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ÖN SÖZ
İnsan hüquqlarının təmin edilməsi ölkəmizdə gedən böyük demokratik
proseslərin tərkib hissəsi kimi daim dövlətin diqqət mərkəzində olan
məsələlərdən biridir. Bu hüquqlar gündəlik həyatımızda öz real təminatını
almaqla yanaşı, həm də hüquqi normativ sənədlərdə öz əksini tapır.
Müasir dövrdə insanın hüquq və azadlıqları, onların təmini və səmərəli
şəkildə müdafiəsi, həmçinin dövlət tərəfındən qanunvericilikdə təsbiti hər bir
dövlətin və cəmiyyətin inkişafının mühüm faktoru kimi çıxış edir. İnsan
hüquqları insanın təbiətinə məxsus olan hüquqlardır və onlara hörmət
olunması, riayət edilməsi və müdafiəsi dövlətin ən ali vəzifəsidir.
İnsan hüquqlarının daha dolğun və səmərəli təmin edilməsi məqsədilə
respublikamızda da bir çox inkişaf etmiş demokratik ölkələrdə olduğu kimi və
müasir dövrümüzdə hüquqi dövlətin mühüm atributlarından sayılan
Ombudsman institutu təsis edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Avropa
hüquq məkanına doğru inteqrasiya prosesində həyata keçirdiyi islahatların ən
mühüm mərhələlərindən biri məhz Ombudsman institutunun yaradılması oldu.
Ümumilikdə götürdükdə Müvəkkilin fəaliyyətinin nəticələri bu təsisatın
ölkəmizdə zərurətdən doğduğunu, qısa müddət ərzində əhalinin rəğbətini
qazanmaqla qurulmaqda olan hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyətində ona
ehtiyac duyulduğunu, dövlət, o cümlədən hüquq-mühafızə və yerli özünüidarə
orqanları, beynəlxalq və milli qeyri-hökumət təşkilatları, kütləvi informasiya
vasitələri ilə səmərəli əməkdaşlıq mexanizmlərinin hazırlanaraq uğurla həyata
keçirildiyini göstərmişdir.
Azərbaycanda bu institutun təsis olunması və səmərəli fəaliyyəti həqiqətən
də respublikamızın hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu yolunda
olduğunu göstərən ən mühüm amillərdəndir. Ölkəmizdə insan hüquq və
azadlıqlarının təmini istiqamətində aparılan hüquqi islahatların tərkib hissəsi
kimi, insan hüquqlarının səmərəli müdafiəsinin təmin edilməsi məqsədilə 28
dekabr 2001-ci il tarixdə “Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkili (Ombudsman) haqqında” Konstitusiya Qanunu qəbul edildi və
2002-ci il iyulun 2-də ölkə Prezidentinin təqdimatına əsasən Milli Məclis
tərəfindən Azərbaycan Respubli-
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kasının ilk Ombudsmanı seçildi.
Beləliklə də, 2007-ci il insan hüquqları baxımından ölkəmiz üçün onunla
əlamətdardır ki, ölkənin ilk Ombudsmanın seçilməsinin və fəaliyyətə
başlamasının beş ili tamam olur. Bununla əlaqədar olaraq 2007-ci il ərzində
silsilə tədbirlərin, beynəlxalq konfransların keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
22 fevral 2007-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları
üzrə Müvəkkilinin Bakı Dövlət Universiteti ilə birgə “Azərbaycan
Respublikasında ombudsman təsisatı və insan hüquqlarının inkişafı”
mövzusunda dövlət qurumlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının, KİV
nümayəndələrinin, beynəlxalq təşkilatların, eləcə də müəllim və tələbələrin
iştirakı ilə keçirdiyi elmi-praktiki konfrans həmin silsilə tədbirlərin əsasını
qoydu.
Konfrans ölkəmiz üçün yeni olan Ombudsman təsisatının dövlət qurumları
və qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlığının təkmilləşdirilməsi baxımından
faydalı oldu. Plenar iclasda və seksiyaların işində bu əməkdaşlıq əlaqələrinin
daha da inkişaf etdirilməsi üçün iştirakçılar tərəfindən bir sıra təkliflər irəli
sürüldü və bu təkliflər öz əksini iştirakçıların çıxışlarında tapmışdır ki,
bunların bəziləri oxucuların diqqətinə təqdim olunan bu toplu şəklində çap
olunmuşdur.
Yuxarıda qeyd olunan konfransın keçirilməsinə və oxucuların diqqətinə
təqdim olunan bu kitabın nəşrinə göstərdiyi dəstəyə görə Bakı Dövlət
Universitetinin rektoru, millət vəkili, akademik Abel Məhərrəmova
minnətdarlığımı bildirirəm.
İnanıram ki, bu kitab dövlət qurumlarının və qeyri-hökumət təşkilatlarının
nümayəndələri, hüquq müdafiəçiləri, tələbə və müəllimlər, ümumiyyətlə
Ombudsmanın fəaliyyəti, insan hüquqları ilə maraqlanan hər bir şəxs üçün
maraq kəsb edəcək və faydalı olacaqdır.
Hörmətlə,
professor Elmira Süleymanova,
Azərbaycan Respublikasının
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman)
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ÖN SÖZ
Əziz oxucu!
Bu kitab Azərbaycanda Ombudsman aparatının yaradılmasının 5 illiyi
münasibətilə Bakı Dövlət Universitetində keçirilən elmi-praktik konfransın
materialları əsasında hazırlanmışdır. Konfransın Bakı Dövlət Universitetində
keçirilməsi təsadüfi olmamışdır. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
“Azərbaycan xalqının milli sərvəti” adlandırdığı BDU respublikada
hüquqşünas kadrların hazırlanmasında, hüquqi-demokratik dövlət quran
xalqımızın
maariflənməsində,
ümumiyyətlə,
ziyalı
təbəqəsinin
formalaşmasında müstəsna xidmətlər göstərmişdir. Bakı Dövlət Universiteti
məzunlarının çoxluq təşkil etdiyi Ombudsman aparatında vətəndaşların hüquq
və azadlıqlarının qorunması istiqamətində görülən işlər hər bir Azərbaycan
vətəndaşı kimi məni də çox sevindirir.
İnsan və vətəndaş, onun hüquq və azadlıqlarının ali dəyərlər olması və bu
dəyərlərin qorunması Azərbaycan dövlətinin ali məqsədini təşkil edir. Hüquqi
demokratik dövlət qurmağı özünün ən mühüm məqsədlərindən biri elan edən
respublikamız insan hüquq və azadlıqlarını təmin etməyi qanunverici, icra və
məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının vəzifəsi kimi müəyyən etmişdir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycanda ikinci dəfə siyasi
hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Respublikamız insan hüquqları sahəsində bir
çox beynəlxalq hüquqi aktlara, o cümlədən 1966-cı il Mülki və siyasi hüquqlar
haqqında və İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktlara,
1950-ci il İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa
Konvensiyasına və onlara əlavə protokollara qoşulmuşdur. Azərbaycan
Respublikasının insan hüquqları sahəsində milli qanunvericiliyni beynəlxalq
hüququn ümumqəbul olunmuş prinsipləri və demokratik dövlətlərin
təcrubəsində sınaqdan çıxmış ümumbəşəri dəyərlərə uyğun şəkildə
təkmilləşdirmiş və bu sahədə islahatlar həyata keçirilməkdə davam etdirilir. Bu
istiqamətdə atılan ən mühüm addımlardan biri kimi Azərbaycan Respublikası
Prezidenti cənab İlham Əliyevin 28 dekabr 2006-cı il tarixli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının müdafiəsi
üzrə Milli Fəaliyyət Planı”nın qəbul olunmasını göstərə bilərik.
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Respublikamızda insan hüquqlarının müdafiəsinin prosessual müdafiə
mexanizmləri ilə yanaşı, həm qeyri- prosessual müdafiə mexanizmləri də
fəaliyyət göstərir ki, onların içərisində İnsan hüquqları üzrə Müvəkkil
(Ombudsman) institutunun rolu xüsusi əhəmiyyətə malikdir. İctimai həyatın
müxtəlif sahələri üzrə insan hüquqlarının müdafiəsini həyata keçirən
Müvəkkilin fəaliyyəti gün-gündən genişlənir. Bunu Konfransda söylənən
fikirlər, aparılan müzakirələr və məruzələr bir daha sübut edir. Müvafiq
tədbirlərin həyata keçirilməsi və konfrans materiallarının çap edilməsi həm də
onunla əhəmiyyətlidir ki, o insanların hüquq tərbiyəsinin formalaşmasına,
Ombudsman təsisatının artan rolunun cəmiyyətə çatdırılmasına xidmət edir.
Konfransda görülən işlərin elmi təhlili, gələcəkdə nəzərdə tutulan
tədbirlərin proqnozlaşdırılması baxımından dəyərli analitik mülahizələr
yürüdülmüşdür. Ona görə də, mən bu kitabı hüquq sahəsində fəaliyyət
göstərən mütəxəssislər, magistr və aspirantlar, eləcə də Ombudsman işi ilə
maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün dəyərli elmi mənbə hesab edirəm.
akademik A.Məhərrəmov,
BDU-nun rektoru,
Millət vəkili
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Azərbaycan Respublikasında Ombudsman təsisatı
və insan hüquqlarının inkişafı
Hörmətli sədr, sədarət, konfrans iştirakçıları!
Əziz xanımlar və cənablar, gələcəyə ümid çıragımız olan gənclər!
İcazə verin “Azərbaycan Respublikasında Ombudsman təsisatı və
insan hüquqlarının inkişafı” mövzusunda elmi-praktiki konfransın işində
iştirak edən hörmətli millət vəkillərini, Konstitusiya Məhkəməsinin sədri cənab
Fərhad Abdullayevi, dövlət qurumlarının, beynəlxalq təşkilatların, QHT-lərin,
KİV-lərin və məzunu olduğum BDU-nun professor-müəllim heyətini və
tələbələrini ürəkdən salamlayım, Ombudsman təsisatına diqqətinizə görə Sizə
öz səmimi minnətdarlığımı və ən xoş arzularımı bildirim. Xüsusi təşəkkürümü
bu konfransın təşkilatçılarından olan BDU-nun rektoru, görkəmli alim, millət
vəkili Abel Məhərrəmova bildirirəm.
İnsan hüquqları özü-özlüyündə elə bir mövzudur ki, onun hər birimizə
aidiyyəti var, hər birimizin də diqqət hədəfində olmalıdır.
Yaşadığımız dövr dövlət müstəqilliyini bərpa etmiş, daha doğrusu ikinci
dəfə mərd oğul və qızlarımızın qanı bahasına qazanmış Azərbaycan xalqının
yeni tarixində özünəməxsus yer tutınuş, geniş miqyaslı iqtisadi, sosial inkişaf,
islahatlar dövrü kimi özünə yer tapmaqdadır. Bu islahatlar müstəqil
demokratik dövlətin əsas meyarlarından olan insan hüquq və azadlıqlarının da
müasir tələblərə uyğun təkmilləşdirilməsində öz təzahürünü tapır.
