı8; Ərizə №.52884/09; 20/02/2020 
 
Bu məhkəmə işində ərizəçi Azərbaycanda populyar olmayan dini icma idi. Həmin icma Azərbaycan ərazisinə 
dini məzmunlu ədəbiyyatlar idxal etmək istəmişdi. Ancaq əlaqəli hakimiyyət orqanları, həmin kitabların digər 
dinlərə qarşı düşmənçilik məzmunlu olması, ictimai iğtişaşlar potensialı daşıması əsası ilə ərizəçi icmanın 
dini kitabları idxal etməsinə icazə verməkdən imtina etmişdi. Bununla da həmin ədəbiyyatların ölkədə 
yayılmasının qarşısı alınmışdı. Avropa Məhkəməsi bu işdə hesab etdi ki, daxili məhkəmələr kitabların 
məzmununa yönəlik mübahisəli iradları, dinlərarası münasibətlərin həssaslığını ümumi kontekstdə 
araşdırmaqda uğursuz olublar. Ərizəçi icmaya münasibətdə ifadə azadlığı hüququnun pozulmasına qərar 
verən məhkəmə, 3042 avro ədalətli əvəz müəyyən etdi. 
 

Bağırov Azərbaycana qarşı9; Ərizə №.81024/12 28198/15; 25/06/2020 
 
Bu işdə ərizəçi vəkil, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Xalid Bağırov idi. X.Bağırov 2011-ci ildə 
Azərbaycanda hüquq peşəsinin qarşılaşdığı problemlərin müzakirə olunduğu ictimai toplantıya qatılmış, orda 
konkret məhkəmə işindən çıxış edərək, polis zorakılığından bəhs etmişdi. Fikirlərinin yerli mediada 
yayılmasının ardınca, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasına ondan şikayət etmiş, 
kollegiya isə öz növbəsində X.Bağırov barəsində intizam icraatı başlamışdı. Nəticədə kollegiya onun vəkillik 
fəaliyyətini bir illiyə dayandırmışdı. Vəkillər Kollegiyası X.Bağırova qarşı 2014-cü ildə yenidən intizam icraatı 
başlamışdı. Bu dəfə intizam icraatı X.Bağırovun siyasətçi İlqar Məmmədovu cinayət işi üzrə müdafiə edərkən 
verdiyi açıqlamalarla bağlı idi. Həmin vaxt kollegiya X.Bağırovun vəkillik fəaliyyətinə xitam verilməsi üçün 
məhkəməyə müraciət etmiş, məhkəmə kollegiyanın istəyini təmin etmişdi. Məhkəmələr hesab etmişdilər ki, 
X.Bağırov məhkəmə hakimiyyətinin durumu və xüsusilə bir hakimə yönəlik ifadələri ilə “dövlətə kölgə salıb” 
və “məhkəmə sisteminin etibarını zədələyib”. 
 
AİHM qərarında hesab etdi ki, X.Bağırovun vəkillik fəaliyyətinin dayandırılması və daha sonra ona xitam 
verilməsi Avropa Konvensiyasına uyğun olmayıb. Qərara əsasən, X.Bağırova münasibətdə onun 
Konvensiyanın 10-cu (ifadə azadlığı) və 8-ci (şəxsi həyata hörmət) maddələri ilə təminat altına alınan 
hüququları pozulub. Məhkəmə xüsusi vurğuladı ki, milli məhkəmələrin ərizəçinin vəkillikdən 
kənarlaşdırlmasına dəstək vermək üçün göstərdiyi səbəblər müvafiq və yetərli olmayıb. Həm də ərizəçiyə 
qarşı tətbiq edilən sanksiyanın qarşıya qoyulan qanuni məqsədə mütənasib olmadığı müəyyən edildi. AİHM 
ədalətli əvəz olaraq, 18000 avro təzminat müəyyən etdi. 

