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Hörmətli oxucu,

Hər bir vətəndaş öz hüquq və azadlıqlarını reallaşdırmaq 
və müdafiə etmək üçün onlardan məlumatlı olmalıdır. 
Bu məqsədlə siz əlinizdə əla bir vasitə tutmusunuz. 
Öz haqqlarınızla tanış olmaq üçün bundan faydalanın 
və başqalarını da sizə qoşulmağa dəvət edin. Heç 
zaman unutmayın ki, siz azad insansınız. Və sizə verilən 
hüquqlardan bəhrələnin.

Human Rights Foundation (HRF), Demokratiya və QHT-
larının İnkişaf Resurs Mərkəzi ilə əməkdaşlıq edərək, sizə 
təqdim etdiyi bu mətndə hər kəsin hörmətlə yanaşmalı 
olduğu əsas hüquq və azadlıqlar sadalanır. Biz bunların 
hər birinin sizin gündəlik həyatınızdakı əhəmiyyətini 
izah etməklə yanaşı, bu haqda sizin öz fikirlərinizi 
formalaşdırmağınızı istəyirik.

Bu hüquqların bir qismi əlçatmaz kimi də görünə bilər, lakin 
bu belə deyil – bunlar sizin doğuşdan haqqınızdır. Zamanla 
bu hüquqlar bəşəri dəyər qazanıb. Bu gün onlar azad və 
demokratik cəmiyyət üçün olduqca böyük məna kəsb edir. 
Qoşma olaraq əlavə etdiyimiz Mülki Və Siyasi Hüquqlar 
Haqqında Beynəlxalq Pakt sizə hüquqlarınızı daha geniş 
izah edə bilər. Həqiqi azadlıqlar uğrunda aparılan istənilən 
mübarizə bu bələdçidə əks olunan hüquqlardan məlumatlı 
olmağı tələb edir. Biz sizi bunu diqqətlə oxumağa dəvət 
edirik. 

İnsan hüquqlarına böyük sayğı ilə, 

  Məlahət Nəsibova    Thor Halvorssen 
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Azərbaycan respublikası 1991-ci ildə Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqının 
süqutundan sonra yenidən dövlət müstəqilliyini qazanıb. 1992-ci ildə ilk dəfə 
Azərbaycanda demokratik Prezident seçkisi keçirildi və AXC lideri Ə. Elçibəy 
prezident oldu.Bir il sonra hərbi qiyamla Prezident hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı 
və Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi.1993-cü ildən bəri hakimiyyəti əlinə 
keçirmiş Əliyevlər ailəsi müstəqil Azərbaycan dövlətini avtoritar qaydada idarə 
etməkdədir. Bununla belə 2001-ci ildən Azərbaycan Avropa Şurasına üzv qəbul 
olunub. Eyni zamanda bir sıra beynəlxalq konvensiyalara qoşularaq insan 
haqlarının müdafiəsilə bağlı öhdəliklərə imza atıb.

2003-cü ildə H.Əliyevin vəfatından sonra hakimiyyət onun oğlu İlham Əliyevə 
ötürülüb. Ata və oğul tərəfindən idarə olunan hakimiyyət zamanı bütün 
seçkilər saxtalaşdırılaraq Azərbaycan xalqının seçimi nəzərə alınmayıb. 
İ. Əliyevin hakimiyyəti zamanı ictimai-siyasi vəziyyət daha da pisləşərək 
vətəndaş cəmiyyətinin və siyasi partiyaların əhəmiyyətli dərəcədə zəifləməsinə 
səbəb oldu. Hakimiyyət ölkə daxilindəki müxalif qrupları tam zəiflədəndən 
sonra beynəlxalq təşkilatların Azərbaycandakı nümayəndəliklərinə qarşı da 
qadağalar tətbiq etməyə başladı. ABŞ-nın “Respublikaçılar İnstitutu”nun 
ardınca “Milli Demokratiya İnstitutu” və “İREX” təşkilatları fəaliyyətlərini 
dayandırmağa məcbur edildi. Daha sonra ATƏT-in Bakı bürosunun statusu 
minimuma endirilərək faktiki fəaliyyəti xeyli məhdudlaşdırıldı. ABŞ-ın nüfuzlu 
Azadlıq Radiosunun Bakı ofisi 2014-cü ildə qapadıldı.  

2004-cü ildən başlayaraq Azərbaycanın neft gəlirlərinin artması ölkədə 
korrupsiya hallarının daha da geniş vüsət almasına səbəb oldu. Qısa müddətdə 
dövlət büdcəsi xeyli artırılsa da bu vətəndaşların sosial durumuna lazımi qədər 
təsir etmədi. Neft gəlirləri inhisara alınmış Azərbaycan iqtisadiyyatına rəhbərlik 
edən oliqarxiyanın ixtiyarına verildi. Oliqarx məmur təbəqə bu pullar hesabına 
ölkədə böyük tikinti bumu başlatdı. Maliyyə vəsaitləri şişirdilərək tikinti 
obyektlərinə və əhəmiyyətsiz tədbirlərin keçirilməsinə yönləndirildi. 

Ölkədə əmək haqqlarını yaxşılaşdırmayan hakimiyyət öz müdafiəçilərini əmək 
haqqlarının 4-5 misli qədər əlavə olaraq qeyri-leqal maaşla təmin edir. Eyni 
zamanda bu pullar hesabına ölkədə saxta müxalif partiyalar və vətəndaş 
cəmiyyəti formalaşdırılıb. Müstəqil mətbuat sıxışdırılaraq zəiflədilib. Bir çox 
müxalif və müstəqil mətbuat pulla ələ alınaraq fəaliyyət kursunu dəyişib.

Hakimiyyətin təqib və təzyiqlərinə baxmayaraq prinsipial mövqeli müstəqil 
insanlar şərlənərək saxta ittihamlarla həbs edilir. Həbslər əsasən narkotik 
maddələrdən istifadə, dövlət qurluşunu dəyişməyə cəhd, vətənə xəyanət, 
korrupsiya kimi absurd ittihamlarla zəngindir. Bəzi ictimai fəallar külli miqdarda 
pul cərimələri və digər inzibati tənbehlərə də məruz qalırlar. Hətta hakimiyyəti 
tənqid edən jurnalistlər ağır fiziki işgəncələrə məruz qalaraq qətlə də 
yetiriliblər. 

Təqib və təzyiqlər siyasi partiya fəalları, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, 
jurnalistlərlə yanaşı müxalif gənc qrupları da əhatə edir. 

Azərbaycanda ictimai-siyasi 
vəziyyətin xülasəsi
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Azərbaycanda 
yüzə yaxın 
siyasi məhbusun 
olduğu zamanda 
insan haqqlarını 
müdafiə edən bir 
sıra beynəlxalq 
təşkilatlar 
hakimiyyətə 
çağırışlar etsələr 
də, hakimiyyət bu 
səsləri eşitmək 
istəmir. 
Qeyd etdiyimiz bu 
problemlər fonunda 
bu kitabçanın 
hazırlanması insan 
haqlarının müdafiəsi 
istiqamətində 
əhəmiyyətli 
olacağına ümid 
edirik.

           Əziz Kərimov
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Düşüncə və əqidə azadlığı
Bizim hər birimizin sərbəst düşünmək hüququmuz var. Hər 
birimizin öz dinimizi və inanclarımızı sərbəst seçmək və etiqad 
etmək haqqımız var. Hökumət fərdlərin vicdan azadlığına müdaxilə 
etməməlidir.

Bu o deməkdir ki: 
Sizin öz şəxsi düşüncələrinizə haqqınız var. Siz onların hökümətin 
fikirləri ilə üst-üstə düşməməsindən qorxmamalısız. Etiqat etmək 
istədiyiniz dini seçə və istədiyiniz məscid və ya kilsəyə gedə 
bilərsiz. Inandığınız Tanrıya ibadət etmək də sizin haqqınızdır. 
Düşüncə və əqidənizin sahibi yalnız siz özünüzsünüz. Sizin 
düşüncələriniz sizin üçün çox önəmlidir və onlara sahib olmaq 
haqqınıza hörmət edilməlidir. Siz düşüncə və əqidənizə görə təqib 
oluna bilməzsiniz. 

Siz heç özünüzə sual verdinizmi?
• İqtidardan fərqli düşünə bilərəmmi?
• Düşüncə və əqidəmə görə niyə təqib və ya həbs olunmalıyam?
• Hökümətin yanlış hesab etdiyim qərarlarına etiraz edə 

bilərəmmi?
• Mən öz fikirlərimi açıq ifadə edə və ya həmkarlarımla bölüşə 

bilərəmmi?
• İstədiyim siyasi liderin hakimiyyət əleyhinə olan fikirlərini 

dəstəkləyə bilərəmmi?
• Dini və siyasi baxışlarıma görə niyə təhsildən, işdən və digər 

sosial haqqlarımdan məhrum olunmalıyam? 

Famil Mahmudbəyli 
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Pozuntu halları:
• İqtidarla razılaşmayanların qanunsuz həbsi.
• Dini inanclara etiqada görə təqiblər. 
• Tənqidi fikirlərə görə təqiblər.
• Sosial Şəbəkələrdə çıxışlara görə təzyiq və təqiblər.  
• Vətəndaş mövqeyi olan, tənqidçi dindarlara qarşı rəsmi 

səviyyədə “qara piar” kampaniyasının təbliğatın aparılması.
• Hicaba görə təhsil və digər dövlət müəssisələrində 

məhdudiyyətlərin qoyulması.
• Hökümət siyasi məqsədlər üçün dindar kəsimə qarşı süni 

əngəllər yaradaraq onları bilərəkdən dövlətdən narazı salmağa 
çalışır. 

Öz siyasi fikirlərini açıq ifadə edən dini fəallar da müxtəlif 
təzyiqlərə və həbsə məruz qalırlar. Hazırda Azərbaycanda siyasi 
məhbusların ən böyük qismini dindar kəsimə aid olan fəallar təşkil 
edir. 

1991-ci ildə Bakıda təsis edilən və 1992-ci ildə dövlət qeydiyyatına 
alınan Azərbaycan İslam Partiyası da uzun illərdir təzyiqlərə 
məruz qalan siyasi qurumlardan biridir. Partiyanın qeydiyyatı 
1995-ci ildə Ali Məhkəmə tərəfindən ləğv edilib. 2007-ci ildə 
keçirilən partiya qurultayında Hacı Mövsüm Səmədov sədr 
seçildikdən sonra da qeydiyyat üçün Ədliyyə Nazirliyinə müraciət 
edilsə də nəticəsi olmayıb. Uzun illərdir ki, tənqidi mövqeyi 
olan dindarlar hakimiyyətin hədəfinə gələrək müxtəlif saxta 
ittihamlarla həbs olunurlar. Partiya sədri ilə yanaşı xeyli sayda 
dindar 9-12 il arası məhkum həyatı yaşamağa məcbur edilib.

Mülki və Siyasi Hüquqlar Haqqında Beynəlxalq Pakt, Maddə 18.

Famil Mahmudbəyli 

Famil Mahmudbəyli 
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İfadə və məlumat azadlığı
Bizim hər birimizin düşüncələrimizi ifadə etmək və fikirlərimizi başqaları 
ilə paylaşmaq hüququmuz var. Bizim məlumat axtarmaq, əldə etmək və 
onu istər şifahi, istər yazılı və yaxud da çap etməklə yaymaq hüququmuz 
var. Heç kəs öz fikirlərinə görə təqib oluna, zərərə məruz qoyula və ya 
cəzalandırıla bilməz.

Bu o deməkdir ki: 
Siz qorxmadan özünüzü ifadə etmək, elm və texnologiya haqda məlumat 
almaq, internet və ya digər kütləvi informasiya vasitələri ilə bütün dünya ilə 
əlaqə qurmaqda azadsınız. İstədiyinizi yaza və dərc edə, eləcə də öz bədii 
istedadınızı musiqi, rəqs, rəssamlıq, poeziya və ədəbiyyat vasitəsi ilə inkişaf 
etdirə bilərsiz. Siz hökümətin qadağasından qorxmadan istədiyinizi oxumaq, 
öyrənmək və televiziyada izləməkdə sərbəstsiniz. Müxtəlif televiziya 
kanalları, radio stansiyaları və qəzetlərin arasından öz seçiminizi etmək, 
dünyanın qalan hissəsində nə baş verdiyindən xəbərdar olmaq, tənqidi 
təfəkkürünüzü inkişaf etdirmək sizin haqqınızdır. Siz dövlət tərəfindən 
cəzalandırılacağınızdan qorxmadan, məlumat almaqda və özünüzü açıq 
ifadə etməkdə azad olmalısız. Tənqidə görə təqib yolverilməzdir. Sizin 
öz işlərinizi, yazılarınızı və fikirlərinizi dərc etmək hüququnuz var. Hər bir 
vətəndaşın dövlət təşkilatlarından istədiyi məlumatı almaq haqqı var.