Ölkə Prezidentinin siyasi iradəsi nəticəsində illərdən bəri həll olunmamış
problemlər aşkar olunaraq, onların həlli üzrə zəruri tədbirlər görülmüş,
“Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Dövlət proqramı”nda nəzərdə
tutulmuş tədbirlərin icrası nəticəsində bir çox nailiyyətlər əldə edilmiş, daim
artan iqtisadi potensial nəticəsində ölkəmizin inkişafında mühüm perspektivlər
açılmış, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi məqsədilə ciddi addımlar
atılmış, özəl sektorun inkişafı və azad sahibkarlıq hüququnun etibarlı təmin
edilməsinə zəruri şərait yaradılmış, struktur dəyişiklikləri aparılmış, investisiya
qoyuluşu artırılmış, aqrar sa-
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hənin inkişafı müşahidə olunmuşdur.
İqtisadi inkişaf templərinə görə qısa müddət ərzində Azərbaycan dünya
ölkələri sırasında liderliyi qazanmışdır. Ötən ildə ümumi daxili məhsulun
artımı 35 faiz təşkil etmiş, 520 min yeni iş yeri açılmış, yoxsulluğun səviyyəsi
49 faizdən 20 faizə enmişdir.
Ölkə iqtisadiyyatının, o cümlədən neft strategiyasının ən uğurlu
nailiyyətlərindən biri də 2006-cı ildə “Əsrin müqaviləsi”nin tərkib hissəsi olan
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərlərinin
tikintisinin başa çatdırılması olmuşdur.
Bütün bu uğurlar artıq 19 il davam edən erməni təcavüzü dövrünə təsadüf
edir ki, bu təcavüz ölçüyə gəlməyən maddi və mənəvi itkilərimiz, həm də
kütləvi şəkildə insan hüquqlarının pozuntuları ilə nəticələnmişdir.
2007-ci ilin dövlət büdcəsinin təhlili də göstərir ki, artınaqda olan
büdcəmiz daha çox sosial yönümlü olmaqla, əhalinin rifah halının
yaxşılaşdırılmasına və ölkənin sosial tərəqqisinə istiqamətləndirilmişdir ki,
bütün bunlar insan hüquq və azadlıqlarının da etibarlı və səmərəli təmin
edilməsi üçün real imkanlar yaratınışdır.
Beləliklə ölkə əhalisinin bütün qruplarının geniş spektrli hüquqlarının
təmin olunması üçün real maddi baza yaranmışdır.
Demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu yolunda müstəqil Azərbaycan
Respublikasının ümumxalq səsverməsi yolu ilə, ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin bilavasitə iştirakı və rəhbərliyi ilə qəbul olunmuş ilk Konstitusiyası
müstəsna əhəmiyyət kəsb edir ki, ilk dəfə olaraq həmin Konstitusiyanın
maddələrinin üçdə bir hissəsi məhz insan hüquq və azadlıqlarını özündə ehtiva
edir.
Məlum olduğu kimi, insan hüquqları şəxsin dövlətə münasibətdə hüquqi
statusunu, onun iqtisadi, sosial və mədəni sferalarda imkan və tələblərini
xarakterizə edən anlayışdır. Müasir dünyanın ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi
inkişafının əsas qayəsini məhz ümumqəbul olunmuş insan hüquqları təşkil
edir. Bu hüquqlar cəmiyyətin özülü və tərkib hissəsi kimi qəbul edilir.
Ölkəmizin qısa müstəqillik dövrü ərzində milli qanunvericilik bazası
təkmilləşmiş və Avropa hüquq standartlarına uyğunlaşdırılmışdır. Qəbul
olunmuş çoxsaylı qanunların əksəriyyəti hər-hansı sahəyə aid olsa da, birbaşa
ya dolayısı ilə insan hüquqlarının daha etibarlı təmin olunmasına xidmət edir.
Bu baxımdan ən önəmli sənədlərdən biri də ulu öndərimiz Heydər Əliyev
tərəfindən 22 fevral 1998-ci il tarixdə “İnsan və
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vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində tədbirlər
haqqında” imzalanmış fərmandır ki, bunun əsasında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 18 iyun 1998-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş ilk “İnsan
hüquqlarının müdafiəsinə dair Dövlət Proqramı” qəbul olundu.
Proqramda Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları haqqında
beynəlxalq sazişlərə qoşulması, bu sahədə elmi-tədqiqat institutunun
yaradılması, normativ hüquqi aktların insan hüquqlarına dair beynəlxalq
standartlara tam uyğunluğunun təmin edilməsi, hüquqi mexanizmlərin
təkmilləşdirilməsi, insan hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq
qurumlarla əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi, bu sahədə fəaliyyət
göstərən beynəlxalq institut və mərkəzlərdə tədqiqat və təhsil proqramları üzrə
mütəxəssislərin hazırlanması, insan hüquqları haqqında öhdəliklərə riayət
edilməsi və digər məsələlər nəzərdə tutulmuşdur. Proqramda həmçinin İnsan
hüquqları üzrə Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli müvəkkili təsisatının
yaradılması da öz əksini tapmışdır.
Beləliklə, bu sənədlər yeni qanunvericilik və hüquqi bazanın yaradılması
ilə yanaşı, həm də insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunması üçün yeni
mexanizmlərin yaranması, mövcud olanların isə təkmilləşməsinin özülünü
qoymuş oldu.
Praktiki olaraq, bu gün ölkəmizdə fəaliyyət göstərən insan hüquqları və
azadlıqlarını təmin edən mexanizmlər, qurumlar həmin tarixi sənədlərin
qarşıya qoyduğu vəzifələrin məntiqi davamı kimi gerçəkləşdirilmişdir.
Odur ki, bu günkü konfransın da məhz 22 fevral tarixində, adı çəkilən
fərmanın ildönümündə keçirilməsi də təsadüfi deyil.
Lakin bu gün Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti və təmin
olunmasına lokal prizmadan baxmaq düzgün olmazdı. Qloballaşan dünyanın
öz inkişaf qaydaları vardır və bu dünyanın tərkib hissəsi olan Azərbaycan öz
inkişaf strategiyalarını nəinki ıqtisadi və sosial baxımdan, həm də insan
hüquqları baxımından ümumqəbul olunmuş normalara, o cümlədən beynəlxalq
hüquq normalarına uyğun qurmaqdadır.
Bu baxımdan Azərbaycanın 1992-ci ildən BMT-yə, 2001-ci ildən isə
Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv olması xüsusi əhəmiyyət kəsb edır. 2001-ci
ilin dekabrın 25-də isə Azərbaycan Respublikası Avropa insan hüquqları
konvensiyasını təsdiq etdi.
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Avropa Şurasına qəbul olunarkən Azərbaycan Respublikası öz üzərinə bir
sıra öhdəliklər götürmüşdür ki, bunlardan biri də insan hüquqları üzrə
müvəkkil haqqında Qanunun qəbul olunması idi. Buna uyğun olaraq, 28
dekabr 2001-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman)
haqqında Konstitusiya Qanunu qəbul olundu ki, bu qanunla Müvəkkilin
hüquqları və səlahiyyətləri, onun seçilməsi qaydası, toxunulmazlığı və
müstəqilliyinin təminatları, insan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərin
verilməsi, məzmunu, baxılması qaydaları və nəticələri, onun illik məruzələri,
Müvəkkilin və onun Aparatının təşkili və təminatları təsbit olunmaqla,
ümumilikdə müvəkkil təsisatının fəaliyyətinin hüquqi əsasları formalaşdı.
Həmin qanuna uyğun olaraq Prezident Heydər Əliyev tərəfindən irəli
sürülən üç namizəd sırasından 2 iyul 2002-ci il tarixində Milli Məclis
tərəfindən demək olar ki, yekdilliklə (bir səs əleyhinə olmaqla) Azərbaycan
Respublikasının ilk İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili seçildi.
Müvəkkil andlı vəzifədir. Odur ki, mən də Azərbaycan Respublikasının
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili vəzifəsində səlahiyyətlərimi şərəf və ləyaqətlə
yerinə yetirəcəyimə, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və
qanunlarına əməl edəcəyimə, müstəqil və qərəzsiz fəaliyyət göstərəcəyimə and
içmişəm və fəaliyyətimi bu anda sadiq olmaqla qurmuşam.
Artıq bu il iyul ayının 2-də həmin gündən 5 il keçir. Odur ki, qeyri-rəsmi
olsa da bu bizim üçün “ombudsman ili”dir və bu günkü konfransımız da bu ilk
kiçik yubileyimizə həsr olunmuş silsilə tədbirlərdən biridir.
Artıq ilk illərin çətinlikləri geridə qalmışdır. Ötən beş illik vaxt kəsiyinin
nəticəsi bu gün göz qabağında olan Ombudsman təsisatıdır ki, həm ölkə
əhalisi, həm də dünya birliyi tərəfindən tanınır, qəbul olunur.
Ötən müddətdə Azərbaycan Ombudsman təsisatı Avropa Ombudsmanlar
İnstitutuna, Beynəlxalq Ombudsmanlar İnstitutuna və Asiya Ombudsmanlar
Assosiasiyasına üzv seçilmiş və həmin qurumlar daxilində uğurla fəaliyyət
göstərməkdədir.
Yeri gəlmişkən, 27 oktyabr 2006-cı il tarixdə Milli İnsan Hüquqları
təsisatlarının Beynəlxalq əlaqələndirmə Komitəsi tərəfindən Azərbaycan
Ombudsman təsisatına ən yüksək “A” sta-
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tusu verilmişdir. Bu status milli insan hüquqları təsisatlarının Paris
Prinsiplərinə cavab verməsinə əsasən müəyyən edilir və Azərbaycan
Ombudsman təsisatının beynəlxalq əlaqələrinin daha da genişləndirilməsinə,
ona BMT-nin İnsan hüquqları şurasının fəaliyyətində müstəqil olaraq iştirak
etmək və tövsiyələr vermək, BMT-nin saziş Qurumlarına Hökumət tərəfindən
hazırlanan hesabatlarla bağlı öz rəyini bildirmək, paralel hesabatlar hazırlamaq
və sazişlərin yerinə yetirilməsinin monitorinqini həyata keçirmək səlahiyyətləri
verir.
Nəhayət, Müvəkkil vəzifəsinin mahiyyəti nədən ibarətdir?
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili haqqında
Konstitusiya Qanununun müəyyən etdiyi mandata uyğun olaraq onun
fəaliyyətinin əsaslarını açıqlayan birinci maddəsində göstərilir ki, Müvəkkil
vəzifəsi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında və ölkəmizin tərəfdar
çıxdığı beynəlxalq (müqavilələrdə təsbit olunmuş və dövlət və yerli özünüidarə
orqanları, vəzifəli şəxslər tərəfindən pozulan insan hüquq və azadlıqlarının
bərpa edilməsi üçün təsis edilir.
Buradan göründüyü kimi, Müvəkkilin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən
biri hüquqları pozulmuş vətəndaşların fərdi şikayət və ərizələrinə baxmaq,
pozulmuş hüquqları bərpa etməkdən ibarətdir.
Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, indiyədək 26.720 sayda şikayət ərizəsinə
baxılmış və bunların hər biri yazılı surətdə cavablandırılmışdır.
Konstitusiya qanununa əsasən, Müvəkkilin hər-hansı bir əlamətə görə
(milli, dini, etnik, dil və s.) ayrı-seçkilik olmadan Azərbaycan Respublikası
vətəndaşlarının, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin, habelə hüquqi
şəxslərin hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərə baxmaq hüququ vardır.