                                                        
7 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200819  
8 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201087  
9 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203166   
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Hacı və başqaları Azərbaycana qarşı10; Ərizə №.3503/10; 01/10/2020  

 
Bu işdə 8 ərizəçi müxtəlif medialarda və ya müstəqil çalışan jurnalistlər idi. Ərizəçilər peşə fəaliyyətləri 
kontekstində polislər və mülki şəxslər tərəfindən fiziki zorakılığa məruz qalıblar. Ərizəçilərin şikayətləri 
onlara qarşı törədilmiş cinayətlərin effektiv araşdırılmaması ilə bağlıdır. Ərizəçilərin işləri üzrə daxili 
orqanlar araşdırma aparmış, bəzi hallarda cinayət işi də açılmışdı. Ancaq heç bir halda ərizəçilərəq arşı 
zorakılıq edənlər mühakimə olunmamışdı. Ərizəşilər həmçinin, işgəncəyə məruz qalmamaq, ifadə azadlığı 
hüquqlarının pozuntusunu da mübahisələndirmişdi.  
AİHM bu işdə peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən jurnalistin fiziki zorakılığa məruz qalmasını ifadə azadlığı 
hüququnun pozuntusu kimi tanıdı. Həmçinin, digər ərizəçilərə münasibətdə Konvensiyanın 3-cü maddəsinin, 
jurnalistlırə qarşı zorakılıqların araşdırlmamasından verilmiş şikyayətlər üzrə yerli məhkəmə qərarlarında 
isə 6-cı maddənin pozuntusunu tapdı. AİHM 8 ərizəçiyə münasibətdə 80250 avro ədalətli əvəz müəyyən etdi.  
 

Əvəz Zeynalov Azərbaycana qarşı11; Ərizə №.37816/12 25260/14; 22/04/2021 
 
Bu iş qəzet baş redaktoru olan ərizəçi Əvəz Zeynallının parlament üzvündən rüşvət tələb etməsi ittihamı 
əsasında saxlanılması və məhkum olunması ilə bağlıydı. İttahamları rədd edən jurnalist şikayətində iddia 
edirdi ki, onunla bağlı mühakimə zamanı azadlıq və toxunulmazlıq (Maddə 5), ədalətli məhkəmə araşdırması 
(Maddə 6), şəxsi həyata hörmət (Maddə 8 ) və ifadə azadlığı hüququna (Maddə 10) müdaxilə edilib.  
 
AİHM ərizəçinin evində, ofisində və maşınında axtarış aparılmasına, bəzi əşyaların götürlüməsinə 
münasibətdə bu işdə 10-cu maddənin pozuntusunu tapdı. Məhkəmə hesab etdi ki, axtarış və götürmə qanuni 
məqsədə mütənasib olmayıb. Bu işdə həmçinin, şəxsi həyata hörmət (axtarış və götürmənin qanunsuzluğu), 
azadlıq və toxunulmazlıq (məhkəməyə qədər həbsin uyğunsuzluğu, rəsmilərin həbs üçün uyğun və yetərli 
əsaslar göstərə bilməməsi), ədalətli məhkəmə araşdırması (təqsirlsizlik prezumpsiyası – məhkəmə qərarı 
olmadan rəsmiləri ərizəçini cinayətkar kimi qələmə verməsi; habelə, ərizəçiyə şahidləri sorğulama imkanının 
verilməməsi) hüququnun pozulduğuna qərar verildi. AİHM 13000 avro ədaləli əvəz müəyyən etdi.  
 

Həsənov Azərbaycana qarşı12; Ərizə №.52584/09; 08/07/2021  
 
Bu işdə ərizəçi journalist, qəzet redaktoru idi. Müharibə iştirakçısı olan veteran haqda məqaləsinə görə, 
məhkum edilmiş ərizəçi mübahisəli məqalələrin müəllifi olmadığını iddia etsə də yerli məhkəmələr 
məqalələrin müəllifinin ərizəçi olması, başqa adlarla yazması, məqalələrin aşağılayıcı olmasını müəyyən 
etmişdi. Ərizəçi təhqirə görə 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bu işdə AİHM qarşısında ifadə 
azadlığı və ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozuntusu mübahisələndirilirdi.  
AİHM bu işdə ərizəçinin məhkumluğunun onun ifadə azadlığı hüququna qanuna uyğun müdaxilə olduğunu 
qeyd etdi. Ancaq bu müdaxilənin “demokratik cəmiyyətdə zəruriliyini” müəyyən edərkən, müdaxilənin 
testdən keçmədiyini (iddiaçının reputasiyasının müdafiəsi zərurəti ilə ərizəçinin ifadə azadlığı hüququ 
arasında balansın müəyyən edilməsi; 10-cu maddədə təcəssüm olunmuş prinsiplərə uyğun standartların 
tətbiq edilməməsi; müdaxiləyə haqq qazandırmaq üçün uyğun və yetərli əsasların göstərilməməsi) vurğuladı. 
AİHM ərizəçiyə 1700 avro ədalətli əvəz müəyyən etdi.  
 