Siz heç özünüzə sual verdinizmi?
• Mən həyat və siyasət haqqında öz düşüncələrimi, arzularımı və 

narazılığımı başqaları ilə bölüşə bilərəmmi?
• Mən təqib olunmadan yaza, rəsm çəkə və etiraz musiqisi bəstələyə və 

ya ifa edə bilərəmmi?
• Mən istədiyim məlumatı əldə edə bilərəmmi?
• Mən əldə etdiyim məlumatı rahat şəkildə yaya bilərəmmi?
• Mən istədiyim fikri sosial şəbəkələrdə yaya bilərəmmi?
• Mən istədiyim kitabı xaricdən ölkəyə gətirə bilərəmmi?
• Xarici ölkə mətbuatına müsahibə verə və ya əməkdaşlıq edə bilərəmmi?
• Mən istədiyim mövzuda elmi araşdırma aparıb onu müdafiə edə 

bilərəmmi?
• Yerli özünü idarəetmə və dövlət orqanları bir vətəndaş kimi mənə 

hesabat verirmi?

Famil Mahmudbəyli 
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Pozuntu halları:
• Hökümətlə razılaşmayanlar həbs olunur,  cəzalandırılır və ya işgəncəyə 

məruz qalır. 
• Sosial şəbəkədəki fərqli və tənqidi fikirlərə görə təqiblər: həbslər, fiziki 

təzyiqlər və qətllər.  
• İnternetdən istifadə, televiziya və radio kanalları, eləcə də qəzet və 

internet medianın böyük qismi hökümətin nəzarətindədir. Regionlarda, 
xüsusən də Naxçıvan Muxtar Respublikasında azad medianın tamamilə 
sıradan çıxarılması və əhalinin informasiya blokadasında saxlanması.  

• Azad media qurumlarına və müstəqil jurnalistlərə qarşı repressiyalar – 
yerli və beynəlxalq media qurumlarının ölkədə fəalliyyətinə qadağaların 
qoyulması və əməkdaşlarının hüquq mühafizə orqanları tərəfindən təqib 
olunması, fiziki və psixoloji təzyiqlər, ölkədən çıxmasına qadağaların 
qoyulması. 

• Maarifləndirici materialların çapına və ölkəyə gətirilməsinə, yayılmasına 
əngəllər yaradılır. Bütün nəşriyyatların hökümətin nəzarətində olması da 
müxalif ruhlu, eyni zamanda tənqidi materialların çapına imkan vermir.

20 ildən çoxdur ki, jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olan araşdırmaçı jurnalist 
Xədicə İsmayılova 5 dekabr 2014-cü ildə həbs olunub. Xədicə Ismayılova 
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və ailə üzvlərinin gizli biznesləri 
haqda, həmçinin digər yüksək çinli məmurların gizli biznesi haqda onlarla 
araşdırma yazılarının müəllifidir. Jurnalist vəzifəsindən sui-istifadə etmə və 
bir sıra bu kimi saxta ittihamlarla 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum 
edilib. 

“Azadlıq” qəzetinin siyasi şərhçisi və “Azərbaycan saatı” televiziya verilişinin 
aparıcısı və AXCP sədrinin müavini Seymur Həzi 2014-cü il avqustun 29-
da həbs edilib. Ona qarşı xuliqanlıq maddəsi ilə saxta cinayət işi açılaraq 
2015-ci il yanvar ayının 29-da 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hər 
iki jurnalist saxta ittihamlarla həbs edilən 10-la jurnalist və bloqçulardan 
biridirlər. 

Mülki və Siyasi Hüquqlar Haqqında Beynəlxalq Pakt, Maddə 19. 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusı, Maddə 50.
“İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

Famil Mahmudbəyli 
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Yaşamaq hüququ
Bizim hər birimizin yaşamaq haqqımız var. Kimsə başqalarının həyatını 
əlindən ala bilməz. 

Siz heç özünüzə sual verdinizmi?
• Bir insan kimi hökümət mənim də həyatıma, ləyaqətimə və 

hüquqlarıma hörmət edirmi? 
• Mənim həyatım dövlət üçün dəyərlidirmi?
• Dövlət mənə yaşayış hüququmu  minimal səviyyədə belə təmin etmək 

üçün sosial təminat verirmi?
• Yaşamaq üçün hökumətin mənim qarşımda hansısa öhdəliyi varmı?
• Mən öz həyatımın sahibiyəmmi? 
• Mən azadammı?
• Mənim Kim olmaq və həyatımla bağlı nə etmək istədiyimə sərbəst 

qərar vermək haqqım varmı?
• Ölkə daxilində istədiyim yerdə ev qura və orda yaşaya bilərəmmi?

Bu o deməkdir ki: 
Həyatınızın sahibi siz özünüzsünüz. Siz heç kimin mülkiyyəti deyilsiniz. Siz 
nə hökümətə, nə də dövlətə məxsus deyilsiz. Siz doğuşdan hər bir insan 
kimi hüquqlara sahibsiniz. Bu hüquqlara hər kəs tərəfindən hər zaman 
hörmət olunmalıdır və onlardan istifadə etmək üçün hökümətdən icazə 
almağa ehtiyac yoxdur. Siz kimsəyə deyil, yalnız özünüzə məxsussunuz. 

           Əziz Kərimov
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Pozuntu halları:
• Ölkədə insanlar üzərində ciddi nəzarət mövcuddur. 
• Hökümətə müxalif olan insanlar, ictimai-siyasi fəallar təqib olunur, 

fiziki təziylər məruz qalır, həbs olunur və qətlə yetirilir. Hökümət 
ictimai-siyasi fəallara, jurnalistlərə təzyiq məqsədi ilə onların iqtisadi 
imkanlarını məhdudlaşdırır: onlarla müstəqil QHT-larının bağlanması, 
bank hesablarının dondurulması, qanunsuz vergi yoxlamalarına məruz 
qoyulması. 

• Hüquqi əsas olmadan insanlar polis bölmələrində saxlanılır, MTN-in 
zindanında işgəncəyə məruz qalır və öldürülür.

• Ömürlük azadlıqdan məhrumetmə cəzası hələ də mövcuddur.  
• Qeyri-döyüş şəraitində əsgərlərin müəmmalı ölümü. 
• Terror və killer fəaliyyəti.
• Üstü açılmayan siyasi qətllər.

Azərbaycanda tanınmış tənqidçi jurnalist, «Monitor» jurnalının təsisçisi 
və baş redaktoru Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-də yaşadığı evin 
qarşısında naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən odlu silahla qətlə 
yetirilib. Monitor jurnalında hakimiyyəti tənqid etdiyi üçün dəfələrlə təhdid 
mesajları almışdı. Qətlin üstündən 10 il keçsə də qətlin sifarişçiləri və 
icraçıları hələ də məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Bu da qətlin siyasi sifariş 
olduğunu bir daha təsdiq edir. 
Jurnalist Rasim Əliyev sosial şəbəkədə “Qəbələ” futbol klubunun 
oyunçusunu nalayiq hərəkət etməsi səbəbindən tənqid etdiyinə görə 
2015-ci ilin avqustun 7-də bir qrup idmançı tərəfindən qəddarcasına 
döyülüb. Bir gün sonra xəstəxanada vəfat edən jurnalist 2007-ci ildən 
“Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu”nun əməkdaşı olub. Bu 
müddət ərzində R. Əliyev vəzifə borcunu yerinə yetirərkən polisin çoxsaylı 
təzyiqlərinə məruz qalmışdı. 
Yazıçı və jurnalist Rafiq Tağı 2011-ci il noyabrın 19-da naməlum şəxslər 
tərəfindən bıçaqlanıb. Bir neçə bıçaq zərbəsi alan Rafiq Tağı əməliyyat 
olunsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisədən 5 il 
keçməsinə baxmayaraq cinayətkarlar tapılaraq cəzalandırılmayıb. 

Mülki və Siyasi Hüquqlar Haqqında Beynəlxalq Pakt, Maddə 6.

      Musavat.com Fərqanə Novruzova
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Siz heç özünüzə sual verdinizmi?
• Mən hökümət və ya hakim dairəyə yaxın olan şəxslər tərəfindən zülmə 

məruz qalan hansısa bir şəxsi tanıyırammı?
• Ailə üzvlərimdən və ya tanıdığım şəxslərdən kimsə hökümət tərəfindən 

əsassız  təqib və ya həbs olunubmu?
• Özüm və ailə üzvlərim təqiblərdən sığortalanıbmı?
• Mən hökümətdən qorxurammı?
• Mən öz hüquqlarımı qoruya bilirəmmi?
• Hər hansı qondarma ittihamla azadlığım məhdudlaşdırıla bilərmi?

Azadlıq və şəxsi
 toxunulmazlıq hüququ 

Bizim hər birimizin qul kimi istismar olunmadan, işgəncə və digər 
qəddarlıqlardan, qeyri-insani və şəxsiyyəti alçaldan rəftardan uzaq, azad 
yaşamaq hüququmuz var.

Bu o deməkdir ki: 
Hər bir halda sizin şəxsiyyətinizə tam 
hörmətlə yanaşılmalıdır. Buna, istər 
fərdlərlə, istər hökümət nümayəndələri, 
hərbiçilər və ya polislə münasibətdə 
əməl olunmalıdır. Heç kəs sizə fiziki 
zərər yetirə və ya qəddar davrana 
bilməz. Sizin ləyaqətli və insani 
münasibət görməyə haqqınız var. 
Siz istismar olunmamalısınız. Sizin 
məktəbdə və ya hansısa bir idarədə, 
yaxud da istənilən özəl sektordakı 
işinizin haqqı, sərf etdiyiniz zəhmətə 
müvafiq olaraq ədalətlə ödənilməlidir. 
Siz istədiyiniz zaman iş yerinizi dəyişə, 
istər yerli, istərsə də xarici şirkətdə 
özünüzə iş axtara bilərsiz.

Joel Carillet
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Pozuntu halları:
• Vətəndaşlar öz hüquqlarını qanun çərçivəsində qoruyarkən ciddi 

çətinliklərlə qarşılaşırlar.
• Polis istənilən vaxt hər hansı bəhanə ilə qapını döyüb istədiyi şəxsi 

narahat və hətta həbs edə bilər.
• Hər kəs və eləcə də ailə üzvləri istənilən vaxt təqib oluna bilərlər.
• Dövlət və özəl sektorda siyasi baxışlara görə işdən məhrum olma 

halları. 
• İnsanlar iş yerlərində istismara məruz qalır: iş saatından artıq işlədilir, 

əmək haqları  vaxtlı-vaxtında və tam ödənilmir, işçilərin əksəriyyəti 
sosial sığortadan kənarda qalır. Bəzi hallarda məmurlar öz tabeçiliyində 
olan işçiləri öz şəxsi işləri üçün istismar edirlər. 

• Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən təqiblər.
• Hökumət üçün Azadlıq artıq söz olaraq təhlükəli anlayış sayılır.
• İnsanların ləyaqətinə hörmət qoyulmur.
• Hökümətin siyasətini təbliğ edən nəşrlər və TV-lərdə azad düşüncəli və 

müxalif fikirli insanların şərəf və ləyaqəti alçaldılır.

Mülki və Siyasi Hüquqlar Haqqında Beynəlxalq Pakt, Maddə 7 & 8.

Joel Carillet

           Əziz Kərimov
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Birləşmək və toplaşmaq azadlığı
“Bizim hər birimizin istənilən şəxslə birləşmək və ictimai yerlərdə 
dinc toplaşmaq hüququmuz var.”