Yeri gəlmişkən, Qanunun bu mütərəqqi müddəası bir çox beynəlxalq
ekspertlər tərəfindən də yüksək qiymətləndirilmişdir.
Lakin bu heç də o demək deyildir ki, baxılmış şikayətlərin hamısı təmin
olunmuş, öz həllini tapmışdır. Bunun həm obyektiv, həm də subyektiv
səbəbləri olmuşdur.
İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, Konstitusiya Qanununa əsasən,
Müvəkkil aşağıdakı hallarda şikayətə baxmır:
1. bu qanunun 8.4-cü maddəsinin tələbləri pozulduqdaı (8.4-cü maddəyə
əsasən isə şikayət ərizəçinin hüquqlarının pozul-
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duğu və ya ona bu barədə məlum olduğu gündən bır il müddətində verilə
bilər)ı
2.şikayət Müvəkkilin səlahiyyətlərinə aid olmadıqdaı
3.bu qanunun 9.3-cü maddəsində göstərilən hallar istisna olmaqla, şikayət
anonim olduqdaı (9.3-cü maddəyə əsasən, anonim şikayətdə göstərilən hallar
kifayət qədər sübutlu və əsaslı faktlarla təsdiq edılirsə, həmin şikayətlər
Müvəkkil tərəfindən baxılmaq üçün qəbul edilə bilər);
4.şikayətlə bağlı məhkəmə icraatı getdikdə;
5.təkrar təqdim edilmiş şikayətdə yeni məlumatlar, faktlar və sübutlar
olmadıqda.
Qanuna uyğun olaraq, müraciətlərin təxminən yarısının baxılmasından
imtina olunmuş, icraya götürülmüş şıkayətlərin isə üdə 35-38%-i təmin olunur
ki, bununla da dövlət qurumları, yerli özünüidarə orqanları və vəzifəli şəxslər
tərəfindən pozulmuş hüquqlar bərpa olunur.
Ombudsman vəzifəsi ölkənin ali hakimiyyət orqanlarına bərabər tutulur və
nə icra, nə də qanunvericilik və ya məhkəmə hakimiyyəti orqanlarına tabe
deyildir. Eyni zamanda Ombudsmanın qərarları mütləq deyil, tövsiyə xarakteri
daşıyır.
Qanuna müvafiq olaraq, Müvəkkil ən əvvəl hüququ pozmuş subyektə
müraciət edir, vəzifəli şəxslərdən pozulmuş hüququn bərpasını tələb edir,
tələbləri həyata keçirilmədıyi halda isə həmin təşkilatın yuxarı orqanına və ya
digər dövlət orqanlarına müraciət edə, vəzifəli şəxslərin intizam məsuliyyətinə
cəlb edilməsi barədə müvafiq orqanlara təkliflər verə bilər, onun təsir
imkanları kifayət etmədikdə Azərbaycan Respublikası Prezıdentinə müraciət
edə bilər, Milli Məclis qarşısında məruzə ilə çıxış edə bilər, məhkəməyə, o
cümlədən Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilər.
Artıq Ombudsmanın işinin mexanizmi göstərir ki, onun fəaliyyətinin
səmərəli olmasında müvafiq dövlət qurumları ilə əməkdaşlığın olduqca böyük
əhəmiyyəti vardır.
Bu baxımdan Ombudsmanın dövlət qurumları, o cümlədən hüquqmühafizə orqanları, aparıcı nazirliklər və dövlət komitələri ilə əməkdaşlığı
onun işinin təşkili və pozulmuş insan hüquqlarının bərpasında əvəzolunmaz
rolu olmuşdur. Bunu daxili işlər, xarici işlər, ədliyyə, maliyyə, rabitə və
informasiya texnologiyaları və s. nazirliklər, Baş prokurorluq, Mərkəzi Seçki
Komissiyası və digər qurumlar haqqında demək olar ki, bunlarla birgə
araşdırmaların,
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monitorinqlərin keçirilməsi, regionlarda şikayətçilərin qəbulu, müxtəlif
bölgələrdə dövlət qurumları, icra hakimiyyəti, hüquq-mühafizə orqanları,
QHT-ləri, KİV-ləri cəlb etməklə seminarların, treyninqlərin keçirilməsi
nəticəli olmuşdur.
Eyni Milli Məclisin daimi komissiyaları, bir sıra millət vəkilləri, Nazirlər
Kabinetı ilə də işgüzar əməkdaşlıq əlaqələri yaranmışdır.
Səmimilik naminə qeyd etməliyəm ki, əməkdaşlıq qurmaqda ən böyük
çətinliklər məhkəmələrlə yaranır ki, burada da məsələnin həlli üçün
Konstitusiya Məhkəməsinin sədri hörmətli Fərhad Abdullayevin dəstəyi ilə bu
il ərzində silsilə müzakirələr keçiriləcəkdir və bu əməkdaşlığın səmərəli yolları
araşdırılacaqdır.
İnsan hüquqlarının daha etibarlı təmin olunması naminə Müvəkkilin QHTlərlə, bilavasitə icmalarla, o cümlədən qaçqın və məcburi köçkün icmaları ilə,
həmçinin KİV-lə sıx əməkdaşlığı önəmli olmuşdur.
Müvəkkilin yanında ilk günlərdən müxtəlif QHT-lərin təmsil olunduğu
müstəqil ekspertlər şurasının, həmçinin hüquq Klinikaları şəbəkəsinin
yaradılması da müsbət təcrübə kimi dəyərləndirilmişdir.
Müvəkkil fəaliyyəti dövründə özünün artıq 4 illik məruzələrini hazırlamış,
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etmiş, Konstitusiya Qanunu
ilə müəyyən edilmiş digər subyektlərə göndərmiş və bunlardan 3-ü artıq Milli
Məclisdə dinlənilmiş, ötən ilin fəaliyyəti üzrə növbəti illik məruzə isə bu
günlərdə Milli Məclisdə dinləniləcəkdir.
İllik məruzələrdə Azərbaycanda insan hüquqlarının müdafiəsi sistemi, bu
sahədə həyata keçirilmiş hüquqi islahatlar, respublıkamızın qoşulduğu
beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn tələblərin milli qanunvericilikdə təsbit
edilməsi və ölkəmizin Avropa Şurasına üzv olması ilə əlaqədar öz üzərinə
götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, Ombudsman təsisatının hüquqi
dövlətdəki rolu, Müvəkkilin insan hüquqlarının bərpası üzrə fəaliyyətinin
nəticələri, o cümlədən əhalinin ayrı-ayrı kateqoriyalarının, əsasən də, ahılların,
uşaqların, qadınların, qaçqın və məcburi köçkünlərin, məhbusların, hərbi
qulluqçuların hüquqlarının müdafiəsi nıəsələləri, Müvəkkilin insan hüquqları
sahəsində dövlət orqanları ilə əməkdaşlığı, insan hüquqlarının təmin edilməsi,
əhalinin hüqu-
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qi maarifləndirilməsi, ölkədə insan hüquqlarına hörmət mühitinin yaradılması,
habelə insan hüquqlarının təmin edilməsi sahəsində mövcud olan çətinliklər,
həmçinin, insan hüquqlarının səmərəli təmin edilməsi və əhalinin müvafiq
qruplarının bir sıra sosial problemlərinin həll edilməsi üzrə Müvəkkilin
ümumiləşdirilmiş təklifləri öz əksini tapmışdır.
Müvəkkil fəaliyyəti dövründə əhalinin müxtəlif xarakterli problemlərinin
həlli istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirmişdir. Belə ki, şikayət
ərizələrinin təhlili nəticəsində aşkar edilmiş problemlərin effektiv həllinə nail
olmaq üçün müvafiq dövlət qurumları ilə səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri
yaradılmışdır. Əhalinin rastlaşdığı problemlərə, qanun və hüquq pozuntularına
dövlət qurumlarının diqqətini cəlb etmək, insan hüquqlarının pozulmasının
qarşısını almaq, bu hüquqları etibarlı təmin etmək, pozulduğu halda isə qanun
çərçivəsində təmin etmək məqsədilə müvafiq təkliflər paketi hazırlanmış və
səlahiyyətli orqanlara təqdim olunmuşdur.
Müvəkkil Konstitusiya Qanununda təsbit olunmuş səlahiyyətindən istifadə
edərək Milli Məclisə insan hüquqlarının təmini baxımından bir sıra təkliflər
ünvanlamışdır. Həmin təkliflərin müəyyən bir qismi qəbul edilmiş normativhüquqi aktlarda öz təsbitini tapmışdır.
Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, bu dövr ərzində Müvəkkilin həyata
keçirdiyi fəaliyyət istiqamətləri beynəlxalq və regional xarakterli sənədlərdə, o
cümlədən, bu sənədlər əsasında formalaşdırılmış milli qanunvericilikdə təsbit
olunmuş norma və prinsiplərin daha səmərəli təmini və təbliğinə yönəlmişdir.
İnsan hüquqlarının təbliği, əhalinin müxtəlif təbəqələrinin öz hüquqları
sahəsində biliklərinin artırılması istiqamətində BMT-nin təşəbbüsü ilə uğurla
həyata keçirilmiş tədbirlərin məntiqi ardıcıllığını davam etdirmək məqsədilə
BMT-nin Baş Katibi tərəfindən “İnsan Hüquqlarının tədrisi 10 illiyi” elan
edilmişdir. Bununla əlaqədar BMT tərəfindən “İnsan Hüquqlarının tədrisi üzrə
Ümumdünya Proqramı” hazırlanmış və bu proqram üzrə milli strategiya və
fəaliyyət planlarının hazırlanması üzv dövlətlərə tövsiyə olunmuşdur. BMT
Baş Assambleyasının 1 dekabr 2004-cü il tarixli Qətnaməsi ilə qəbul edilən
“İnsan hüquqları sahəsində təhsil” Ümumdünya Proqramı və onun ilkin
mərhələsi kimi 2005-2007-ci illərdə orta məktəblərdə tətbiqi nəzərdə tutulan
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layihənin icrası ilə əlaqədar Müvəkkilin və Təhsil nazirinin birgə əmrinə
əsasən müvafiq işçi qrupu yaradılmış və adı çəkilən proqrama uyğun olaraq
Təhsil Nazirliyi ilə birgə fəaliyyət planı təsdiq olunmuş və həyata
keçirilməkdədir. Planda həmçinin orta məktəblərdə uşaq hüquqları üzrə pilləli
tədris sisteminin tətbiqi də nəzərdə tutulmuşdur.
Müvəkkilin təşəbbüsü ilə ölkənin müxtəlif regionlarında əhalinin hüquqi
maarifləndirilməsi məqsədilə silsilə tədbirlər təşkil edilmişdir.
Əhalinin müxtəlif kateqoriyalarının hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi
işinin əlaqələndirilməsinin təmin edilməsi məqsədilə Ombudsman yanında
hərbi qulluqçuların, məhbusların, qaçqınların və məcburi köçkünlərin,
ahılların, əlillərin, uşaqların, qadınların hüquqları üzrə, habelə gender
bərabərliyi, işgəncələrlə, korrupsiya ilə mübarizə, dini məsələlər üzrə
ixtisaslaşdırılmış müşavirlər fəaliyyət göstərir. İxtisaslaşdırılmış müşavirlər
tərəfindən mütəmadi olaraq müvafiq sahələr üzrə milli qanunvericilik və
beynəlxalq-hüquqi aktlar, bu sahədə ölkədəki vəziyyət təhlil edilir, ayrı-ayrı
istiqamətlər üzrə təkliflər və tədbirlər planı hazırlanır.