Məmmədov və Abbasov Azərbaycana qarşı13; Ərizə №.1172/12; 08/07/2021  
 
Bu işdə hər iki ərizəçi jurnalist idi. 2009-cu ildə qəzet redaksiyalarından birində polis axtarışı zamanı 
ərizəçilərin çəkiliş aparmalarına imkan verilməmiş, onlar qaba rəftarla üzləşmiş, çəkiliş apardıqları peşə 
alətləri əllərindən alınmışdı. Ərizəçilərdən biri isə saxlanılıb, bir saat sonra buraxılmışdı.   
AİHM öz qərarında vurğuladı ki, jurnalistlərin peşə alətlərinin əllərindən alınması, onlardan birinin 
azadlığının polis maşınında saxlanılmaqla 1 saatlığa məhdudlaşdırılması, onların informasiya əldə etmə və 
yayma hüququndan yararlanmalarını ciddi şəkildə məhdudlaşdırıb. Bu müdaxilə, hər hansı qanuni məqsəd 
güdməyib, demokratik cəmiyyətdə zəruri olmayıb. Jurnalistlərə rəsmilərin müdaxiləsini ifadə azadlığı 
hüququnun pozuntusu sayan AİHM həmçinin, 1 saat saxlanılmış ərizəçiyə münasibətdə həm də azadlıq və 

                                                        
10 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204683  
11 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209346  
12 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210839  
13 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210849  
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toxunulmazlıq hüqunun pozuntusunun baş verdiyi qərarına gəldi. Məhkəmə ümumilikdə 12500 avro ədalətli 
əvəz müəyyən etdi. 
 

Mahmudov və Ağazadə Azərbaycana qarşı14; Ərizə №.28083/08; 22/07/2021  
 
Ərizəçilər tənqidi mövqeyi ilə tanınan qəzetlərdən birinin baş redaktoru və əməkdaşı idi. İş baş redaktorun 
və jurnalistin Azərbaycanın tanınmış siyasi xadimlərindən olan Cəlal Əliyevi ləkələdiyi iddia edilən məqaləyə 
görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmələri ilə bağlı idi. C.Əliyevin xüsusi ittiham qaydasında şikayətindən 
sonra jurnalistlər Yasamal rayon Məhkəməsinin 16 may 2007-ci il tarixli hökmü ilə böhtana görə məhkum 
edilmişdilər. Onların hər biri iki il altı ay müddətinə azadlqıdan məhrum edilmişdi. Təxminən bir il sonra Ali 
Məhkəmə hər iki jurnalistə verilən cəzanı təsdiq etmişdi. Ancaq Ali Məhkəmənin həmin qərarından əvvəl – 
2007-ci ilin dekabrında jurnalistlər Azərbaycan prezidentinin əfvi ilə azadlığa buraxılmışdılar. AİHM bu işdə 
də ərizəçilərin məhkumluğunun onun ifadə azadlığı hüququna qanuna uyğun müdaxilə olduğunu, eyni 
zamanda bu müdaxilənin “demokratik cəmiyyətdə zərurilik” testinə (iddiaçının reputasiyasının müdafiəsi 
zərurəti ilə ərizəçinin ifadə azadlığı hüququ arasında balansın müəyyən edilməsi; 10-cu maddədə təcəssüm 
olunmuş prinsiplərə uyğun standartların tətbiq edilməməsi; müdaxiləyə haqq qazandırmaq üçün uyğun və 
yetərli əsasların göstərilməməsi) cavab vermədiyini vurğuladı. AİHM ərizəçilərə 3400 avro ədalətli əvəz 
müəyyən etdi. 
 