Bu o deməkdir ki: 
Sizin özəl və ya ictimai qaydada toplaşmaq, azad və dövlətdən asılı 
olmayan həmkarlar ittifaqları, həmçinin ictimai-siyasi təşkilatlar yaratmaq 
və onlara qoşulmaq, dostlarınız, ailə üzvləriniz və həmkarlarınızla birlikdə 
ünsiyyətdən zövq almaq hüququnuz var. Siz hökumətin nəzarəti və ya 
icazəsi olmadan sosial və yaxud siyasi yığıncaqlar təşkil edə bilərsiniz. 
Siz öz narazılıqlarınızı, layihələrinizi və siyasi fəaliyyətlərinizi başqaları ilə 
də bölüşə bilərsiniz. Çünki sizin azad toplaşmaq və birləşmək hüququnuz 
var. Vətəndaşların sərbəst toplaşmaq hüquqlarını pozan şəxslər və dövlət 
orqanlarının rəhbərləri inzibatı və cinayət məsuliyyəti daşıyır.

Siz heç özünüzə sual verdinizmi?
• Mən siyasi müzakirələr üçün istənilən şəxslə görüşə bilərəmmi? 
• Mən azad ictimai və ya siyasi təşkilat yarada bilərəmmi?
• Mən başqa insanlarla birgə ictimai yerlərdə toplaşıb, yanlış hesab 

etdiyim hökumətin əməllərinə dinc etiraz edə bilərəmmi? 
• Mən yığıncaqlar və etiraz aksiyaları təşkil edə bilərəmmi?
• Mən istənilən yerli və ya beynəlxalq müstəqil təşkilata üzv ola və ya 

əməkdaşlıq edə bilərəmmi?
• Mən sərbəst olaraq beynəlxalq və yerli QHT-də çalışa bilərəmmi?
• Mən hakim partiya və ya hökümət tərəfindən təşkil olunan kütləvi 

tədbirlərə qatılmaqdan imtina edə bilərəmmi? 
• Hökümət mənə hər hansı mövzuda tədbir keçirməyə şərait 

yaratmalıdırmı?
• Mən hər hansı aktual bir  mövzu ilə bağlı televiziyada müzakirə aça 

bilərəmmi?
• Mən dövlətdən icazə almadan flaş mob təşkil edə bilərəmmi?

           Əziz Kərimov
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Pozuntu halları:
• Hökumət ictimai etiraz nümayişlərinə və digər dinc kütləvi etiraz 

aksiyalarına imkan vermir.
• Hakimiyyət onu qane etməyən mövzuda tədbir keçirməyə icazə 

vermir.
• Konstitusiyaya zidd olaraq  vətandaş cəmiyyətinin fəaliyyətini 

məhdudlaşdıran qanunlar qəbul olunur. 
• İcmalar və birliklər yaratmaq üçün hökumətin icazəsi və nəzarəti tələb 

olunur.
• İctimai və siyasi təşkilatların dövlət qeydiyyatından keçirilməsi 

və fəaliyyətinə məhdudiyyətlər qoyulub. Rəsmi dövlət qeydiyyatı 
olmayan ictimai təşkilatların fəaliyyətinə imkan verilmir. Son illər 
yüzlərlə icmalar, QHT və siyasi təşkilatların fəaliyyətinə son qonulub, 
humanitar təşkilatların belə əsassız olaraq statusu əllərindən alınıb, 
rəhbərləri təqib olunur, məsuliyyətə cəlb edilir və həbs olunur.

• Əsaslandırılmamış ittihamlarla ictimai fəallar həbs olunur.
• Bölgələrdə insanların bir yerə toplaşmasının qarşısını almaq üçün 

ictimai-iaşə obyektləri bağlanılır: kafelər, çayxanalar. Bölgələrdə 
parklarda, küçələrdə belə insanların qrup şəklində gəzməsinə hüquq-
mühafizə orqanları tərəfindən lüzumsuz maneələr törədilir. Siyasi 
və ictimai fəalların toplaşdığı məkanlara basqınlar edilir və həmin 
obyektlərin fəaliyyətinə məhdudiyyətlər qoyulur.  

2011-ci ildə bir qrup gənc tərəfindən azadlıq, ədalət və həqiqət istəyi ilə 
yaradılan “NİDA” Vətəndaş Hərəkatı son illər ən çox təqiblərə məruz qalan 
gənclər təşkilatlarından biridir. Milli Orduda çoxsaylı gənc əsgərlərin qeyri-
döyüş şəraitində müəmmalı ölüm hallarına etiraz olaraq 2013-cü ilin 12 və 
26 yanvar tarixlərində Bakının mərkəzində gənclərin aksiyası keçirilmişdir. 
Bu aksiyalarda gənclərlə yanaşı əsgər valideynləri də iştirak etmişdilər. 
Aksiyalar polisin qeyri-adekvat zor tətbiq etməsi ilə dağıdılmış, yüzlərlə 
iştirakçı həbs olunmuşdur. Onlardan bir qismi inzibati həbslə və ya böyük 
məbləğdə cərimə ilə cəzalandırılmışdır.

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cu il 6 may tarixli qərarı ilə 
NİDA üzvləri Rəşadət Axundov, Zaur Qurbanlı və İlkin Rüstəmzadə 8 il, 
Məmməd Əzizov və Rəşad Həsənov 7 il 6 ay, Bəxtiyar Quliyev və Üzeyir 
Məmmədli 7 il, Novruzlu Şahin 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmə 
cəzasına məhkum ediliblər. Həbs edilmiş bütün “NİDA”-çılar Amnesty 
İnternational təşkilatı tərəfindən vicdan məhbusu elan ediliblər. Müxtəlif 
tarixlərdə NİDA-çıların bir qismi azadlığa buraxılsa da, Əbdül Əbilov, 
İlkin Rüstəmzadə və onlarla gənc ictimai və siyasi fəal hələ də saxta 
ittihamlarla həbsdədir.

Mülki və Siyasi Hüquqlar Haqqında Beynəlxalq Pakt, Maddə 21 & 22.
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Siz heç özünüzə sual verdinizmi?
• Mən Azərbaycana sərbəst giriş-çıxış edə bilərəmmi? 
• Mən öz ölkəmin istənilən bölgəsinə gedə bilərəmmi? 
• Özüm seçdiyim restoran, park, konsert və digər ictimai yerlərə gedə 

bilərəmmi?
• Mən səyahət edə, başqa ölkələrlə, mədəniyyətlərlə tanış ola 

bilərəmmi?
• Mən daxili və xarici səfərimin məqsədi haqqında dövlət 

nümayəndəsinə məlumat verməliyəmmi?
• Hasarlanan Xəzər dənizinə necə girə bilərəm? 

Hərəkət azadlığı
Bizim hər birimizin istənilən vaxt öz ölkəmizə daxil olmaq və onu tərk 
etmək hüququmuz var. Hər birimizin ölkəmizdə sərbəst hərəkət etmək 
haqqımız var. Heç kəs bizi öz ölkəmizə gəlmək hüququndan özbaşına 
məhrum edə bilməz. Bizim yaşayış yerini sərbəst seçmək hüququmuz 
olduğu kimi, istədiyimiz ictimai yerlərə də getmək haqqımızdır. 

Bu o deməkdir ki: 

Bu o deməkdir ki, siz istədiyiniz 
zaman Azərbaycanı tərk edə və geri 
dönə bilərsiniz. Hökümət sizə bunu 
qadağan edə və ya bu hüququnuzu 
məhdudlaşdıra bilməz. Hökümət sizi 
xaricə sərbəst səyahət etmək imkanı 
verən pasportla təmin etməlidir.  
Hökümət sizin ictimai yerlərə 
getməyinizə əngəl olmamalıdır.  Siz 
asudə vaxtınızı harada keçirmək, 
istirahət etmək haqda qərarı sərbəst 
verməlisiniz.  

Abbas Atilay

           Əziz Kərimov
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Pozuntu halları:
• İctimai-siyasi fəalların bir çoxunun ölkədən çıxışı yasaqdır və bir 

çoxlarına pasport, eləcə də şəxsiyyət vəsiqəsi verilməsində çətinliklər 
yaradılır. Həmçinin maliyyə öhdəliyi olanlar: kiçik və böyük bizneslə 
məşğul olanlar, bankdan kredit götürən vətəndaşların ölkədən çıxışına 
yasaqlar qoyulur.  

• İctimai-siyasi fəalların və jurnalistlərin ölkənin cəbhə xəttinə yaxın olan 
yaşayış məntəqələrinə, Naxçıvan Muxtar Respublikası və digər bir neçə 
bölgəsinə getməsinə süni əngəllər yaradılır.

• Ölkə ərazisində xalqın istifadəsinə məxsus bir çox dağlara, göllərə, 
meşələrə giriş qadağası var. Həmin ərazilər oliqarxlar tərəfindən zəbt 
olunub. 

Mülki və Siyasi Hüquqlar Haqqında Beynəlxalq Pakt, Maddə 12.

Abbas Atilay

Abbas Atilay
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Mülkiyyət
Bizim hər birimizin şəxsi mülkiyyətə sahib olmaq hüququmuz var.  
Icazəmiz olmadan heç kəs bizə məxsus əşya və ya əmlakı əlimizdən 
ala bilməz.   

Siz heç özünüzə sual verdinizmi?
• Mən şəxsi biznesə sahib olub öz həyat şəraitimi yaxşılaşdıra bilərəmmi? 
• Mənə məxsus olan əşya və mülkiyyətimlə bağlı sərbəst qərar verə 

bilərəmmi? 
• Hökümət istədiyi vaxt, mənim torpağımı əlimdən ala, evimi uçura 

bilərmi?
• Qanunlar həqiqətənmi mənim əmlakımı qoruyur?
• Hökümət mənim mülkiyyət hüququma hörmət edirmi?

Bu o deməkdir ki: 
Sizin özünüzə məxsus olan mülkiyyətə sahib olmaq hüququnuz var. 
Kimsə sizin icazəniz olmadan sizin mülkiyyətinizə sahiblənə bilməz. Siz 
öz əmlakınızdan istifadə edə, faydalana, onu sərbəst sata, icarəyə verə 
və ya bağışlaya bilərsiz. Hökümət sizin mülkiyyətinizlə bağlı hansısa bir 
qərar verə bilməz, çünki bunu edə biləcək şəxs yalnız siz özünüzsüz. 
Hər kəsin mülkiyyətində daşınar və daşınmaz əmlak ola bilər. Heç kəs 
məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz. 
Əmlakın tam müsadirəsinə yol verilmir. Dövlət ehtiyacları  üçün mülkiyyətin 
özgəninkiləşdirilməsinə yalnız qabaqcadan onun dəyərini ədalətli ödəmək 
şərti ilə yol verilə bilər. 

           Əziz Kərimov
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Pozuntu halları:
• Hökümətin icazəsi və razılığı olmadan ölkədə biznes qurub onu inkişaf 

etdirmək mümkün deyil.
• Məmurların razılığı olmadan ölkəyə hər hansı mal gətirmək mümkün 

deyil. 
• Ölkədə daşınmaz əmlakı olan vətəndaşların böyük əksəriyyətinə 

mülkiyyəti təsdiq edən qeydiyyat sənədi verilmir. Bu sənədlərin əldə 
edilməsi üçün vətəndaşlardan külli miqdarda qanunsuz pul tələb olunur.  

• Dövlət ehtiyacları adı altında vətəndaşlar qanunsuz olaraq mülklərindən 
məhrum edilir. Məhkəmə qərarı olmadan insanların mülkiyyəti dağıdılır. 
Dövlət özününküləşdirdiyi mülkiyyətə bazar qiymətləri həddində 
kompensasiya vermir.   

• Hakimiyyətlə razılaşmayan sahibkarların mülkiyyətinə qanunsuz cəzalar 
tətbiq edilir.

Mülki və Siyasi Hüquqlar Haqqında Beynəlxalq Pakt, Maddə 17.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası, Maddə 29.

           Əziz Kərimov
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Qanun və məhkəmə qarşısında 
bərabərlik

Biz qanun qarşısında bərabərik. Əgər bizi cinayətdə təqsirli 
bilirlərsə, ədalətli məhkəmə mühakiməsinə haqqımız var.  Bu 
zaman məhkəmə prosedurları diskriminasiyanın heç bir növünə yol 
verməyən, yəni irqi, cinsi, seksual seçim, dil, din, siyasi və ya digər 
baxışlar, milli və ya sosial mənşə, mülki və ya digər vəziyyətindən 
asılı olmadan hər kəs üçün bərarbər və dəqiq qaydalarla müəyyən 
edilməlidir.Azadlıqdan məhrum olunan hər bir kəslə insanlığa layiq 
davranılmalıdır. 