Müvəkkil fəaliyyəti dövründə insan hüquq və azadlıqlarının daha səmərəli
təmini və müdafiəsi məqsədilə qəbul edilmiş Dövlət Proqramlarının və Milli
Fəaliyyət Planlarının həyata keçirilməsində, həmçinin bu kimi sənədlərin
hazırlanması prosesində, eyni zamanda 2006-2015-cı illər üzrə Azərbaycan
Respublikasında Yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət
Proqramının layihəsinin hazırlanması işində iştirak etmişdir. Belə ki, Aparatın
əməkdaşları bu istiqamətdə yaradılmış bir neçə işçi qrupunda təsisatı təmsil
edirlər.
Yeri gəlmişkən, Müvəkkilin illik məruzəsində “İnsan hüquqlarının
müdafiəsi sahəsində Milli Fəaliyyət Planı”nın qəbul edilməsi təklif olunmuş və
həmin Planın layihəsi tərtib olunaraq müvafiq təkliflər təqdim olunmuşdur.
Təqdirəlayiq haldır ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 dekabr
2006-cı il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında İnsan
hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı təsdiq edilmişdir.
Müvəkkil tərəfındən Konstitusiya Qanununa müvafiq və məhkumların və
onların ailə üzvlərinin coxsaylı müraciətləri nəzərə alınaraq Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında
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Əfv məsələləri komissiyası qarşısında dəfələrlə vəsatətlər qaldırılmış, nəticədə
bu günədək 170-dən çox məhkum əfv olunmuşdur.
Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək hüququndan istifadə edərək
Müvəkkil tərəfindən müxtəlif vaxtlarda bu orqana bir neçə sorğu göndərilmiş,
həmin sorğular müəyyən edilmiş qaydada baxılaraq bəziləri üzrə müsbət
qərarlar qəbul edilmişdir.
Eyni zamanda fəaliyyəti dövründə Müvəkkil tərəfindən insan hüquqlarının
daha səmərəli müdafiəsi məqsədilə BMT və Avropa Şurasının bir sıra
sənədlərinə qoşulmaqla bağlı aidiyyatı dövlət qurumlarına təkliflər
ünvanlanmışdır və bu təkliflərin bir qismi nəzərə alınmışdır. Misal kimi qeyd
etmək olar ki, Müvəkkil Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə BMTnin “Təhsıl sahəsində ayrı seçkiliklə mübarizə haqqında” 14 dekabr 1960-cı il
tarixli Konvensiyasının Azərbaycan Respublikası tərəfındən ratifıkasiya
edilməsinin məqsədə müvafiqliyi ilə bağlı müraciət etmiş və adı çəkilən
Konvensiya Parlament tərəfindən ratifıkasiya olunmuşdur.
Müvəkkil həmçinin BMT Baş Məclisı tərəfindən 2006-cı il 13 dekabr
tarixində qəbul edilən və 2007-ci il 30 mart tarixindən BMT-yə üzv ölkələr
tərəfindən imzalanmaq üçün açıq elan ediləcək Əlilliyi olan insanların
hüquqları üzrə Konvensiyanın gələcəkdə dövlətimiz tərəfindən imzalanması və
təsdiq edilməsi təklifi ilə çıxış etmişdir.
Müvəkkilin
insan
hüquqlarının
müdafiəsi
problemlərinin
təkmilləşdirilməsi, bu sahədə daha mütərəqqi təcrübənin respublikamızda
tətbiqi, eyni zamanda ölkəmizdə insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində
həyata keçirilən müsbət təcrübənin təbliği istiqamətindəki fəaliyyətinin
mühüm sahələrindən birini də onun beynəlxalq əlaqələri təşkil edir.
İnsan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində fəaliyyətinə görə Azərbaycan
Ombudsmanı Beynəlxalq və Avropa Ombudsmanlar institutlarına, habelə
Asiya Ombudsmanlar Assosiasiyasına üzv qəbul olunmuşdur. Həmçinin BMTnin İnkişaf Proqramı, Uşaq Fondu, Qaçqınlar üzrə və insan hüquqları üzrə Baş
Komissarlığı, Avropa Şurası, ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlarla səmərəli
əməkdaşlıq əlaqələri qurulmuşdur.
Son illərdə dünyada baş verən geniş miqyaslı miqrasiya prosesləri ilə
əlaqədar olaraq Azərbaycandan kənarda yaşayan vətəndaşlırımızın
hüquqlarının müdafiəsi məsələsi xüsusi diqqət mərkəzimizdədir.
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Rusiya Federasiyasında müvəqqəti məskunlaşaraq yaşayan və işləyən
soydaşlarımızın üzləşdikləri problemlərin “Rusiya Federasiyasında xarici
vətəndaşların hüquqi vəziyyəti haqqında” qanuna dəyişikliklərin 2007-ci il 15
yanvar tarixində qüvvəyə minməsi ilə bağlı Moskva şəhərinə işgüzar səfərim
zamanı Rusiya Federasiyasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili V.Lukinlə,
habelə Moskva Şəhər Baş daxili İşlər İdarəsinin və Rusiya Federal Miqrasiya
Xidmətınin rəisləri, Xarici İşlər Nazirliyinin departament direktoru, habelə bir
sıra digər rəsmi şəxslərlə görüşərək müzakirələr aparmış, vətəndaşlarımızın
leqallaşdırılmasına yardım göstərilməsinini, miqrasıya qaydalarının və
statuslarını
müvafiq
qanunvericilik
aktlarının
liberallaşdırılmasını,
rəsmiləşdirmək üçün qeyri-leqal miqrantlara daha çox vaxt verilməsini, hər bir
miqranta fərdi yanaşmaqla şəxsi və ailə vəziyyətlərinin nəzərə alınmasını,
ölkədən inzibati qaydada çıxarmazdan əvvəl onların xəbərdar edilməsini və
qanunun tələb etdiyi kimi rəsmiləşdırmək üçün şəraitin yaradılmasını,
deportasiya və ya ölkədən məcburi çıxarılma zamanı ölkəyə qayıtınaqla bağlı
qadağa kimi tətbiq edilən beş illik müddətin azaldılmasını, miqrantlara qarşı
zorakılıq hallarının yolverilməzliyini nəzərə alaraq bu halların qarşısının alınmasına xidmət edən izahat və maarifləndirmə tədbirlərinin həyata
keçirilməsini və bununla bağlı digər təkliflərlə çıxış etdim. Eyni zamanda qeyd
edilənlərlə bağlı Rusiya Federasiyasının vilayətlərinin ombudsmanlarına da
müraciətim olmuşdur.
Həmçinin Rusiya Federal Ombudsmanının və ölkəmizin RF-dəki
səfirliyinin nümayəndələri ilə birlikdə əcnəbi vətəndaşlar üçün 1 saylı saxlama
mərkəzində olduq, burada saxlanılan 10 azərbaycanlı vətəndaşla görüşüb
onların şəraiti və problemləri ilə yaxından tanış olduq.
Bununla əlaqədar olaraq Moskva şəhərində qeyd olunan mərkəzdə
saxlanılan həmvətənlərimizin Azal dövlət konserninin hesabına ölkəyə
gətirilməsi xahişi ılə həmin qurumun rəhbəri C.Əsgərova müraciət etmişəm.
Ümumiyyətlə xarici ölkələrə səfərlərim zamanı hər zaman orada yaşayan
soydaşlarımızla görüşlər keçirmiş, onlara ölkədəki vəziyyət barədə məlumat
vermişəm. Həmçinin soydaşlanmızın problemləri ilə də maraqlanmış, onların
həlli üçün müvafiq təşkilatlara müraciətlərim olmuşdur. Hər bir görüşdə
soydaşlarımıza Konstitusıya Qanunu, habelə Qarabağ hadisələri, Xocalı
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soyqırımı, Azərbaycan qaçqınlarının vəziyyətinə dair sənədlər, BMT-nin
qətnamələri, təsisatda hazırlanmış hüquqı nəşrlər də təqdim edilmişdir.
2006-cı il 10-12 oktyabr tarixlərində Ukraynaya səfər çərçivəsində Xarkov
şəhərindəki Beynəlxalq Slavyan Universiteti nəzdində Azərbaycan dili, tarixi,
mədəniyyəti və iqtisadiyyatının öyrənilməsi üzrə qrupların açılış mərasimində
iştirak etmiş, ukraynalı tələbələrlə və bu ölkədəki diasporumuzun
nümayəndələri ilə görüşərək soydaşlarımızın mövcud problemləri
öyrənilmişdir.
8 sentyabr 2006-cı il tarixdə Kvemo-Kartli bölgəsinin Marneuli rayonunun
əhalisi ilə görüş zamanı Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların problemlərinin
hər iki respublikanın dövlət başçılarının diqqət mərkəzində olduğunu
bildirilmişdir. Ölkəmizin Gürcüstandakı səfiri Namiq Əliyevlə, Gürcüstanın
Xalq müdafiəçisi Sozar Subari ilə görüş keçirildiyi, soydaşlarımızın ən mühüm problemlərini birlikdə müzakirə etdiyini, azərbaycanlı əhalinin sosialiqtisadi durumu, aparılan torpaq islahatları zamanı onların hüquqlarının təmin
olunması vəziyyəti ilə maraqlandığı diqqətə çatdırılmışdır. Həmçinin
Gürcüstan Ombudsmanı ilə insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində ikitərəfli
saziş imzalandığı vurğulanmışdır. Həmin sazişə əsasən, Azərbaycan
vətəndaşlarının Gürcüstan ərazisində, Gürcüstan vətəndaşlarının isə ölkəmizin
ərazisində pozulmuş hüquqlarının bərpa edilməsinə ombudsmanların öz
səlahiyyətləri daxilində yardım göstərməsinin nəzərdə tutulduğu və bu
istiqamətdə iş aparıldığı qeyd olunmuşdur.
Ukraynanın televiziya kanalı tərəfindən çəkilişləri aparılan Xocalı faciəsi
ilə bağlı filmə dair öz təklif və tövsiyələrimizi vermiş, həmçinin filmin
yaradıcı heyətinin Xocalıdan olan məcburi köçkünlərlə görüşü təşkil
edilmişdir.
Beləliklə Ombudsman təsisatı Azərbaycanda təsadüfdən yox, hüquqi
islahatların məntiqi davamı və tərkib hissəsi olaraq zərurətdən yaranmışdır.
Bu təsisatın yaranması Azərbaycana nə vermişdir:
insan hüquqlarının təmin olunmasının təkmilləşməsinə yönəlmiş yeni
müstəqil məhkəmədənkənar insan hüquqlarının müdafiəsi mexanizminin
formalaşması və uğurlu fəaliyyəti;
idarəetmənin təkmilləşməsi və demokratikləşməsi, bürokratik
əngəllərin aradan qaldırılması istiqamətində dəyişikliklər;
müvəkkilin regional mərkəzlərinin fəaliyyəti nəticəsində
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bölgələrdə insan hüquqlarının müdafiəsi işinin təkmilləşməsi və inkişafıı
insan hüquqlarının müxtəlif istiqamətləri üzrə resurs mərkəzlərinin
yaranması (uşaq hüquqları üzrə və s.);
cəzaçəkmə müəssisələrində, müvəqqəti sazlama təcridxanalarında
mütəmadi
monitorinqlər
nəticəsində
zorakılıq
hallarının
aradan
qaldırılmasında müsbət dəyişikliklər;
əhalinin hüquqi cəhətdən maariflənməsi və dövlətin və cəmiyyətin
ictimai həyatında fəal iştirakının təmin edilməsi;
vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına nail olunma;
demokratik təsisatların və milli insan hüquqları institutlarının inkişafı
və s.