Həsənov və Məcidli Azərbaycana qarşı15; Ərizə №.9626/14 9717/14; 07/10/2021 
 
Bu işdə ərizəçilər müxalifət yönlü 2 gənc fəal idi. Onlar 2013-cü ilin iyul ayında Bakıdakı İçərişəhər metro 
stansiyasında vərəqələr yayarkən, polislər tərəfindən saxlanılmış, polisə aparılmış, bir gecə orda 
saxlanılmışdılar. Barələrində “inzibati xəta haqqında protokol” tərtib edilən ərizəçilər hökumət əleyhinə 
vərəqələr yaymaqda, polis məmurunun qanuni əmrinə tabe olmamaqda günahlandırlmış, 15 sutka həbs 
cəzasına məruz qalmışdılar.  
AİHM bu işdə qeyd etdi ki, hökumət fərqli mülahizə irəli sürsə də, iş materiallarından yalnız o bəlli olur ki,  
ərizəçilər vərəqə yaymalarına görə saxlanılıblar, polisə aparılıblar və cəzalandırlıblar. Yayılan vərəqələrin 
məzmununun nə milli məhkəmələrdə, nə də digər araşdırmalar zamanı incələnmə predmeti olmadığını 
vurğulayan Məhkəmə hesab etdi ki, ərizəçilərə edilən müdaxilə, 10-cu maddənin 2-ci hissəsinin işığında 
qanuni olmayıb. 
AİHM həmçinin, məhkəmə priosesinin ümumən ədalətli olmadığı qənaətinə gəlib, 6-cı maddənin 
pozuntusunu da tanıdı. Ərizəçilərə ümumilikdə, 11700 ədalətli əvəz müəyyən edildi. 
 

Rövşən Hajıyev Azərbaycana qarşı16; Ərizə №.19925/12 47532/13; 09/12/2021  
 
Bu işdə ərizəçi müxalif “Azadlıq” qəzetinin redaktoru Rövşən Hacıyev (Hacıbəyli) idi. Məhkəmə işi jurnalistin 
Qəbələ rayonunda yerləşən radiolakasiya stansiyasının ətraf mühitə təsiri haqda məlumatları istəməsi, 
əlaqəli qurumların həmin məlumatları təqdim etməməsi və yerli məhkəmələrin buna haqq qazandırması ilə 
bağlı idi. Məhkəmə bu işdə qeyd etdi ki, “informasiya əldə etmək fərdin ifadə azadlığı hüququnu həyata 
keçirməsi üçün alət rolunu oynayır və bundan imtina həmin hüquqa müdaxilə sayılır”. AİHM mübahisə 
mövzusu olan informasiya sorğusunun məqsədini, axtarılan informasiyanın xarakterini, informasiyanın hazır 
və əlçatan olub-olmamasını araşdırdı, qeyd etdi ki, ərizəçinin istədiyi hazır və əlçatan olan informasiya 
ictimai maraq doğuran məsələyə aid idi. Bu informasiyanın əldə edilməsi bir jurnalist kimi ərizəçinin 
məlumat almaq və yaymaq hüququndan istifadə etməsində mühüm rol oynayırdı. Belə informasiyaya çatımın 
təmin edilməməsi Konvensiyanın 10-cu maddəsinə ziddir. Məhkəmə 1500 avro ədalətli əvəz müəyyən etdi. 
 

 

 

 

                                                        
14 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211100  
15 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212032  
16 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213788  

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211100
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212032
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213788


Avropa Insan Haqları Məhkəməsinin qərarlarının icrası – Azərbaycan                                                                                                    Maddə 10 

 

18 

 

 

 

 
 
 

Maddə 10 
İfadə azadlığı 

 
 
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarının icrası  
 
– AZƏRBAYCAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 
Media Rights Group 
Əlaqə: khall_aghall@protonmail.com  

 

 

mailto:khall_aghall@protonmail.com