Bu o deməkdir ki: 
Siz qanunsuz olaraq həbs və ya azadlıqdan məhrum edilə bilməzsiniz. Əgər 
siz həbs edilmisinizsə, hökümət orqanlarının nümayəndələri bunun səbəbi 
haqda sizi və yaxınlarınızı məlumatlandırmalıdır. Həmçinin siz özünüzü 
müdafiə etmək və ya məhkəmə qarşısında müdafiəniz üçün vəkillə təmin 
olunmaq haqqınız var.  Sizin qanunla müəyyən edilən səlahiyyətli, müstəqil 
və qərəzsiz məhkəmə tərəfindən eşidilmək hüququnuz var. Siz heç vaxt 
və heç bir halda pis rəftara məruz qala bilməzsiniz. Siz heç vaxt özünüzə 
qarşı ifadə verməyə və ya təqsirinizi etiraf etməyə məcbur edilə bilməzsiniz. 
Sizin təqsiriniz qanunla müvafiq qaydada sübuta yetirilməyənədək 
təqsirsizlik prezumpsiyası hüququnuz var. Məhkəmə şəffaf olmalı və hüquqi 
prosedurlara əməl edilməlidir. Sizin hər zaman özünüzü müdafiə imkanınız 
olmalıdır. Heç kəs hakim partiyanın üzvü və ya hökümət nümayəndələri ilə 
qohumluq münasibətlərinə, yaxud da varlı olduğuna görə qanun qarşısında 
üstünlük əldə edə bilməz. Sizinlə hər kəs kimi bərabər davranılmalıdır – 
hörmət və ləyaqətlə.

Famil Mahmudbəyli 
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Siz heç özünüzə sual verdinizmi?
• Azərbaycanda həbslərin əksəriyyətinin səbəbləri nədir? 
• Niyə insanlar törətmədikləri cinayətlərə görə həbs olunur?
• Həbsdə özünü müdafiə etməyə heç bir şansı olmayan nə qədər insan 

var? 
• İnsanlar həbs olunarkən onlara peşəkar şəkildə hüquqi xidmət 

göstərilirmi?
• İnsanlar həbs olunarkən onlara səbəbi açıqlanırmı, onların müdafiəsinə 

və təhlükəsizliyinə təminat verilirmi?
• Adi vətəndaş və məmur qanun və ya məhkəmə qarşısında bərabər 

tutulurmu?
• Niyə mənim ölkəmdə qanunları tətbiq edən və ədalətli qərar verən 

qərəzsiz və müstəqil məhkəmələr mövcud deyil? 
• Pulla məhkəməni udmaq mümkündürmü?
• Mən nəyə görə qanunsuzluğa etiraz etmirəm?

Pozuntu halları:
• Insanlar qanunsuz olaraq həbs olunur, saxta ittihamlarla məhkəmələr 

keçirilir və müdafiədən məhrum olunurlar. Dövlətin ədalətli məhkəmə 
sistemi yoxdur. Ictimai-siyasi fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil və ya 
müxalif fəallar istənilən vaxt qondarma ittihamla həbs oluna bilərlər. 

• Qanunun aliliyi təmin olunmur. Məhkəmə qarşısında bərabərlik yoxdur. 
Hakimlər hökümətin və ya hakim partiyanın göstərişlərinə əməl edirlər 
və onlar qanunu ədalətli tətbiq etmək imkanlarına malik deyillər. 
Vəkillər isə öz işlərini davam etdirmək xatirinə hökümətin sifarişlərini 
yerinə yetirməli olurlar. Müstəqil vəkillərin sayı həddindən artıq 
azdır. İctimai-siyasi fəalları müdafiə etdiyinə görə müstəqil vəkillərin 
əksəriyyəti əsassız olaraq vəkillikdən məhrum edilir. Dövlətin təklif 
etdiyi vəkil hakimiyyətin maraqlarını qoruyur, müstəqil deyil.

• Məhkəmə və hüquq mühafizə sistemində də ciddi korrupsiya 
mövcuddur.

Mülki və Siyasi Hüquqlar Haqqında Beynəlxalq Pakt, 
Maddə 3, 9, 10, 14, 15 & 26.

Famil Mahmudbəyli 
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2014-cü ilin yayından vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinə qarşı yeni 
repressiyalara start verildi və saxta ittihamlarla cinayət işi açılaraq 
ictimai təşkilatlar qapadıldı, rəhbərləri həbs olundu. 
Onların sırasında “Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyəti”nin rəhbəri, bir 
neçə nüfuzlu beynəlxalq mükafatlara layiq görülən tanınmış 
hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev də var. O, 20 ilə yaxındır ki, 
vəkillik fəaliyyəti və hüquq müdafiəçiliyi ilə məşğul olur və 
hüquqşünas kimi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə 200-dən 
çox şikayət ünvanlayıb və bu işlərin bir çoxu uğurla nəticələnib. 
İntiqam Əliyev 2014-cü il avqustun 8-də bir sıra saxta ittihamlarla 
həbs olunub. Ona 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrumetmə 
cəzası verilsə də, 1 il 8 aylıq həbsdən sonra beynəlxalq qurumların 
təzyiqi nəticəsində 5 il şərti cəza ilə əvəzlənib.

Tanınmış hüquq müdafiəçiləri Arif və Leyla Yunuslar da 2014-
cu ildə qondarma ittihamlarla həbs edilənlər sırasındadır. Aktiv 
ictimai fəaliyyətlərinə görə hakimiyyətin siyasi sifarişi ilə saxta 
ittihamlarla həbs olunan Leyla Yunus 8 il 6 ay, Arif Yunus isə 7 il 
azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bir il yarım həbsdə saxlanıldıqdan 
sonra hər ikisinin səhhətində yaranan ciddi problemlər 
səbəbindən 2015-ci ilin dekabrında həbs qəti imkan tədbirləri 
dəyişdirilərək 5 il şərti cəza ilə əvəzlənib. 
Digər hüquq müdafiəçiləri Anar Məmmədli 2014-cü ildə 5 il 6 ay, 
Rəsul Cəfərov 2014-cü ildə 6 il 6 ay, Pərviz  Həşimli 2014-cü ildə 8 
il müddətinə azadlıqdan məhrum olunsalar da, onlar da ayrı-ayrı 
hökümətlərin və beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan hökümətinə 
çağırışlarından sonra 2016-cı ilin əvvəlində azadlığa çıxıblar. 
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“Respublikaçı Alternativ” (REAL) Hərəkatının sədri İlqar 
Məmmədov 4 fevral 2013-cü ildə kütləvi iğtişaşlar təşkil etməkdə 
günahlandırılaraq saxta ittihamlarla həbs olunub. 2014-cü ildə 
məhkəmənin qərarı ilə 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum 
edilib. Yarandığı vaxtdan indiyə kimi REAL mövcud hakimiyyətin 
apardığı siyasəti və prezident İlham Əliyevi tənqid etməklə yanaşı, 
həm də alternativ proqramlar təklif edib.

Müsavat Partiyasının sədr müavini və eyni zamanda “Yeni 
Müsavat” qəzetinin əməkdaşı Tofiq Yaqublu da 2013-cü ildə eyni 
qondarma ittihamlarla 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. 
Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədov 2013-cü il yanvarın 23-də 
İsmayıllıda yerli İcra hakimiyyəti başçısına istefa tələbi ilə keçirilən 
etiraz aksiyalarından bir gün sonra bu rayona səfər ediblər. 

Lakin onlar şəhər mərkəzində polis tərəfindən saxlanılaraq 
məcburi şəkildə Bakıya geri qaytarılsalar da bir neçə gün sonra 
bu səfərlə bağlı həbs olunublar. Hər iki siyasətçi Amnesty 
İnternational təşkilatı tərəfindən vicdan məhbusu kimi tanınıb. 
Beynəlxalq təzyiqlər nəticəsində Tofiq Yaqublu 17 mart 2016-
cı il tarixdə azadlığa buraxılsa da, eyni ittihamlarla həbs edilən 
İlqar Məmmədov hələ də öz azadlığına qovuşa bilmir. Hazırda 
Azərbaycanda İlqar Məmmədov kimi onlarla siyasi məhbus var. 

            IRFS
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Bu o deməkdir ki: 
Sizin dövlət vəzifələrinə namizədliyinizi irəli sürmək haqqınız var. Siz 
müxtəlif siyasi partiyalar və təşkilatlar yarada bilərsiniz. Sizin müxtəlif siyasi 
partiyalardan olan namizədlər arasından öz istədiyinizi seçmək hüququnuz 
var. Siz dövlət işlərinin idarə edilməsində, hər bir azərbaycanlıya aidiyyəti 
olan qərarların qəbulunda, qanunların müzakirəsində iştirak edə bilərsiniz. 
Siz dinc ictimai etiraz aksiyalarının iştirakçısı və təşkilatçısı ola bilərsiz. 
Həmçinin şikayətlərinizin təmin olunması məqsədi ilə hökümətə müraciət 
edə bilərsiniz. 

Siz heç özünüzə sual verdinizmi?
• Mən öz hökümət nümayəndələrimi sərbəst seçə bilirəmmi? 
• Mənim iştirak etdiyim seçki azad və ədalətli keçirilibmi?
• Mənim öz səsimi qorumaq hüququm təmin olunurmu?
• Mənim iştirak etdiyim seçkinin nəticələri niyə saxtalaşdırılır?
• Mən müxtəlif siyasi liderlər və ya partiyaların arasından daha üstün 

hesab etdiyimi seçə bilərəmmi? 
• Səsvermə zamanı müxtəlif siyasi platformaların arasından seçim edə 

bilərəmmi? 
• Əgər mən hakim partiyadan deyiləmsə, namizədliyimi irəli sürüb məmur 

ola bilərəmmi? 
• Mən müxalif namizədə səs verdiyimə görə təqib və təzyiqlərə məruz 

qala bilərəmmi?
• Mən istənilən seçkini boykot edə bilərəmmi?
• Kimə səs verəcəyimi gizli saxlamağa haqqım varmı?

Siyasi iştirak
Bizim hər birimizin öz ölkəmizin idarə olunmasında iştirak 
etmək hüququmuz var.  Bizim bərabər şərtlərlə təşkil edilmiş, 
azad, şəffaf və demokratik seçkilər yolu ilə dövlət vəzifələrinə 
öz namizədlərimizi seçmək hüququmuz var.Biz istənilən dövlət 
vəzifələrinə namizəd ola və seçilə bilərik. 

          RFE/RL
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Pozuntu halları:
• Demokratik və şəffaf seçkilər mövcud deyil. Seçkilər saxtalaşdırılır, 

hakimiyyətin istəmədiyi şəxs səs toplasa da qələbəsini reallaşdıra 
bilmir. 

• Müxalif siyasi partiyaların seçkilərə qatılmasına ciddi maneələr 
yaradılır. Müxalifət, seçkilərdə bütün inzibati resurslardan istifadə 
edən hakim partiya ilə rəqabətə girməkdə gücsüzdür. Müstəqil 
adamların seçkilərdə namizəd olmasına hakimiyyətin razılığı olarsa 
icazə verilir.

• Müxalif namizədlərə səs verənlər bəzən təzyiqlərə məruz qalır.
• Əgər kimsə müstəqil bir siyasi partiya yaratmağa cəhd edirsə, 

hakimiyyətin basqısına məruz qalır. 
• Diktatura hakimiyyətidir. 22 ildir ki, Azərbaycanda eyni partiya və ailə 

hakimiyyətdədir, atasından sonra hakimiyyətə gələn hazırkı dövlət 
rəhbəri 12 ildir prezidentdir. Əliyevlərdən və YAP-dan başqa heç kim 
dövləti idarə etmək imkanına malik deyil. 

• Azərbaycanda siyasi fəaliyyətinə görə saxta ittihamlarla həbs olunan 
çox sayda siyasi xadim var. AXCP sədrinin müşaviri Məmməd İbrahim 
2015-ci il sentyabrın 30-da həbs olunaraq 3 il müddətinə azadlıqdan 
məhrum olunub. Partiya sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı isə dövlət 
əleyhinə açıq çağırışlar və digər qondarma ittihamlarla 8 dekabr 2015-
ci il tarixdə həbs edilib. 