Fəaliyyətimiz dövründə müəyyən çətinliklərimiz də olmuşdur. Lakin insan
hüquqlarının təmin olunması sonsuz və olduqca dinamik bir prosesdir və bu
sahədə təkmilləşmə üçiin hüdudsuz imkanlar vardır.
Bu baxımdan ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycan
Respublikasının İnsan hüquqları üzrə Müvəkkili haqqında Konstitusiya
Qanununun qəbul olunduğu gündə, yəni 28 dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilən İnsan hüquqları üzrə Milli Fəaliyyət Planı dönüş nöqtəsi kimi qəbul
oluna bilər və bu Planın həyata keçirilməsi ilə biz yeni mərhələyə qədəm
qoymuş olacağıq. Hazırda əlaqələndirmə və monitorinq şurası yaradaraq
həmin Planın uğurla həyata keçirilməsi üçün onun rəsmi icraçıları olan
qurumları, həmçinin vətəndaş cəmiyyətini təmsil edən QHT-lərlə, KİV
nümayəndələri ilə məsləhətləşmələr aparılır.
Demokratik hüquqi dövlətin daha da möhkəmlənməsinə yönəlmiş bu plan
hamılıqla həyata keçirməliyik.
Çıxış üçün vaxtım məhdud olduğundan sözümü bitirib bizimlə sıx
əməkdaşlıqda olan qurumların nüfuzlu nümayəndələrinin çıxışlarından
fəaliyyətimiz haqqında daha geniş və dolğun məlumat ala biləcəksiniz.
Odur ki, sizin hamınızı Ombudsmanla sıx əməkdaşlığa dəvət edirəm.
Diqqətinizə görə sağ olun.
E.Süleymanova
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları
üzrə Müvəkkili (Ombudsman)
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The Ombudsman institution in the Republic of
Azerbaijan and the development of human rights
Summary
Dear chairman, conference participants, ladies and gentlemen!
I would like to welcome members of Parliament, Chief of the
Constitutional Court, representatives of the state bodies, international
organizations, NGOs, mass media, professors, lecturers and students of the
Baku State University (BSU), which I graduated from and to express my
gratitude and best wishes to all of You for your attention. I am particularly
grateful to Abel Maharramov, distinguished scientist and member of the
Parliament, Rector of the BSU, coorganizers of this conference.
Human Rights in itself is a topic that relates to everyone and all of us have
to be concerned by these issues.
The first Constitution of the Azerbaijan Republic, adopted by the
referendum, that is aimed to the democratic state ruled by law, that was
designed with the direct participation and leadership of our national leader
Heydar Aliyev, is of exceptional importance. First of all, one third of the
Constitution's articles are devoted to the human rights and freedoms.
During a short period of our independency, national legislation has been
improved and brought in accordance with the European legal standards.
Despite the fact that most of the several adopted laws related to any field, they
directly or indirectly serve to more effective protection of human rights.
From this standpoint, the decree dated February 22, 1998 “On the measures
in the field of the ensuring human rights and freedoms” was signed by our
leader Heydar Aliyev and on June 18, 1998 the President issued order “On
State Program on protection of Human Rights”.
Consequently, these documents laid the basis not only for the creation of
the new legislation and legal base, but also for the creation of new mechanisms
for the provision of human rights and freedoms and perfection of the present
ones.
So, it is not coincidence that the todays conference is being
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held namely on February 22 - the anniversary of the above-mentioned decree.
On joining to the Council of Europe, the Azerbaijan Republic assumed
some obligations, one of which was the adoption of the Law on the
Commissioner for Human Rights. Following it. Milli Mejlis of the Republic of
Azerbaijan adopted Constitutional Law on the Commissioner for Human
Rights (Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan. The law, which specifies
the Commissioner's powers and obligations, election, safeguards of the
independence and immunities, submission of complaints on human rights
violation, contest of the complaints, investigation procedure and results,
Commissioner's annual reports, form legal basis for the activity of the
Commissioner's office, on the whole.
According to that law, on July 2, 2002 Milli Mejlis unanimously (by one
vote against) elected the Commissioner for Human Rights of the Republic of
Azerbaijan from amongst there candidates nominated by the President Heydar
Aliyev .
It has already passed five years since the date of July 2. So, this is
“Ombudsman year” for us although it is not official and our today's conference
is one of the events dedicated to our anniversary.
The difficulties of the first years have already left behind. Recognition of
the Commissioner institution both by the country's people and by the
international community is the result of the five years period.
In this period, the Azerbaijani Ombudsman was admitted to the European
Ombudsman institution, international Ombudsman Association and Asian
Ombudsman institution and now successfully carries out its activity within
these institutions.
During our activity we had definite difficulties as well. However, ensuring
of human rights, is the endless and very dynamic process and there are many
opportunities for the perfection in this field.
From this point of view, National Action Plan on Human Rights which was
approved by the order of the President ilham Aliyev on December 28, 2006, on
the day of the adoption of the Constitutional Law on the Commissioner for
Human Rights of the Republic of Azerbaijan, may be accepted as a turning
point and by implementing this Plan we will begin new phase in the
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Human Rights provision. Currently, we set up coordination and monitoring
council and held consultations with the official executors of the Plan for its
successful implementation. It includes governmental organisations, NGOs
representing civil society, representatives of mass media.
We have to implement jointly this Plan which aims to strengthening of
state ruled by law.
As the time limited, I complete my speech and you will get thorough
information on our activities from the speeches of the institutions which are
closely collaborating with us.
So, I invite all of you for close cooperation with the Ombudsman.
Thank you very much for attention.
E. Suleymanova
Commissioner for Human Rights (Ombudsman)
of the Republic of Azerbaijan
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İnsan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində
Ombudsmanın rolu
Hörmətli qonaqlar! Sizi bu möhtəşəm təhsil ocağında, Azərbaycan
universitetlərinin flaqmanı olan Bakı Dövlət Universitetində ürəkdən
salamlayır, sizə bir daha “Xoş gəlmisiniz” deyirəm. Hörmətli xanımlar və
cənablar, hörmətli professor, müəllim və tələbələr bu gün biz Bakı Dövlət
Universitetinin İnsan hüquqları üzrə Müvəkkilin (Ombudsman) aparatı ilə
birgə təşkil etdiyi konfransa toplaşmışıq. Konfransda Azərbaycan
Respublikasında insan və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarının təminatı və
müdafiəsi ilə bağlı məsələlər haqqında çıxışlar ediləcək, müzakirələr
aparılacaq, Ombudsman institutunun dövlət orqanları ilə, Kütləvi İnformasiya
Vasitələri ilə və Qeyri hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı əməkdaşlığına həsr
olunan məruzələr ediləcək. Bu konfrans həm də onunla əlamətdardır ki, bu il
Ombudsman institutunun təsis olunmasının beş ili tamam olur və mən bu
münasibətlə xanım Elmira Süleymanovanı və Ombudsman aparatının
əməkdaşlarını təbrik edirəm.
Hüquqi demokratik dövlət quruculuğu istiqamətində mütərəqqi islahatlar
həyata keçirən respublikamızda insan və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarının
təmin edilməsi dövlətin ali məqsədini təşkil edir. Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasında insan, onun hüquq və azadlıqları ali dəyərlər kimi tanınır və
təmin olunur. Heç də təsadüfı deyil ki, Konstitusiyanın ən böyük fəsli məhz
insan və vətəndaşın əsas hüquq və azadlıqlarına həsr olunmuşdur. Konstitusiya
insan hüquq və azadlıqlarının əsas prinsipləri kimi bu hüquq və azadlıqların
təbii olaraq insanlara məxsusluğunu, onun təbii mənşəyini, onların
ayrılmazlığı, pozulmazlığı və toxunulmazlığını tanıyır. 24 avqust 2002-ci ildə
referendum yolu ilə Konstitusiyaya edilən əlavə və dəyişikliklərin bir qismi
məhz insan hüquq və azadlıqlarının məzmununun genişləndirilməsinə xidmət
edirdi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 dekabr 2006-cı il tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının
müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı”nın qəbul olunması da bu sahədə həyata
keçirilən
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islahatların tərkib hissəsidir.
Bu istiqamətdə həyata keçirilən islahatlar getdikcə insan hüquq və
azadlıqlarının daha səmərəli üsul və vasitələrlə müdafiə olunmasını, insan
hüquqlarının təminatlarının bütün növlərinin təkcə qanunvericilikdə təsbit
olunmasına deyil, həm də realizə olunmasına şərait yaradır. İnsan hüquq və
azadlıqlarının təmin olunmasının müxtəlif müdafiə mexanizmləri vasitəsilə
həyata keçirilməsi prosessual müdafiə mexanizmləri ilə yanaşı qeyriprosessual müdafiə mexanizmlərinin də inkişaf etdirilməsini zəruri edir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına müvafiq olaraq insan və vətəndaşın
konstitusion hüquq və azadlıqlarının təmin olunması qanunvericilik, icra və
məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının borcudur. Burada insan hüquq və
azadlıqlarının məhkəmədən kənar müdafiə forması olan və heç bir hakimiyyət
budağına daxil olmayan İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman)
tərəfindən müvafiq hüquq və azadlıqların müdafiə olunması da xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir.
Məlum olduğu kimi Ombudsman təsisatı ilkin olaraq qərbi Avropa
ölkələrində, əsas etibarilə Skandinaviya ölkələrində uzun-müddətli təkamül
prosesi keçmişdir. Bu təsisatın yaranmasından bizi təxminən 700 illik bir tarixi
dövr ayırır. Qeyd etmək yerinə düşər ki, XX əsrin ortalarında bu təsisat İsveç
və Finlandiya kimi iki Avropa ölkəsinin dövlət mexanizminə daxil idisə, XXI
əsrin əvvəllərində artıq sivil dünyanın 50-ə yaxın dövlətində Ombudsman
istitutu formalaşdırılmışdır və onlar insan hüquqlarının müdafiəsi sferasında
öz töhfələrini verməkdədir. Bu onu göstərir ki, insan hüquqlarının nə qədər
təkmil müdafiə mexanizmləri mövcud olsa da zaman keçdikcə cəmiyyətin
inkişaf dinamizmi ilə ayaqlaşa bilən və bu mexanizmdə öz layiqli yerini tutan
bu təsisata ehtiyac daha da artır. Artıq demokratik Avropa dövlətlərində
ombudsman institutunun müxtəlif modelləri formalaşmış və ixtisaslaşmış
müvəkkil institutları yaranmışdır. Müvəkkil, əsasən hüquqların pozulması ilə
bağlı şikayətlərə baxır, zəruri olduqda icraata başlayır və material toplayır,
sonra isə məsələnin həlli ilə əlaqədar müvafiq dövlət orqanına müraciət edir.
Avropa dövlətlərində müxtəlif məsələlər üzrə, o cümlədən “Uşaq hüquqları
üzrə”, “Ahılların hüquqları üzrə”,
“Milli azlıqların hüquqları üzrə”,
“Qaçqınların hüquqları üzrə”, “Hərbiçilərin hüquqları üzrə” və s. müvəkkil
təsisatları fəaliyyət göstərdiyi halda respublikamızda

30

İnsan hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman) bütövlükdə insan hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsi ilə bağlı səlahiyyətlərə malikdir. Bu isə bir daha
Ombudsman institutunun geniş funksiyalarının olduğunu şərtləndirir və
məsuliyyətini artırır.
Sivil dünyaya inteqrasiya edən, Avropa Şurasının üzvü olan respublikamız
da insan hüquqlarının müdafiə mexanizmi kimi bu təsisatı formalaşdırmış
oldu. 28 dekabr 2001-ci ildə İnsan hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman)
haqqında Konstitusiya Qanunu qəbul olundu və ombudsman seçildi. Fəaliyyət
göstərdiyi müddət ərzində İnsan hüquqları üzrə Müvəkkil insan hüquqlarının
müdafiəsi sahəsində əməli işlər görmüş və ayrı-ayrı illər üzrə Azərbaycanda
insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti
haqqında Müvəkkilin illik məruzələrinin təhlili onu göstərir ki, bu sahədə
həyata keçirilən tədbirlərin sayı mütəmadi olaraq artır.
Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin
Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və
müdafiəsinin vəziyyəti haqqında 2005-ci il üçün illik məruzəsinin təhlili də
onu qeyd etməyə imkan verir ki, bu institut insan hüquq və azadlıqlarının
müdafiə olunması və onların təminatı sahəsində kifayət qədər geniş spektrli
işlər görmüş, insan və vətəndaşın mülki və siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni
hüquqlarının müdafiəsi üçün müxtəlif dövlət orqanlarına müraciətlər etmiş,
əksər hallarda mövcud problemlərin müsbət həllinə nail olmuşdur.
Vətəndaşlarımız insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində bu institutun gündəngünə artan nüfuzunu, məsələlərə qayğı və dözümlülüklə yanaşdığını müşahidə
və dərk edərək 2005-ci ildə Müvəkkilə daha çox ərizə və şikayətlə müraciət
etmişlər. Məsələn, 2004-cü ilə nisbətən 2005-ci ildə Müvəkkilə ünvanlanmış
müraciətlərin sayı 18% artmışdır. Belə ki, 2004-cü ildə müraciətlərin sayı 6300
olduğu halda, 2005-ci ildə bu rəqəm 7400-ə çatmışdır.
Bununla yanaşı, Müvəkkil qaçqınların və məcburi köçkünlərin
hüquqlarının, məhbusların hüquqlarının, hərbi qulluqçuların hüquqlarının, uşaq
və qadın hüquqlarının, habelə ahılların hüquqlarının müdafiə olunması
sahəsində də əməli iş aparmış, insan hüquqları sahəsində maarifləndirmə işıni
təşkil etmiş, kütləvi informasiya vasitələri və ictimaiyyətlə mütəmadi və
davamlı əlaqə saxlamış və əməkdaşlıq etınışdir.
Lakin təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, məruzədən
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göründüyü kimi, Müvəkkilin 2005-ci ildə müvafiq dövlət hakimiyyəti
orqanlarına ünvanladığı sorğuların bir hissəsi cavabsız qalmış və bununla da
müvafiq orqanlar Müvəkkilin qanunla nəzərdə tutulmuş səlahiyyətlərini həyata
keçirməsinə mane olmuşlar. Təəssüflər olsun ki, müvəkkilin sorğularına polis,
prokurorluq, ədliyyə orqanları ilə yanaşı ədalət mühakiməsini həyata keçirən
və insan hüquq və azadlıqlarının bir nömrəli müdafiəçisi olan bir sıra
məhkəmə orqanları da cavab verməmişdir. Ümid edirəm ki, 2006-ci ildə
Müvəkkil müvafiq problemlə rastlaşmamış və gələcəkdə bu cür problemlər
mövcud olmayacaq. Çünki günü-gündən cəmiyyət inkişaf edir, insanların
hüquq tərbiyəsinin və hüquq düşüncəsinin səviyyəsi yüksəlir, onların
hüquqauyğun davranışın sosial fəal davranış forması daha geniş vüsət alır.
Fəaliyyət göstərdiyi dövrdə Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları
üzrə Müvəkkili çoxsaylı beynəlxalq universal və regional xarakterli
təşkilatlarla əməkdaşlıq etmiş, beynəlxalq konfranslarda iştirak edərək
respublikamızı layiqincə təmsil etmişdir. Müvəkkil və onun aparatı tərəfindən
müxtəlif brifinqlər, monitorinqlər təşkil edilmiş, hüquqi maarifləndirmə işləri
aparılmışdır.
Bütün qeyd olunanlar onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan Respublikası
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsindəki
fəaliyyəti qənaətbəxş hesab edilməlidir.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm!
A.Məhərrəmov
Bakı Dövlət Universitetinin rektoru,
akademik
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Ombudsman və Konstitusiya Məhkəməsi
arasında əməkdaşlıq
Hörmətli konfrans iştirakçıları!
Xanımlar və cənablar!
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil İnstitutu dünya təcrübəsində artıq
mühüm yer tutmasına baxmayaraq, ölkəmiz üçün yeni təsisatdır. Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasında və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrdə təsbit olunmuş və dövlət orqanları, yerli özünüidarəetmə
orqanları, vəzifəli şəxslər tərəfindən pozulan insan hüquqlarının və azadlıqların
bərpa edilməsi məqsədilə təsis edlilmiş bu institut ilk növbədə, dövlət
orqanlarının fəaliyyətində qanunçuluğun möhkəmləndirilməsi vasitələrindən
biri kimi qiymətləndirilir.
Müvəkkil hər kəsin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin təmini, onlara
dövlət orqanları, yerli özünüidarəetmə orqanları və vəzifəli şəxslər tərəfindən
riayət olunması, pozulmuş hüquqların səmərəli bərpası üzərində nəzarəti
həyata keçirən, eyni zamanda qəbul edilmiş qərarları dəyişdirmək hüququna
malik olmayan vəzifəli şəxsdir. Ombudsman təsisatının fəaliyyətinin mühüm
təminatı isə onun müstəqilliyidir. Təsadüfi deyildir ki, Ombudsman şikayətlərə
baxmaq sahəsində öz vəzifələrini həyata keçirərkən yoxlama üçün zəruri
sənədləri tələb etmək, yoxlama fəaliyyətini həyata keçirmək, vəzifəli
şəxslərdən izahat tələb etmək və s. kimi geniş səlahiyyətlərə malikdir.
Xüsusilə də keçid dövrünü yaşayan ölkələrdə ombudsmanın əsas
funksiyalarından biri cəmiyyətin maarifləndirilməsi ilə bağlıdır. Belə ki, geniş
ictimai dairələrin hüquqi dövlətin prinsipləri və fəaliyyəti sahəsində
məlumatlandırılması istiqamətində ombudsmanın üzərinə mühüm vəzifələr
düşür. Bu mənada ombudsmanın vətəndaşların müraciətlərinə verdiyi cavab
məktubları, xüsusilə də icraata qəbul edilməsindən imtina ilə bağlı
əsaslandırılmış cavab məktubları mühüm maarifləndirici vasitə qismində çıxış
edir. Bu zaman nəyin qanuni olduğu, nəyin hüquqi çərçivələrdən kənara
çıxdığı və ya insan hüquqlarını pozduğu barədə məlumatlar, vətəndaşların öz
hüquqlarını müdafiə edə biləcəyi mexanizmlər ba-
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rədə edilən tövsiyələr vacıb əhəmiyyət kəsb edir.
Bir sıra ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, keçid dövrünü yaşayan ölkələrdə
ombudsmanın rastlaşdığı əsas çətinliklərdən biri bazar iqtisadiyyatına keçidlə
əlaqədar sosial problemlərdən əziyyət çəkən əhalinin müvəkkili məhz bu
problemlərin həllinə cəlb etmək cəhdləri ilə bağlı olur. Bu isə ombudsmanı
çətin vəziyyətdə qoyur. Çünki Ombudsman institutunun təbiəti müvəkkilə
sosial problemlərin həlli ilə bağlı populist çıxışlar etməyə imkan vermir, digər
tərəfdən isə o, bu çağırışları tam rədd edə bilməz, əks halda bu ombudsmanın
ictimai nüfuzunun aşağı düşməsinə səbəb ola bilər ki, bunsuz da həmin
təsisatın fəaliyyəti mümkün deyildir.
Ombudsmanın bütün ölkələrdə istifadə etdiyi mühüm təsir vasitələrindən
biri parlamentdə illik məruzələridir. Azərbaycanda yeni yaradılmış
Ombudsman institutunun səmərəli fəaliyyəti bu təsisatın insan və vətəndaş
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində fəaliyyət göstərən mövcud
müdafiə mexanizmlərini tamamlamasını tələb edir.
Ombudsman həmçinin, insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində ümumi
nöqsanları üzə çıxarır. İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində
özünəməxsus metodlarla fəaliyyət göstərən müvəkkil məhkəmə, prokurorluq
və başqa hüquq mühafizə orqanları ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərir, onların
fəaliyyətini təkrarlanır. Ombudsman üçün xarakterik cəhət onun insan
hüquqları sahəsində pozuntulara yerində müdaxilə etmək səlahiyyətinə malik
olmasıdır.
Bir sıra ölkələrdə Ombudsmanla məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları
arasında insan hüquqlarının təmin edilməsi və müdafiəsi sahəsində qarşılıqlı
əlaqələrin əsas istiqamətlərini müəyyən edən müvafiq konsepsiyalar işlənib
hazırlanır. Belə konsepsiyalar müvəkkilin işinin səmərəliliyinin artırılmasına,
insan hüquqlarına dair qanunvericiliyin daha dəqiq yerinə yetirilməsinə,
pozulmuş hüquq və azadlıqların real bərpasına və s. vacib məsələlərin həllinə
yönəlir.
Eyni zamanda artıq qeyd olunduğu kimi dövlət orqanları ilə vətəndaşlar
arasında vasitəçi rolunu oynayan Ombudsman insan və vətəndaş hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində fəaliyyət göstərən mövcud orqanların və
vəzifəli şəxslərin qərarlarını ləğv edə və dəyişdirə bilməz, yalnız insan və
vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi məqsədilə müvafiq tövsiyələr verə
bilər.
Bu baxımdan Ombudsmanın məhkəmələrlə qarşılıqlı əlaqə-
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si vacib əhəmiyyət daşıyır. Sözsüz ki, ombudsman məhkəmələrin səlahiyyətinə
aid olan məsələlərlə məşğul ola, hakimlərin müstəqilliyinə müdaxilə edə
bilməz, lakin eyni zamanda məhkəmələrdə baş verən özbaşınalığa,
süründürməçıliyə öz münasibətini ifadə edə bilər.
Ombudsman şikayətlərə baxdıqdan sonra dövlət və ya yerli
özünüidarəetmə orqanının, vəzifəli şəxsin qərarı və ya hərəkəti (hərəkətsizliyi)
nəticəsində pozulmuş hüquqların bərpası üçün ümumi məhkəmələrə müraciət
etmək, həmçinin insan hüquq və azadlıqlarını pozan normativ hüquqi
aktlardan, məhkəmə və bələdiyyə aktlarından Konstitusiya Məhkəməsinə
sorğu vermək hüququna malikdir.