Mülki və Siyasi Hüquqlar Haqqında Beynəlxalq Pakt, Maddə 25.

          RFE/RL
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Şəxsi həyat 
Bizim hər birimizin əsassız və qanunsuz müdaxilələrə məruz 
qalmadan ailə üzvlərimizlə birgə, yaşayış və gizli yazışma 
kimi şəxsi həyat hüququmuz var. 

Bu o deməkdir ki:
Sizin razılığınız olmadan heç kəs sizin evinizə daxil ola bilməz.  Həmçinin 
heç bir hökümət orqanı qanuna əsaslanan məhkəmənin qərarı olmadan sizin 
evinizdə axtarış və ya müsadirə həyata keçirə bilməz. Sizin güc strukturları 
(MTN, DİN, Prokurorluq) kimi hər hansı bir təşkilat tərəfindən təcavüzə 
məruz qala biləcəyinizdən qorxmadan öz evinizdə, ailə üzvlərinizlə birgə 
rahat yaşamaq hüququnuz var. Sizin eviniz sizin üçün, ailə üzvləriniz və 
rahat birgə paylaşa biləcəyiniz insanlar üçün müqəddəs və özəl məkandır. 
Sizin yazışmalarınızın (məsələn, məktubların, e-poçt, açıqcalar, özəl 
qeydlər) yeganə sahibi siz özünüzsüz. Sizin icazəniz olmadan kimsə onlara 
müdaxilə edə bilməz. Sizin özəl məkanınız yalnız sizə məxsusdur və işğal 
oluna, yaxud da məhdudlaşdırıla bilməz. Siz istənilən şəxsə zəng edə 
bilərsiz və hökümət bunu dinləyə və ya məhdudlaşdıra bilməz. Sizin şəxsi 
həyatınız sizə məxsusdur: bu sizindir, başqa heç kəsin. 

Siz heç özünüzə sual verdinizmi?
• Mən məlumat almaq və ötürməkdən niyə qorxmalıyam?
• Mən telefon zənglərimin hökümət tərəfindən dinlənilməsindən ehtiyat 

edirəmmi? 
• Mən hökümət məmurları tərəfindən izlənilə bilərəmmi?
• Mən öz evimdə və ailəmlə sərbəst,  məhdudiyyətsiz yaşaya bilirəmmi?
• Kimsə mənim mənzilimdə, yataq və ya vanna otağımda gizli video 

kamera quraşdıra bilərmi?
• Qonşuluğumda mənim nə etdiyimi hökümətə xəbər edən kimsə varmı? 
• Mən ölkəmin bir parçası olan Naxçıvan MR-na niyə rahat gedib-gələ 

bilmirəm? 
• Naxçıvan MR-da yaşayıramsa, istədiyim şəxsləri evimdə qonaq qəbul 

edə bilərəmmi?
• Mən istədyim kimi geyinə və istədiyim görünüşə sahib ola bilərəmmi?
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Pozuntu halları:
• Hökümət orqanları tərəfindən qanunsuz axtarış və müsadirələr 

aparılır. 
• Şəxsi telefon danışıqları və yazışmalar izlənilir və müdaxilələr edilir. 

İctimai-siyasi fəallar daim hökümət qurumları tərəfindən izlənilir, 
hətta onların evlərinə gizli video kameralar və dinlənmə cihazları 
quraşdırılır. Bəzi hallarda qeydə alınan intim görüntülər və səs 
qeydləri belə təzyiq məqsədi ilə hökümət yönlü media orqanları 
tərəfindən ictimailəşdirilir. 

• Ölkədə, xüsusən də Naxçıvan Muxtar Respublikasında vətəndaşların 
sərbəst geyinməsinə və istədikləri kimi görünməsinə qanunsuz 
məhdudiyyətlər qoyulur. Naxçıvanda bütün dövlət və özəl idarələrdə, 
həmçinin iaşə obyektlərində quraşdırılan təhlükəsizlik kameraları 
hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən birbaşa izlənilir.

Mülki və Siyasi Hüquqlar Haqqında Beynəlxalq Pakt, Maddə 17.

Abbas Atilay
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• Mən öz hüquqlarımı öyrənə bilərəm.
• Mən öz ailəmi və ətrafımdakıları onların hüquqları haqda 
maarifləndirə bilərəm. 
• Mən Azərbaycanda insan hüquqlarının durumu ilə bağlı danışmaq 
üçün ətrafımdakı insanlarla görüş təşkil edə bilərəm.
• Mən müstəqil insan hüquqları assosiasiyalarını nəzərdən keçirə və 
onlara qoşula bilərəm. 
• Mən öz icmamdan olan başqa liderə qoşularaq insan hüquqları 
təşkilatı yarada bilərəm. Əgər mən bu mətni bələdçi olaraq istifadə 
etsəm, “Human Rights Foundation”-un könüllüsü ola bilərəm!
• Mən Azərbaycanda insan haqqları pozuntularını müzakirə etmək 
üçün yerli və beynəlxalq media qurumları ilə əlaqə qura bilərəm.
• Mən beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları ilə əlaqə yarada və 
Azərbaycandakı insan haqları pozuntuları ilə onları məlumatlandıra 
bilərəm. 

İnsan hüquqları sizin öz həyatınız, azadlığınız və ailəniz üçün 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Tarix dəyişir və bu dəyişiklik 

Azərbaycanda da mümkün və zəruridir. Heç vaxt unutma ki, insan 
hüquqları uğrunda mübarizə, əslində sizin öz haqqlarınız üçün 
mübarizə deməkdir. Qorxma, bütün təşəbbüslər başlanğıcda 

mümkünsüz kimi görünür. Siz bunu bacaracaqsız!

Mən nə edə bilərəm ? 

Abbas Atilay
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İŞTİRAKÇISI OLDUĞU 
BEYNƏLXALQ KONVENSIYALAR VƏ MÜQAVILƏLƏR

1992-ci ilin martın 2-dən BMT-nin, 2001-ci ilin yanvarın 25-dən isə Avropa 
Şurasının üzvü olmuş Azərbaycan Respublikası 220-dən artıq beynəlxalq 
müqavilənin iştirakçısıdır ki, bunların da təxminən yarısı bilavasitə və ya 
doloyısı ilə insan hüquq və azadlıqları ilə bağlıdır. Azərbaycanın qoşulduğu 
Avropa Şurası sənədləri içərisində Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası 
xüsusi önəm daşıyır. Azərbaycan Respublikası bütün əsas insan hüquqları 
və ya onların böyük bir hissəsi təsbit olunmuş ümumi beynəlxalq 
müqavilələrdən olan “Mülki və siyasi hüquqlar haqqında” Beynəlxalq 
Paktın iştirakçısıdır. Aşağıda bələdçidə istinad olunan yerli və beynəlxalq 
sənədlərdən seçmələr yer alıb. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

Maddə 12. Dövlətin ali məqsədi
I. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının, 
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına layiqli həyat 
səviyyəsinin təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir.
II. Bu Konstitusiyada sadalanan insan və vətəndaş hüquqları 
və azadlıqları Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələrə uyğun tətbiq edilir. 

Maddə 13. Mülkiyyət
I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və 
dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
II. Mülkiyyət dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə 
mülkiyyəti növündə ola bilər.
III. Mülkiyyətdən insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları, 
cəmiyyətin və dövlətin mənafeləri, şəxsiyyətin ləyaqəti 
əleyhinə istifadə edilə bilməz. 

Maddə 27. Yaşamaq hüququ
I. hər kəsin yaşamaq hüququ vardır.
II. Dövlətə silahlı basqın zamanı düşmən əsgərlərinin 
öldürülməsi, məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmünə 
əsasən ölüm cəzasının tətbiqi və qanunla nəzərdə tutulmuş 
digər hallar istisna olmaqla hər bir şəxsin yaşamaq hüququ 
toxunulmazdır.
III. Müstəsna cəza tədbiri kimi ölüm cəzası, tam ləğv 
edilənədək, yalnız dövlətə, insan həyatına və sağlamlığına 
qarşı xüsusilə ağır cinayətlərə görə qanunla müəyyən edilə 
bilər.
IV. Qanunla nəzərdə tutulmuş zəruri müdafiə, son zərurət, 
cinayətkarın yaxalanması və tutulması, həbsdə olanın həbs 
yerindən qaçmasının qarşısının alınması, dövlətə qarşı 

Abbas Atilay
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qiyamın yatırılması və ya dövlət çevrilişinin qarşısının 
alınması, ölkəyə silahlı basqın edilməsi halları istisna olmaqla 
insana qarşı silah işlədilməsinə yol verilmir. 

Maddə 28. Azadlıq hüququ
I. Hər kəsin azadlıq hüququ vardır.
II. Azadlıq hüququ yalnız qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada 
tutulma, həbsəalma və ya azadlıqdan məhrumetmə yolu ilə 
məhdudlaşdırıla bilər.
III. Qanuni surətdə Azərbaycan Respublikasının ərazisində 
olan hər kəs sərbəst hərəkət edə bilər, özünə yaşayış yeri 
seçə bilər və Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənara 
gedə bilər.
IV. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının hər zaman 
maneəsiz öz ölkəsinə qayıtmaq hüququ vardır.

Maddə 29. Mülkiyyət huququ
I. Hər kəsin mülkiyyət hüququ vardır.
II. Mülkiyyətin heç bir növünə üstünlük verilmir. Mülkiyyət hüququ, 
o cümlədən xüsusi mülkiyyət hüququ qanunla qorunur.
III. Hər kəsin mülkiyyətində daşınar və daşınmaz əmlak ola bilər. 
Mülkiyyət hüququ mülkiyyətçinin təkbaşına və ya başqaları ilə 
birlikdə əmlaka sahib olmaq, əmlakdan istifadə etmək və onun 
barəsində sərəncam vermək hüquqlarından ibarətdir.
IV. Heç kəs məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum 
edilə bilməz. Əmlakın tam müsadirəsinə yol verilmir. Dövlət 
ehtiyacları üçün mülkiyyətin özgəninkiləşdirilməsinə yalnız 
qabaqcadan onun dəyərini ədalətli ödəmək şərti ilə yol verilə 
bilər.
V. Dövlət vərəsəlik hüququna təminat verir.

Maddə 50. Məlumat azadlığı
I. Hər kəsin qanuni yolla istədiyi məlumatı axtarmaq, əldə etmək, 
ötürmək, hazırlamaq və yaymaq azadlığı vardır.
II. Kütləvi informasiyanın azadlığına təminat verilir. Kütləvi 
informasiya vasitələrində, o cümlədən mətbuatda dövlət 
senzurası qadağandır.
III. Hər kəsin kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilən və onun 
hüquqlarını pozan və ya mənafelərinə xələl gətirən məlumatı 
təkzib etmək və ya ona cavab vermək hüququna təminat verilir.



28 29

I fəsil. Ümumi müddəalar

Maddə 1. Qanunun məqsədi 
Bu Qanunun məqsədi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
50-ci maddəsi ilə təsbit olunmuş məlumat əldə etmək 
hüququnun sərbəst, maneəsiz və hamı üçün bərabər 
şərtlərlə, açıq cəmiyyətin və demokratik hüquqi dövlətin 
prinsipləri əsasında təmin edilməsinin hüquqi əsaslarını 
müəyyənləşdirməkdən, həmçinin ictimai vəzifələrin yerinə 
yetirilməsinə vətəndaşlar tərəfindən nəzarət olunmasına şərait 
yaratmaqdan ibarətdir.