Məlum olduğu kimi, 2002-ci il avqust ayının 24-də keçirilmiş referendumla
Konstitusiyaya edilmiş dəyişikliklərdən sonra Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək hüququna malik subyektlərin
dairəsi də əhəmiyyətli dərəcədə genişlənmişdir. Bu dəyişikliklərdən sonra 08
yanvar 2004-cü il tarixdə “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında” yeni Qanunun
qüvvəyə minməsi ilə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq konstitusiya şikayəti
institutunun tətbiqinə başlanılmış, eləcə də Ombudsmana və məhkəmələrə
Konstitusiya Məhkəməsinə bilavasitə müraciət etmək imkanları verilmişdir.
Ombudsman və Konstitusiya Məhkəməsi arasında əlaqə, ilk növbədə, hər
iki təsisatın insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində böyük və faydalı işlər görə
biləcəyi ilə bağlıdır.
Təsadüfı deyildir ki, bir sıra nüfuzlu Avropalı mütəxəssislərin bu məsələ ilə
əlaqədar vahid mövqeyi ondan ibarətdir ki, Konstitusiya Məhkəməsi ilə real və
praktiki əməkdaşlıq mövcud olmadan Ombudsman institutunun səmərəli
fəaliyyəti mümkün deyildir. Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət hüququ
Müvəkkilin öz təcrübəsində vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının normativ
hüquqi aktlar, məhkəmə və bələdiyyə aktları ilə pozulması zamanı rastlaşdığı
problemlərin həllində mühüm vasitədir. Qeyd olunmalıdır ki, bu aspekt
Avropa Şurasının ekspertləri tərəfindən Şərqi Avropa ölkələrində və eyni
zamanda Azərbaycanda Ombudsmanın fəaliyyətini tənzimləyən qanun
layihələrinin üzərində işləyərkən verdiyi rəylərdə dəfələrlə vurğulanmışdır.
Bu iki təsisatın qarşılıqlı əlaqəsi fikrimizcə, hazırda Azərbaycan
qanunvericiliyində insan hüquqlarının həyata keçirilməsi sahəsində mövcud
olan bəzi ziddiyyətli məqamların aradan qaldı-
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rılmasına da xidmət etmiş olardı.
Hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi ilə
Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə Müvəkkili arasında
formalaşmış ikitərəfli əməkdaşlıq ümumi işimizə öz töhfəsini verməkdədir.
Xüsusilə də qeyd olunan konstitusiya islahatlarından sonra Ombudsmana insan
hüquq və azadlıqlarını pozan müvafiq aktlarla bağlı Konstitusiya
Məhkəməsinə sorğu vermək səlahiyyətinin təqdim olunması əməkdaşlığımızın
yeni mərhələsi üçün əlverişli zəmin yaratınışdır. Bunun nəticəsidir ki, ötən
dövr ərzində Müvəkkilin sorğuları əsasında Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun 3 qərarı və 1 qərardadı qəbul edilmiş, həmin sorğularda qaldırılan
məsələlər ətrafında insan hüquqlarının daha səmərəli təminatına yönəlmiş
mühüm hüquqi mövqelər formalaşmışdır.
Konstitusiya Məhkəməsi ilə Ombudsman arasında əlaqələrin gələcəkdə
daha səmərəli qurulması üçün bu gün də iş aparılır. Hər iki orqanın Aparat
əməkdaşları arasında mütəmadi keçirilən görüşlərdə və aparılan fikir
mübadilələrində gələcək əməkdaşlığın yeni istiqamətləri əsas müzakirə
predmetidir. İnanırıq ki, qarşıdakı dövrdə əməkdaşlığımız daha da inkişaf
edəcək və Konstitusiyanın Ombudsmana verdiyi səmərəli vasitədən insan hüquqlarının müdafiəsi işində fəal istifadə ediləcəkdir.
Yekun olaraq qeyd etmək istərdim ki, ölkəmizdə cəmi 5 illik fəaliyyətinə
baxmayaraq ombudsman təsisatı öz vəzifələrinin öhdəsindən layiqincə
gəlməyə çalışmış, səlahiyyətləri çərçivəsində bir sıra mühüm tədbirlər həyata
keçirmiş, insan hüquq və azadlıqlarının təminatı sisteminə dəyərli töhfələrini
vermişdir. Və sözsüz ki, bütün bunlar əsası Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulmuş hüquqi dövlət quruculuğunun tərkib hissəsi
olmaqla, həyata keçirilən demokratikləşdirmə proseslərinin davamı kimi çıxış
etmişdir.
Fürsətdən istifadə edərək, Ombudsman institutunun son 5 ildə əldə etdiyi
mühüm nailiyyətlərlə əlaqədar İnsan hüquqları üzrə müvəkkil, xanım Elmira
Süleymanovanı və Ombudsman Aparatının bütün əməkdaşlarını təbrik edir,
insan hüquqlarının müdafiəsi kimi, mürəkkəb və həssas, eyni zamanda şərəfli
fəaliyyətlərində gələcək uğurlar arzu edirəm. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
F.Abdullayev
Azərbaycan Respublikası
Konstitusiya Məhkəməsinin Sədri
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Azərbaycanda ombudsman təsisatının inkişafı və
ədliyyə orqanları ilə qarşılıqlı fəaliyyəti
Hörmətli konfrans iştirakçıları!
Hörmətli xanımlar və cənablar !
Azərbaycan Respublikasında İnsan hüquqları üzrə müvəkkil
(Ombudsman) təsisatının fəaliyyətinə həsr olunmuş bu mötəbər tədbirdə
hamınızı salamlayıram və iştirak üçün dəvətə görə dərin təşəkkürümü
bildirirəm.
Ötən ilin dekabr ayı ölkə başçısı tərəfindən çox mühüm və vacib sənədin –
“Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli
Fəaliyyət Planı”nın təsdiq olunması ilə yadda qalmışdır. Ölkədə insan və
vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsini ümumdövlət vəzifəsi
bəyan edən bu sənədin qəbul edilməsində məqsəd demokratiyanın, qanunun
aliliyinin təmini sahəsində müəyyən edilmiş prioritetlər nəzərə alınmaqla insan hüquqların müdafiəsi üzrə görülən tədbirlərin genişləndirilməsidir.
Milli Fəaliyyət Planında normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, insan
hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq,
əhalinin müxtəlif qruplarının hüquqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi,
dövlət orqanlarının fəaliyyətinin insan hüquqlarının təmini baxımından
təkmilləşdirilməsi, tədris, maarifləndirmə sahəsində tədbirlər nəzərdə
tutulmuşdur. Hər üç tədbirdən birinin icrası digər orqanlarla yanaşı Ombudsmana da həvalə olunmuşdur.
Bu baxımdan bugünkü konfrans Milli Fəaliyyət Planının həyata
keçirilməsi,
o
cümlədən,
insan
hüquqları
sahəsində
əhalinin
maarifləndirilməsi, hüquq düşüncəsinin və hüquq mədəniyyətinin inkişaf
etdirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Hazırda müxtəlif idarəetmə forması və hüquq sistemi olan 100-dən artıq
dövlətdə təşəkkül tapmış Ombudsman təsisatının ölkəmizdə yaradılması
Azərbaycanda ardıcıl aparılan demokratik və hüquqi islahatların məntiqi
davamı olmuşdur.
Müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi, ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin 1998-ci ildə 18 iyun tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “İnsan
hüquqlarının müdafiəsinə dair Dövlət
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Proqramı” ölkəmizdə ilk dəfə olaraq insan hüquqları üzrə müvəkkil
(Ombudsman) institutunun təsis edilməsini gündəmə gətirmişdir. Bununla
bağlı dövlət, ictimai və beynəlxalq təsisatlarla sıx əməkdaşlıq şəraitində iş
aparılmış, mövcud xarici təcrübə təhlil edilərək, konkret strategiya müəyyən
olunmuş və nəticədə “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə
müvəkkili (Ombudsman) haqqında” 28 dekabr 2001-ci il tarixli Konstitusiya
Qanunu qəbul edilmişdir. Həmin Qanuna əsasən Ombudsman institutunun
təsis olunmasının əsas məqsədi kimi Azərbaycan Respublikasının tərəfdar
çıxdığı
beynəlxalq
müqavilələrdə
təsbit olunmuş, dövlət və yerli
özünüidarə orqanları, vəzifəli şəxsləri tərəfindən pozulan insan hüquq və
azadlıqlarının bərpa edilməsi müəyyən olunmuşdur.
Ombudsman təsisatının beş illiyi çərçivəsində keçirilən bugünkü tədbirdə
həmin Qanunun bir sıra böyük əhəmiyyət kəsb edən müddəalarını bir daha
xatırlatmaq yerinə düşərdi.
Ombudsmanın statusunun Konstitusiya Qanunu səviyyəsində müəyyən
edilməsi dövlət tərəfindən onun insan haqlarının təmin edilməsi sahəsində çox
mühüm rol oynayan müstəqil, qərəzsiz, siyasətsizləşdirilmiş təsisat kimi
tanınmasının bariz nümunəsidir. Bu heç də təsadüfi deyil. Ombudsman təsisatı
həm dövlətə, həm də cəmiyyətə lazımdır. Belə ki, insan hüquqlarının həyata
keçirilməsi üçün Ombudsman dövlət və cəmiyyət arasında vasitəçilik
funksiyasını yetirir. Onun vasitəçilik missiyası Ombudsmana bir sıra ölkələrdə
verilən adlardan da görünür: Vasitəçi (Fransa), Vətəndaş müdafiəçisi (İtaliya),
Xalq müdafiəçisi (İspaniya) və sair. Ombudsman cəmiyyətin maraqlarını
dövlətə çatdırır, dövlət orqanlarının diqqətindən yayınan və ya yol verdiyi
nöqsan və çatışmazlıqları müəyyən edir və onlara həmin nöqsan və
çatışmazlıqların aradan qaldırılmasında kömək edir.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Ombudsmanın fəaliyyəti pozulmuş insan
hüquqlarının bərpasını təmin edən dövlət orqanlarının işindən xeyli fərqlidir.
Belə ki, Ombudsman rəsmiləşdirilmiş ciddi prosedur qaydalarla bağlı deyildir.
Şikayətlərə baxılarkən hər hansı çəkişmə prosesinin keçirilməsi, vəkilin cəlb
olunması, dövlət rüsumunun ödənilməsi tələb olunmur. Hüququ pozulmuş
vətəndaş dövlət orqanlarından asılı olmayan və cəmiyyətin maraqlarını ifadə
edən müstəqil və qərəzsiz müdafiəçinin-Ombudsmanın köməyindən istifadə
etmək imkanı əldə etmiş olur.
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Eyni zamanda, vətəndaş cəmiyyətinin mühüm təzahürü olan Ombudsman
dövlət orqanlarının səlahiyyətlərini məhdudlaşdırmır və onları əvəz etmir
(Qanunun 1.2-ci maddəsi). Yəni, insan hüquqlarının pozulma hallarını aşkar
edən Ombudsman həmin orqanların əvəzinə qərar qəbul etmir və yalnız öz
vasitəçilik missiyasını yerinə yetirərək onların qarşısında tələb, təklif, müraciət
və ya məruzə ilə çıxış edir.