Maddə 2. İnformasiya əldə etmək azadlığı 
2.1. Azərbaycan Respublikasında informasiyanın əldə olunması 
azaddır.
2.2. Hər kəs özü birbaşa və ya nümayəndəsi vasitəsilə informasiya 
sahibinə müraciət etmək, informasiyanın növünü və əldə etmə 
formasını seçmək hüququna malikdir.
2.3. İnformasiya sahibinə müraciət edən hər kəs:
2.3.1. sorğu edilən informasiyanın informasiya sahibində olub-
olmadığını öyrənmək, bu informasiya olmadıqda onu əldə etmək 
üçün yardımçı məlumatlar almaq;
2.3.2. informasiya sahibi sorğu edilən informasiyaya malik 
olduqda onu sərbəst, maneəsiz və hamı üçün bərabər şərtlərlə 
əldə etmək hüququna malikdir.
2.4. Fiziki şəxslərin özləri barəsindəki sənədləşdirilmiş informasiya 
ilə maneəsiz tanış olmaq, onu əldə etmək, bu informasiyada 
dəqiqləşdirmələr aparılmasını tələb etmək, informasiyadan 
kimlərin və hansı məqsədlə istifadə etdiyini öyrənmək hüququ 
vardır.
2.4.1. İnformasiyanın əldə edilməsinə o şərtlə icazə verilir ki, 
bu, Azərbaycan Respublikasının siyasi, iqtisadi, hərbi, maliyyə-
kredit 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.
2.5. İnformasiya sahiblərindən bu Qanunun tələblərinə uyğun 
olaraq əldə edilmiş sənədləşdirilmiş informasiyadan, digər 
məqsədlər, o cümlədən kommersiya məqsədləri üçün törəmə 
informasiya məhsulunun yaradılmasına bu şərtlə icazə verilir ki, 
törəmə informasiya yaradılarkən ilkin mənbəyə istinad edilsin.
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MÜLKI VƏ SIYASI HÜQUQLAR HAQQINDA 
BEYNƏLXALQ PAKT

Baş Məclisin 16 dekabr 1966-cı il tarixli 2200-cu A (XXI) nömrəli 
Qətnaməsi ilə qəbul edilib
Maddə 46-ya əsasən 23 mart 1976-cı ildə qüvvəyə minib.

PREAMBULA

Hazırkı Paktda iştirak edən dövlətlər, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Nizamnaməsində bəyan edilən prinsiplərə uyğun olaraq, bəşər 
ailəsinin bütün üzvlərinə xas olan ləyaqətləri və onların bərabər və 
alınmaz hüquqlarını qəbul etməyin azadlığın, ədalətin və ümumi 
sülhün təməli olduğunu nəzərə alaraq,
bu hüquqların insan şəxsiyyətinə xas olan ləyaqətlərdən doğduğunu 
gəbul edərək, Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinə uyğun 
olaraq, mülki və siyasi azadlıqdan, qorxu və ehtiyaclardan qurtulma 
azadlığından istifadə edən azad insan şəxsiyyəti idealının, yalnız hər 
kəsin həm öz iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlarından, həm də mülki 
və siyasi hüquqlarından istifadə edə bilməsinə şərait yaradılacağı 
təqdirdə gerçəkləşə biləcəyini qəbul edərək,Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Nizamnaməsinə görə dövlətlərin, insan hüquqları və 
azadlıqlarına hamılıqla hörmət edilməsini və onlara riayət olunmasını 
təşviq etməyə borclu olduqlarını nəzərə alaraq, ayrılıqda hər bir 
insanın, başqalarına və mənsub olduğu kollektivə münasibətdə 
müəyyən vəzifələr daşımaqla, hazırkı Paktda qəbul edilən hüquqların 
təşviq edilməsinə və onlara riayət edilməsinə çalışmalı olduğunu 
nəzərə alaraq, aşağıdakı maddələr barədə razılığa gəlirlər:

HİSSƏ I 

Maddə 1
1. Bütün xalqlar öz müqəddəratını təyinetmə hüququna malikdirlər. 
Bu hüquq sayəsində onlar öz siyasi statuslarını sərbəst müəyyən edir 
və öz iqtisadi, sosial və mədəni inkişaflarını sərbəst təmin edirlər.
2. Bütün xalqlar öz məqsədlərinə nail olmaq üçün qarşılıqlı fayda 
prinsiplərinə əsaslanan beynəlxalq əməkdaşlıqdan və beynəlxalq 
hüquqdan irəli gələn hər hansı bir öhdəliyə ziyan vurmadan öz təbii 
sərvətləri və ehtiyatlarını sərbəst şəkildə sərf edə bilərlər. Heç bir 
xalq heç bir halda ona məxsus olan dolanışıq vəsaitlərindən məhrum 
edilə bilməz.         
3. Bu Paktda iştirak edən bütün dövlətlər, o cümlədən özü idarə 
olunmayan və asılı ərazilərin idarə olunmasında məsuliyyət daşıyan 
dövlətlər, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinə uyğun 
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olaraq öz müqəddəratını təyinetmə hüququnun həyata keçirilməsini 
təşviq etməli və bu hüquqa hörmət etməlidirlər.

II HİSSƏ

Maddə 2
1.Hazırkı Paktda iştirak edən hər bir dövlət, onun ərazisi hüdudlarında 
və onun yurisdiksiyası altında olan bütün şəxslərin hazırkı Paktda 
qəbul edilən hüquqlarına, irqi, dərisinin rəngi, cinsi, dini, dili, siyasi və 
digər əqidələri, milli və sosial mənsubiyyəti, əmlak vəziyyəti, doğuşu 
və digər halları ilə bağlı əlamətlərinə heç bir fərq qoymadan hörmət 
etməyi onların bu hüquqlarını təmin etməyi öhdəsinə götürür.
2.Əgər   bu,   mövcud   qanunvericilik  tədbirlərilə   və   yaxud   
digər   tədbirlərlə   nəzərdə tutulmayıbsa, hazırkı Paktda iştirak  
edən hər  bir  dövlət, öz  konstitusion prosedurlarına və hazırkı  
Paktın  müddəalarına uyğun  olaraq,  hazırkı  Paktda  qəbul  
edilən  hüquqların həyata keçirilməsi üçün zəruri ola biləcək belə 
qanunvericilik tədbirlərini və digər tədbirləri qəbul etməyi öhdəsinə 
götürür.
3.Hazırkı Paktda iştirak edən hər bir dövlət aşağıdakıları öz öhdəsinə 
götürür:
a) istənilən şəxsin hazırki Paktda qəbul edilən hüquq və azadlıqları 
pozulduğu təqdirdə, - hətta əgər bu pozuntu rəsmi fəaliyyət 
göstərən şəxslər tərəfindən törədilmiş olsa belə, - onu səmərəli 
müdafiə vasitələrilə təmin etməyi;
b) hüquqi müdafiə tələb edən istənilən şəxsin belə müdafiə 
hüququnun səlahiyyətli məhkəmə, inzibati və qanunverici hakimiyyət 
orqanları tərəfindən və yaxud dövlətin hüquq sistemində nəzərdə 
tutulan digər səlahiyyətli orqan tərəfindən müəyyən edilməsini təmin 
etməyi və məhkəmə müdafiəsi imkanlarını inkişaf etdirməyi;
c)  hüquqi  müdafiə  vasitələri  təqdim  edildiyi  təqdirdə,  səlahiyyətli  
hakimiyyət  orqanları tərəfindən onların tətbiq edilməsini təmin 
etməyi.

Maddə 3
Hazırkı Paktda iştirak edən dövlətlər hazırkı Paktda nəzərdə tutulan 
bütün mülki və siyasi hüquqlardan kişilərin və qadınların bərabər 
hüquqda istifadə etmələrini təmin etməyi öhdələrinə götürürlər.
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Maddə 4
1. Dövlət daxilində əhalinin həyatını təhlükə altına salan fövqəladə 
vəziyyət zamanı və belə halın mövcudluğu rəsmən elan edilərkən, 
hazırkı Paktda iştirak edən dövlətlər hazırkı Pakt üzrə öz 
öhdəliklərindən yalnız həmin vəziyyətin tələb etdiyi ölçüdə geri 
çəkilmək üçün tədbirlər görə bilərlər, bu  şərtlə  ki,  belə  tədbirlər 
onların beynəlxalq hüquq üzrə  digər  öhdəliklərinə zidd olmasın 
və insanın yalnız irqi, dərisinin rəngi, cinsi, dili, dini və ya sosial 
mənsubiyyəti ilə bağlı əlamətləri əsasında ayrı-seçkiliyə yol 
verilməsinə gətirib çıxarmasın.
2. Bu müddəa 6, 7, 8 (1-ci və 2-ci bəndlər), 11, 15, 16 və 18-ci 
maddələrdən hər hansı bir şəkildə geri çəkilmək üçün əsas ola 
bilməz.
3. Hazırkı Paktda iştirak edən istənilən dövlət, geri çəkilmək 
hüququndan istifadə edərkən, geri çəkildiyi müddəalar barədə 
və belə bir qərarı doğuran səbəblər barədə Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Baş Katibi vasitəsilə hazırkı Paktda iştirak edən digər 
dövlətlərə dərhal məlumat verməlidir. Həmçinin həmin vasitəçi 
vasitəsilə bu geri çəkilməyə son qoyacağı tarix barədə məlumat 
verməlidir.

Maddə 5
1. Hazırkı Paktın heç bir müddəası, hansısa dövlətə, hansısa qrupa 
və hansısa şəxsə, hazırkı Paktda qəbul edilən istənilən hüquq və 
azadlığın ləğv edilməsinə və yaxud onun hazırkı Paktda nəzərdə 
tutulduğundan artıq ölçüdə məhdudlaşdırılmasına yönəldilən hər 
hansı bir fəaliyyətlə məşğul olmaq və ya hər hansı bir əməl törətmək 
hüququnun verilməsi şəklində şərh edilə bilməz.
2. Hazırkı Paktda iştirak edən dövlətlərin hər hansı birində qanun, 
konvensiya, qayda və ya adət qüvvəsində qəbul edilən və yaxud 
mövcud olan əsas insan hüquqlarının hər hansı birinin hazırkı 
Paktda qəbul edilmədiyi və ya onda daha az həcmdə qəbul edildiyi 
bəhanəsilə məhdudlaşdırılmasına və yaxud nüfuzdan salınmasına 
heç cür yol verilmir.

III HİSSƏ

Maddə 6
1. Yaşamaq hüququ hər bir insanın alınmaz hüququdur. Bu hüquq 
qanunla qorunur. Heç kim özbaşınalıqla həyatdan məhrum edilə 
bilməz.
2. Ölüm hökmünün ləğv edilmədiyi ölkələrdə ölüm hökmü 
cinayətin törədildiyi dövrdə fəaliyyətdə olan və hazırkı Paktın və 
Genosid cinayətlərinin önlənilməsi və ona görə cəza haqqında 
Konvensiyanın müddəalarına zidd olmayan qanuna müvafiq olaraq 
ər ağır cinayətlərə görə çıxarıla bilər. Bu cəza yalnız səlahiyyətli 
məhkəmənin qəti hökmünü icra etmək məqsədilə həyata keçirilə 
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bilər.
3. Həyatdan məhrum etmə genosid cinayəti tərkibi daşıyarsa, 
nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, hazırkı   maddənin  heç   bir   
müddəası  hazırkı   Paktda   iştirak   edən   dövlətlərə,   Genosid 
cinayətlərinin önlənilməsi və ona görə cəza haqqında 
Konvensiyasının müddəalarına uyğun olaraq qəbul edilən istənilən 
öhdəlikdən heç bir vəchlə geri çəkilmək hüququ verilmir.
4. Ölüm hökmü kəsilən hər bir kəs əfv olunmasını və ya bu hökmün 
yumşaldılmasını xahiş etmək hüququna malikdir. Bütün hallarda 
amnistiya, əfv və ya ölüm hökmünün dəyişdirilməsi bəxş edilə bilər.
5. On səkkiz yaşı tamam olmamış şəxslərin törətdikləri cinayətlərə 
görə ölüm hökmü kəsilmir və belə hökm hamilə qadınlara 
münasibətdə icra edilmir.
6.  Hazırkı maddənin heç bir müddəası hazırkı Paktda iştirak edən 
hər hansı bir dövlət tərəfindən ölüm hökmünün təxirə salınması və ya 
onun dəyişdirilməsinə yol verilməməsi üçün əsas ola bilməz.

Maddə 7

Heç kim işgəncələrə və ya ağır, qeyri-insani və ya onun ləyaqətini 
alçaldan rəftara və ya cəzaya məruz qalmamalıdır. Əsasən də, heç 
bir şəxs özünün sərbəst razılığı olmadan tibbi və ya elmi təcrubələrə 
məruz qalmamalıdır.
                

Maddə 8
1. Heç kim kölə halında saxlanılmamalıdir; köləlik və kölə ticarətinin 
bütün növləri qadağan edilir.
2. Heç kim asılı vəziyyətdə saxlanılmamalıdır.
a) Heç kim icbari və yaxud məcburi əməyə vadar edilməməlidir;
b) cinayətə görə cəza növü kimi katorqa işləri ilə birlikdə azadlqdan 
məhrum olunmanın təyin edildiyi ölkələrdə 
3 a) bəndi belə cəza təyin edən səlahiyyətli məhkəmənin hökmünə 
əsasən katorqa işlərinin yerinə yetirilməsinə əngəl hesab edilmir;
b) hazırkı bənddə “icbari və məcburi əmək” termini aşağıdakıları 
əhatə etmir:
I) məhkəmənin qanuni sərəncamı əsasında həbsdə olan şəxsin və 
yaxud belə həbsdən şərti olaraq azad edilən şəxsin bir qayda olaraq 
yerinə yetirməli olduğu və I yarımbəndində xatırlanmayan istənilən iş 
və xldməti;
II) hərbi xarakterli istənilən xidməti; siyasi və dini-etik motivlərə görə 
hərbi qulluqdan imtinanın qəbul edildiyi ölkələrdə isə belə motivlərə 
görə hərbi qulluqdan imtina edən şəxs üçün qanunla nəzərdə tutulan 
istənilən xidməti;
III)  əhalinin  həyatını  və  rifahını  təhdid  edən  fövqəladə  
vəziyyətlər  və  fəlakətlər  halında məcburi olan istənilən xidməti;
IV) adi mülki vəzifələrə daxil olan istənilən iş və xidməti.
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Maddə 9
1. Hər bir insan azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququna malikdir. 
Heç kim özbaşınalıqla həbs edilə və ya dustaqda saxlanıla bilməz. 
Heç kim qanunla müəyyən edilən əsaslardan başqa və qanuni 
prosedura uyğun olmadan heç bir halda azadlıqdan məhrum 
edilməməlidir.
2. Həbs edilən hər bir kəsə həbs zamanı onun həbs olunmasının 
səbəbləri barədə məlumat verilir və irəli sürülən istənilən ittiham 
təcili qaydada ona bildirilir.
3.  Cinayət ittihamı ilə  həbs  edilən və  ya  tutulub saxlanılan hər  bir  
şəxs  təcili  qaydada məhkəməyə və yaxud məhkəmə hakimiyyətinin 
həyata keçirilməsinin qanunla həvalə edildiyi digər vəzifəli şəxsə 
çatdırılır və məntiqi müddət ərzində məhkəmə araşdırması və ya 
azad edilmə hüququna malikdir. Məhkəmə araşdırmasını gözləyən 
şəxslərin həbsdə saxlanılması ümumi qayda şəklində olmamalıdır; 
lakin azadlığa buraxılma məhkəməyə getməyə, məhkəmə 
araşdırmasının istənilən mərhələsinə gəlməyə və zəruri halda isə 
hökmün icrası üçün gəlməyə təminat verilməsindən asılı hala salına 
bilər.  
4. Həbs və ya dustaq edilmək nəticəsində azadlıqdan məhrum edilən 
hər kəs işinin məhkəmədə araşdırılması hüququna malikdir ki, bu 
məhkəmə, təxirə salınmadan onun tutulub saxlanılmasının qanuniliyi 
barədə qərar çıxarsın və ya əgər onun tutulub saxlanılması qanuni 
deyilsə, azadlığa buraxılmasına sərəncam versin.
5. Qeyri-qanuni həbs və ya dustaq edilmənin qurbanı olan hər bir kəs 
iddia qüvvəsində olan kompensasiya hüququna malikdir.

Maddə 10
1. Azadlıqdan məhrum edilən bütün şəxslər insani rəftar və insan 
şəxsiyyətinə xas olan ləyaqətlərə hörmət hüququna malikdirlər.
2.a) Müstəsna hallar olmadıqda müttəhimlər məhkum edilmişlərdən 
ayrı yerləşdirilir və onlara məhkum edilməmiş şəxslərin statusuna 
cavab verən ayrıca rejim təqdim edilir;
b)  yetkinlik  yaşına  çatmamış  müttəhimlər  yetkinlik  yaşına  çatmış  
müttəhimlərdən  ayrı
saxlanılır və qərar çıxarılmaq üçün ən qısa müddətdə məhkəməyə 
çatdırılır.
3. Həbs cəza sistemində məhbuslar üçün əsas məqsədi islah etmək 
və sosial baxımdan yenidən tərbiyə etmək olan rejim nəzərdə 
tutulur. Yetkinlik yaşına çatmamış qanun pozucuları yetkinlik yaşına 
çatmışlardan ayrı saxlanılır və onlara yaşlarına və statuslarına cavab 
verən rejim təqdim edilir.

Maddə 11
Heç kim, yalnız hansısa müqavilə öhdəliyini yerinə yetirmək 
iqtidarında olmaması əsasında azadlıqdan məhrum edilə bilməz.
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Maddə 12
1. Hansısa dövlətin ərazisində olan  hər  bir  kəs  bu  ərazinin 
hüdudları daxilində sərbəst hərəkət etmək və yaşayış yerini sərbəst 
seçmək hüququna malikdir.
2. Hər bir insan, öz ölkəsi də daxil olmaqla, istənilən ölkəni tərk 
etmək hüququna malikdir.
3.Yuxarıda xatırlanan hüquqlar, dövlət təhlükəsizliyinin, ictimai 
asayişin, əhalinin sağlamlığı və mənəviyyatının mühafizəsi üçün və 
yaxud başqalarının hazırkı Paktda qəbul edilən digər hüquqlarla bir 
araya sığan hüquq və azadlıqları üçün zəruri olan, qanunla nəzərdə 
tutulan məhdudiyyətlərdən başqa heç bir məhdudiyyət obyekti ola 
bilməz.
4. Heç kim öz ölkəsinə gəlmək hüququndan özbaşınalıqla məhrum 
edilə bilməz.
                

Maddə 13
Hazırkı  Paktda  iştirak  edən  dövlətlərdən hər  hansı  birinin  
ərazisinə qanuni  gələn  xarici vətəndaş yalnız qanuna müvafiq 
olaraq çıxarılan qərarın icrasına əsasən ölkədən çıxarıla bilər; əgər 
imperativ dövlət təhlükəsizliyi mülahizəsi bunun əksini tələb etmirsə, 
həmin şəxs özünün ölkədən çıxarılması əleyhinə sübutlar təqdim 
etmək, öz işinin səlahiyyətli orqan tərəfindən və yaxud səlahiyyətli 
hakimiyyət orqanının təyin etdiyi şəxs və  ya  şəxslər tərəfindən 
yenidən nəzərdən keçirilməsinə və bu məqsədlə həmin hakimiyyət 
orqanı, şəxs və ya şəxslər qarşısına çıxarılmağa nail olmaq hüququna 
malikdir.

Maddə 14
1. Bütün şəxslər məhkəmələr və tribunalar qarşısında bərabərdirlər. 
Hər bir şəxs, ona qarşı irəli sürülən istənilən cinayət ittihamına 
baxılması zamanı və yaxud hər hansı bir mülki prosesdə onun hüquq 
və vəzifələrinin müəyyən edilməsi zamanı qanun əsasında yaradılan 
səlahiyyətli, müstəqil və qərəzsiz məhkəmə tərəfindən ədalətli və 
açıq araşdırma hüququna malikdir. Demokratik cəmiyyətdə əxlaq, 
ictimai asayiş və ya dövlət təhlükəsizliyi mülahizələrinə əsasən və 
yaxud bunu tərəflərin özəl həyat mənafelərinin tələb etdiyi təqdirdə 
və yaxud məhkəmənin açıq keçirilməsinin ədalət məhkəməsinin 
maraqlarını pozduğu xüsusi hallarda, - özü də hakimin rəyinə görə 
son dərəcə zəruri olduğu olçüdə, - mətbuat və ictimaiyyət bütün 
məhkəmə araşdırmasına və ya onun bir hissəsinə buraxılmaya bilər; 
lakin yetkinlik yaşına çatmamışların mənafelərinin başqa cür tələb 
etdiyi hallar və yaxud işin matrimonial mübahisələrə və ya uşaqlar 
üzərində qəyyumluğa aid olduğu hallar istisna edilməklə istənilən 
cinayət işi və ya mülki iş üzrə məhkəmə qərarı açıq olmalıdır.
2. Cinayət əməlində ittiham olunan hər bir şəxs, günahı qanuna 
uyğun olaraq sübut edilməyənə qədər günahsız hesab edilmək 
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hüququna malikdir.
3.  Hər  bir  şəxs  ona  qarşı irəli  sürülən istənilən cinayət ittihamına 
baxılarkən bərabərlik əsasında aşağıdakılarla təmin olunmaq 
hüququna malikdir:
a) ona qarşı irəli sürülən ittihamın xarakteri və əsasları barədə başa 
düşdüyü dildə, təcili qaydada və ətraflı xəbərdar edilmək;
b) öz müdafiəsinə hazırlaşmaq və özünün seçdiyi müdafiəçisi ilə 
əlaqə saxlamaq üçün kifayət qədər vaxta və imkana malik olmaq;
c) əsassız gecikdirmələrə yol verilmədən mühakimə olunmaq;
d) öz iştirakı ilə mühakimə olunmaq və özünü şəxsən və ya öz seçdiyi 
müdafiəçisi vasitəsilə müdafiə etmək; əgər müdafiəçisi yoxdursa, 
bu hüququ barədə xəbərdar edilmək və ədalət məhkəməsinin 
mənafeyi bunu tələb etdiyi istənilən halda onun üçün təyin edilmiş 
müdafiəçiyə, bu müdafiəçinin haqqını ödəməyə kifayət qədər vəsaiti 
olmadığı istənilən halda isə pulsuz müdafiəçiyə malik olmaq;
e) onun əleyhinə çıxış edən şahidləri dindirmək və ya bu şahidlərin 
dindirilməsi hüququna malik olmaq və onun əleyhinə çıxış edən 
şahidlər üçün mövcud olan şərtlərdə öz şahidlərini çağırtdırmaq və 
dindirmək hüququna malik olmaq;
f) məhkəmədə istifadə olunan dili başa düşmürsə və yaxud bu dildə 
danışa bilmirsə, pulsuz tərcüməçi köməyindən istifadə etmək;
q) öz əleyhinə ifadə verməyə və günahkar olduğunu zorla etiraf 
etməyə məcbur edilməmək.
4. Yetkinlik yaşına çatmamışlara münasibətdə proses elə olmalıdır 
ki, onların yaşı və yenidən tərbiyəyə yardımçı olmaq arzuları nəzərə 
alınsın.
5. Hər hansı bir cinayətə görə məhkum edilən hər bir şəxs onunla 
bağlı ittihamnaməyə və hökmə yuxarı məhkəmə instansiyası 
tərəfindən qanuna uyğun olaraq yenidən baxılmasına nail olmaq 
hüququna malikdir.
6. Əgər hər hansı bir şəxs qəti qərarla cinayət əməlinə görə məhkum 
edilmişsə və əgər ona kəsilən hökm sonralar ləğv edilmişsə və ya 
o, hansısa yeni və yaxud yenidən üzə çıxarılmış halın məhkəmənin 
səhvini danılmaz şəkildə sübut etməsi əsasında əfv edilmişsə, onda 
bu cür ittihamnamə nəticəsində cəza çəkmiş olan həmin şəxs, əgər 
göstərilən naməlum halın təmamilə və ya qismən onun günahı 
ucbatından vaxtında üzə çıxarılmaması sübuta yetirilməzsə, qanuna 
müvafiq olaraq kompensasiya alır.
7. Heç kim hər bir öikənin qanununa və cinayət-prosessual hüququna 
müvafiq surətdə qəti məhkum olunduğu və yaxud bəraət aldığı 
cinayətə görə ikinci dəfə mühakimə edilə və ya cəzalandırıla bilməz.

Maddə 15
1. Heç kim cinayət əməli törədilən anda fəaliyyət göstərən 
dövlətdaxili qanunvericiliyə və ya beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq 
cinayət əməli hesab olunmayan hər hansı bir hərəkət və ya xəta 
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nəticəsində hər hansı bir cinayət əməli törətməkdə müqəssir sayıla 
bilməz. Eyni şəkildə, cinayət əməlinin törədildiyi anda tətbiq edilməli 
olan cəzadan daha ağır cəza təyin edilə bilməz.
Əgər cinayət törədildikdən sonra qanunla daha yüngül cəza təyin 
edilibsə, bu qanunun təsiri həmin cinayətkara şamil edilir.
2. Hazırkı maddənin heç bir müddəası, törədildiyi anda beynəlxalq 
hüquq tərəfindən qəbul edilən ümumi hüquq prinsiplərinə uyğun 
olaraq cinayət əməli sayılan istənilən hərəkətə və xətaya görə 
istənilən şəxsin məhkəməyə verilməsinə və cəzalandırılmasına əngəl 
törətmir.

Maddə 16
Hər bir insan, harada olmasından asılı olmayaraq, hüquq subyekti 
kimi qəbul edilmək hüququna malikdir.

Maddə 17
1. Heç kimin şəxsi və ailə həyatına özbaşınalıqla və yaxud 
qeyri-qanuni müdaxilə, onun evinin toxunulmazlığına və 
məktublaşmalarının gizliliyinə özbaşınalıqla və ya qeyri-qanuni qəsd 
və ya onun ləyaqəti və nüfuzuna qeyri-qanuni qəsd edilə bilməz.
2. Hər bir insan belə müdaxilə və belə qəsdlərdən qanunla qorunmaq 
hüququna malikdir.

Maddə 18
1. Hər bir insan düşüncə, vicdan və din azadlığı hüququna malikdir. 
Bu hüquqa özü seçdiyi dinə və əqidəyə malik olmaq və ya öz istədiyi 
dini və əqidəni qəbul etmək azadlığı və öz dini və əqidəsinə həm 
təkbaşına, həm də başqaları ilə birlikdə, açıq və ya özəl qaydada 
etiqad etmək, ibadət etmək, dini və mərasim ayinləri və təlimini 
yerinə yetirmək azadlığı daxildir.
2. Heç kim öz seçiminə görə dininə və əqidəsinə malik olmaq və 
ya onları qəbul etmək azadlığını alçaldan məcburiyyətə məruz 
qalmamalıdır.
3. Öz dininə və əqidəsinə etiqad etmək azadlığına yalnız qanunla 
müəyyən edilən və ictimai təhlüksizliyin, asayişin, sağlamlığın və 
əxlaqın, eyni dərəcədə digər şəxslərin əsas hüquq və azadlıqlarının 
mühafizəsi üçün zəruri olan məhdudiyyətlər qoyula bilər.
4. Hazırkı Paktda iştirak edən dövlətlər, valideynlərin və müvafiq 
hallarda qanuni qəyyumların öz uşaqlarına öz əqidələrinə uyğun 
olaraq dini və mənəvi tərbiyə vermələrinin təmin olunması azadlığına 
hörmətlə yanaşmağı öz öhdələrinə götürürlər.

Maddə 19
1. Hər bir insan maneəsiz olaraq öz fikirlərində qalmaq hüququna 
malikdir.
2. Hər bir insan öz fikrini sərbəst ifadə etmək hüququna malikdir; bu 
hüquqa hər cür informasiyalara və ideyalara dövlət sərhədlərindən 
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asılı olmayaraq şifahi və ya yazılı şəkildə, mətbuat və ya bədii 
ifadə formaları vasitəsilə və yaxud öz seçiminə uyğun olaraq digər 
üsullarla axtarmaq, almaq və yaymaq hüququ daxildir.
3. Hazırkı maddənin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan hüquqlardan 
istifadə insanın üzərinə xüsusi öhdəliklər və xüsusi məsuliyyət qoyur. 
Buna görə də o, bəzi məhdudiyyətlərlə bağlıdır; lakin aşağıdakı 
məqsədlər üçün qoyula bilən həmin məhdudiyyətlər qanunla 
müəyyən edilməli və zəruri olmalıdır:
a) başqa şəxslərin hüquqlarına və nüfuzlarına hörmət edilməsi üçün;
b) dövlət təhlükəsizliyinin, ictimai asayişin, əhalinin sağlamlığının və 
mənəviyyatının qorunması üçün.

Maddə 20
1. Müharibə təbliğatının hər cür forması qanunla qadağan edilməlidir.
2. Ayrı-seçkiliyə, düşmənçiliyə və ya zorakılığa təhriki özündə əks 
etdirərək milli, irqi və ya dini nifrətə qulluq edən çıxışların hər cür 
forması qanunla qadağan edilir.

Maddə 21
Dinc yığıncaqlar keçirmək hüququ qəbul edilir. Bu hüquqdan 
istifadəyə qanuna müvafiq surətdə qoyulan və demokratik 
cəmiyyətdə dövlətin və ictimaiyyətin təhlükəsizliyi, ictimai asayiş, 
əhalinin sağlamlığının və mənəviyyatının və yaxud başqa şəxslərin 
hüquq və azadlıqlarının qorunması mənafeləri üçün zəruri olan 
məhdudiyyətlərdən başqa, heç bir məhdudiyyət qoyula bilməz.

Maddə 22
1. Hər bir insan, öz mənafelərini müdafiə etmək üçün həmkarlar 
ittifaqları yaratmaq və belə təşkilatlara yaratmaq hüququ da daxil 
olmaqla, başqaları ilə birlikdə assosiasiyalar qurmaq azadlığına 
malikdir.
2. Bu  hüquqdan istifadəyə, qanuna müvafiq surətdə qoyulan və  
demokratik cəmiyyətdə dövlətin və ya ictimaiyyətin təhlükəsizliyi, 
ictimai asayiş, əhalinin sağlamlığı və mənəviyyatının və  yaxud başqa  
şəxslərin hüquq və  azadlıqlarının qorunması mənafeləri üçün zəruri  
olan məhdudiyyətlərdən başqa heç bir məhdudiyyət qoyula bilməz. 
Hazırkı maddə silahlı qüvvələrin və polisin tərkibinə daxil olan 
şəxslərin bu hüquqdan istifadə etmələrinə qanuni məhdudiyyətlər 
qoyulmasına əngəl törətmir.
3. Hazırkı maddənin heç bir müddəası Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 
assosiasiyalar azadlığı və təşkilat hüququnun müdafiəsi ilə 
bağlı 1948-ci il Konvensiyasında iştirak edən dövlətlərə, həmin 
Konvensiyada nəzərdə tutulan təminatlara ziyan vuran qanunvericilik 
aktları qəbul etmək və ya qanunu bu təminatlara ziyan vuran tərzdə 
tətbiq etmək hüququ vermir.
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Maddə 23
1. Ailə cəmiyyətin təbii və əsas özəyidir, cəmiyyət və dövlət 
tərəfindən müdafiə olunmaq hüququna malikdir.
2. Nikah yaşına çatmış kişi və qadınların nikah bağlamaq hüququ və 
ailə qurmaq hüququ qəbul edilir.
3. Heç bir nikah onu bağlayanların sərbəst şəkildə və tam razılığı 
olmadan bağlana bilməz.
4. Hazırkı Paktda iştirak edən dövlətlər, nikah bağlayarkən, nikah 
vəziyyətində olarkən və bu nikahı pozarkən ərlə arvadın hüquq və 
vəzifələrinin bərabərliyinin təmin olunması üçün lazımi tədbirlər 
görməlidirlər. Nikahın pozulması halında bütün uşaqlar üçün zəruri 
müdafiə nəzərdə tutulmalıdır.

Maddə 24
1. Hər bir uşaq irqi, dərisinin rəngi, cinsi, dili, dini, milli və ya sosial 
mənsubiyyəti, əmlak vəziyyəti və doğuşu əlamətinə görə heç bir 
ayrı-seçkiliyə yol verilmədən, elə müdafiə tədbirləri hüququna 
malikdir ki, bu müdafiə tədbirləri, kiçik yaşlı vəziyyətində olduğuna 
görə, onun ailəsindən, cəmiyyətdən və dövlətdən tələb olunur.
2. Hər bir uşaq doğulduqdan sonra dərhal qeydə alınmalı və ada 
malik olmalıdır.
3. Hər bir uşaq vətəndaşlıq əldə etmək hüququna malikdir.

Maddə 25
Hər bir vətəndaş, 2-ci maddədə xatırlanan ayrı-seçkiliklərin heç 
birinə yol verilmədən və heç bir əsassız məhdudiyyət qoyulmadan 
aşağıdakı hüquq və imkanlara malik olmalıdır:
a) dövlət işlərinin aparılmasında həm bilavasitə, həm də azad 
seçilmiş nümayəndələr vasitəsilə iştirak etmək;
b) ümumi və bərabər seçki hüququ əsasında, gizli səsvermə yolu 
ilə keçirilən və seçicilərin öz iradələrini azad şəkildə bildirmələrinin 
təmin edildiyi həqiqi vaxtaşırı seçkilərdə səs vermək və seçilmək;
c) öz ölkəsində ümumi bərabərlik əsasında dövlət qulluğuna 
buraxılmaq.

Maddə 26
Bütün  insanlar  qanun  qarşısında  bərabərdirlər  və  heç  bir  ayrı-
seçkiliyə  yol  verilmədən qanunla bərabər müdafiə olunmaq 
hüququna malikdirlər. Bununla bağlı ayrı-seçkiliyin bütün növləri 
qanunla qadağan olunmalıdır və qanun istənilən əlamətə: irqi, 
dərisinin rəngi, cinsi, dili, dini, siyasi və digər əqidələri, milli və 
sosial mənsubiyyəti, əmlak vəziyyəti, doğuşu və ya digər halları ilə 
bağlı əlamətlərə görə ayrı-seçkiliyə qarşı bütün şəxslərə bərabər və 
səmərəli müdafiə təminatı verməlidir.
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Maddə 27
Etnik, dini və dil azlıqlarının mövcud olduğu ölkələrdə bu azlıqlara 
mənsub olan şəxslərə, həmin qrupun digər üzvləri ilə birlikdə öz 
mədəniyyətindən istifadə etmək, öz dininə etiqad etmək  və  onun  
ayinlərini  icra  etmək,  habelə  doğma  dilindən  istifadə  etmək  
hüququ verilməsindən imtina edilə bilməz.
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İfadə azadlığı sizin fundamental hüquqlarınızdandır. Siz 
istənilən fikri deməkdə, yazmaqda və dərc etməkdə 
azadsınız. Höküməti tənqid cinayət hesab edilməməli, buna 
görə cəza olmamalıdır. Siz repressiv rejimdən çoxdan-
dır ki, əziyyət çəkirsiz, axı məhbus deyilsiz?! Siz ləyaqəti 
olan azad bir insansız. Siz arzuları və istəkləri olan şəxssiz. 
Sizin Tanrıya inanmaq və öz dininzə etiqad etmək, yax-
ud da istədiyiniz yolu seçmək hüququnuz var. Sizin azad 
hərəkət etmək hüququnuz var. Hökümətin sizə hara get-
məli olduğunuzu diktə etmək və ya qalmağı məcbur etmək 
haqqı yoxdur. Kimsənin sizə zərər vermək, cəzalandırmaq, 
işgəncəyə məruz qoymaq, zülm etmək və qorxutmaq haqqı 
yoxdur. Sizin istədiyiniz şəxsə səs vermək, eləcə də səs 
verməmək hüququnuz var. Hansısa cinayətdə ittiham ol-
unuğunuz halda müvafiq qanuni prosedurlara hüququnuz 
var. Sizin yeni ideyalar reallaşdırmaq, pul qazanmaq və 
özbaşına kiminsə əlinizdən ala bilməyəcəyi əmlaka sa-
hib olmaq hüququnuz var. Siz ləyaqəti, mənəviyyatı və öz 
xöşbəxtliyini ara-maq hüququ olan azad insansınız.

           Əziz Kərimov



Human Rights Foundation (HRF) tərəfsiz qeyri-kommersiya 
təşkilatı olmaqla qapalı cəmiyyətlərə xüsisi diqqət yetirərək 
qlobal səviyyədə insan hüquqlarını qoruyur və təbliğ edir. 
Onun məqsədi bütün dünyada azadlıqların qorunmasını və 
təşviqini təmin etməkdir. HRF azadlıq uğrunda mübarizəni 
azadlıqların daha çox təhlükə altında olduğu ərazilərdə 
dəstəkləməyə çalışır. 