Ombudsmanın tövsiyələri bütün ölkələrdə yüksək qiymətləndirilir, çünki
onlara “cəmiyyətin tövsiyələri” kimi baxılır. Hətta Ombudsman (nümayəndə)
sözünün hərfi mənası da cəmiyyətin dövlətə təsirinin artması tendensiyasını
əks etdirir.
Ombudsmanın öz vəzifələrini lazımı səviyyədə yerinə yetirməsi üçün əsas
şərtlərdən biri onun müstəqilliyinin təmin edilməsidir. Qanunda bütün
təminatlar, o cümlədən, dəyişilməzliyi, toxunulmazlığı, hər hansı dövlət və ya
yerli özünüidarə orqanı, vəzifəli şəxs tərəfindən Ombudsmanın fəaliyyətinə
müdaxilə edilməsinin yolverilməzliyi, maddi və sosial təminatlar öz əksini
tapıb. Fövqəladə və ya hərbi vəziyyətin elan edilməsi də müvəkkilin
fəaliyyətini dayandırmır və ya məhdudlaşdırmır.
Müvəkkilin toxunulmazlığı qanunauyğun olaraq, hətta onun vəzifədən
getdikdən sonra səlahiyyətlərini həyata keçirdiyi dövrdəki fəaliyyətinə və
söylədiyi fıkirlərə də şamil edilir.
İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin siyasi fəaliyyətlə məşğul olmasına və hər
hansı siyasi partiyanın üzvü və ya qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərliyində
təmsil olunmasına qadağa qoyulub.
Azərbaycan Ombudsmanının müstəqilliyinin təminatlarından biri də onun
7 il müddətinə seçilməsidir. Bu həm Prezidentin, həm də Milli Məclis
deputatlarının səlahiyyət müddətindən çoxdur. Qeyd olunmalıdır ki, bir çox
inkişaf etmiş ölkələrdə, o cümlədən, ABŞ-da, Fransada, Danimarkada,
Norveçdə, hətta Ombudsman təsisatının ilk dəfə yarandığı İsveçdə, onun
səlahiyyət müddəti bundan azdır. Bu da bizim Qanunun üstün cəhətlərindən
biridir.
İnsan hüquqları üzrə müvəkkil qanunda göstərilən hallarda öz təşəbbüsü ilə
araşdırma apara bilər. Bu sahədə də Azərbaycan Ombudsmanının öz təşəbbüsü
ilə araşdırma aparmaq hüququ olmayan İngiltərə, Fransa və sair dövlətləri
qabaqlayıb.
Müvəkkilin digər hüquqları ilə yanaşı məhkəmələrdə süründürməçilik,
sənədlərin itirilməsi və vaxtında verilməməsi, habelə
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məhkəmə qərarlarının icrasının gecikdirilməsi ilə əlaqədar insan hüquqlarının
pozulmasına dair şikayətlərə baxmaqı maneəsiz və əvvəlcədən xəbərdarlıq
etmədən cəzaçəkmə müəssisələrinə, istintaq təcridxanalarına, müvəqqəti
saxlanılma yerlərinə daxil olmaq, orada saxlanılan şəxslərlə görüşmək və
təkbətək söhbət etmək, onların bu yerlərdə saxlanılmasının qanuniliyini təsdiq
edən sənədlərlə tanış olmaq kimi çox vacib hüquqlarını xüsusi qeyd etmək
olar.
Bu təsisatın inkişaf etdirilməsi üçün bir çox işlər görülməkdədir. Ötən ilin
oktyabr ayının 2-də İnsan hüquqları üzrə müvəkkil (Ombudsman) haqqında
Konstitusiya Qanununa müvəkkilin yerli qurumlarının (mərkəzlərinin)
yaradılmasını nəzərdə tutan dəyişikliyin edilməsi müvəkkilin fəaliyyətinin
daha səmərəli həyata keçirilməsinə, pozulmuş insan hüquq və azadlıqlarının
bərpası ilə bağlı məsələlərin operativ həllinə xidmət edəcəkdir.
Hörmətli Konfrans iştirakçıları!
İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi ictimai
həyatın bütün sahələrini əhatə etdiyindən Ombudsman bir çox dövlət orqanları
ilə əməkdaşlıq edir və bu qurumlardan biri də Ədliyyə Nazirliyidir.
Ötən il ədliyyə fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və onun mükəmməl
normativ hüquqi bazasının yaradılması baxımından xüsusilə əlamətdar
olmuşdur. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm İlham
Əliyevin Fərmanı ilə Ədliyyə Nazirliyi haqqında yeni Əsasnamənin təsdiqi,
Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında Qanunun qəbul edilməsi ilə
ədliyyə sisteminin inkişafında mühüm mərhələ başlanmışdır.
Eyni zamanda, ölkə Prezidentinin Ədliyyə orqanlarının inkişafı haqqında
17 avqust 2006-cı il tarixli Fərmanına əsasən digər mühüm tədbirlərlə yanaşı,
insan hüquqlarının təmin olunması, hüquqi maarifləndirmə və informasiya
təminatı işinin yaxşılaşdırılması, ictimaiyyətlə əlaqələrin gücləndirilməsi,
qeyri-hökumət təşkilatları ilə əlaqələrin genişləndirilməsi məqsədilə Ədliyyə
Nazirliyində İnsan hüquqları və ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsi yaradılmışdır. Və
bu qurum hazırda Ombudsman aparatı ilə sıx əməkdaşlıq edir.
İnsan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı Ədliyyə Nazirliyi
ilə Ombudsman təsisatı arasında qarşılıqlı əlaqələrin daha da
genişləndirilməsinə möhkəm zəmin yaradır.
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Bununla bağlı bildirmək istərdim ki, Ombudsman aparatı fəaliyyətə
başladıqdan sonra Nazirlik tərəfindən həmin qurumla əlaqələr qurularaq
səmərəli əməkdaşlıq həyata keçirilmiş, bu sahədə çoxsaylı tədbirlər
görülmüşdür. Əməkdaşlığımızın hələ ilkin mərhələsində 2002-ci ildə “İnsan
hüquqlarının müdafiəsi sahəsində ədliyyə orqanları qarşısında duran vəzifələr
barədə” Nazirlik üzrə xüsusi əmr imzalanmışdır. Bu əmrə əsasən
Ombudsmanın fəaliyyətinə zəruri köməkliyin göstərilməsi, o cümlədən,
cəzaçəkmə müəssisələrinə və istintaq təcridxanalarına maneəsiz daxil olması
və digər zəruri tədbirlərin görülməsinə dair konkret tapşırıqlar verilmişdir.
Aparatın formalaşdırıldığı dövrdə Ədliyyə Nazirliyində yeni qurumun bir
qrup əməkdaşı üçün xüsusi tədris kursları təşkil edilmiş, insan hüquqlarının
etibarlı müdafiəsi ilə bağlı milli qanunvericiliyin, habelə beynəlxalq
konvensiyaların öyrənilməsinə xüsusi yer ayrılmışdır. Tədris kursunda
əməkdaşlarımızla yanaşı, Respublika Prezidentinin İcra Aparatının, Milli
Məclis Aparatının, hüquq-mühafizə orqanlarının məsul işçiləri də
mühazirələrlə çıxış etmişlər.
Məhkəmə qərarlarının icrasının, penitensiar müəssisələrdə insan
hüquqlarının təmin olunması, qeyri-hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqələrin
qurulması və ədliyyə orqanlarının digər fəaliyyət sahələri üzrə Ombudsmanın
müşahidələri və tövsiyələri əməkdaşlığımıza yeni keyfiyyət və məzmun verir.
Hörmətli Ombudsmanımız Elmira xanım Suleymanovanın ölkədə insan
hüquqlarının qorunması haqqında illik məruzələri Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən
diqqətlə öyrənilir və müvafiq tədbirlər görülür. Ötən il Ombudsman
Aparatından Nazirliyə daxil olmuş 140-dan çox müraciətə baxılmışdır. Bu
müraciətlərlə bağlı xidməti yoxlamalar nəticəsində aşkara çıxarılmış
nöqsanlara yol verən bəzi ədliyyə işçiləri intizam məsuliyyətinə cəlb
olunmuşlar.
Qarşılıqlı fəaliyyət üçün geniş imkanlar mövcuddur. Birgə səylər tək milli
səviyyədə deyil, həmçinin beynəlxalq formatda da həyata keçirilə bilər. Bu
istiqamətdə müsbət təcrübə də var. Belə kı, Ədliyyə Nazirliyinin Azərbaycan
Respublikası Hökuməti adından BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali
Komissarlığı ilə həyata keçirdiyi Layihədə hakimlər, ədliyyə və prokurorluq
işçiləri ilə yanaşı Ombudsman Aparatının əməkdaşları da fəal iştirak edirlər.
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Hesab edirəm ki, Ombudsman Aparatı işçilərinin beynəlxalq sənədlərə
uyğun dövlətimizin üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı
hesabatların müvafiq təşkilatlarda müzakirəsində iştirak etmələri də
məqsədəmüvafiq olardı.
Çıxışımın sonunda vurğulamaq istərdim ki, Ombudsman yalnız insan
hüquqlarının təmin edilməsini ali məqsəd kimi bəyan edən, bu hüquqların
təmin edilməsi mexanizmlərini özündə əks etdirən qanunları və müstəqil
məhkəmə hakimiyyəti olan dövlətdə səmərəli fəaliyyət göstərə bilər.
Möhtərəm Prezidentimiz cənab . İlham Əliyevin bir neçə gün əvvəl regionların
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrasının üç illiyinə həsr olunmuş
konfransda dediyi kimi, biz hüquqi dövləti kiminsə tövsiyə etdiyi üçün deyil,
Azərbaycanın uzunmüddətli inkişafının təmin olunması naminə yaradırıq. Bu
baxımdan hüquqi dövlətin formalaşdırılması istiqamətində inamlı addımlar
atan Azərbaycanda İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin yüksək səviyyədə və
faydalı fəaliyyəti üçün münbit zəmin hazırda vardır və eyni zamanda, bu
təsisat özü də hüquqi dövlətin qurulması prosesinin sürətləndirilməsində çox
mühüm rol oynayır.
Bu gün, Ombudsman fəaliyyətinin nəzəri və təcrübi aspektləri üzrə dəyərli
çıxışlar edildi və hesab edirəm ki, bundan sonra da davam edən müzakirələr və
fikir mübadiləsi çox faydalı olacaq, insan hüquqlarının qorunması sahəsində
ortaya çıxan problemlərin həllinə müsbət təsir göstərəcəkdir.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
T.Musayev
Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə nazirinin müavini
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İnsan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində
Daxili İşlər Nazirliyinin Azərbaycan Respublikasının
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilliyi
ilə əməkdaşlıq və gələcək perspektivlər
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Ölkəmizin müasir inkişaf dövründə hüquqi dövlət quruculuğu və insan
hüquqlarının müdafiəsi sahəsində səylərin gücləndirilməsi təməli ulu
öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş Müstəqil Azərbaycanın dövlət
siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biridir. Son illər bu yönümdə ölkəmizdə
aparılan mühüm işlər çərçivəsində daxili işlər orqanlarında da beynəlxalq
standartlar əsas götürülməklə bir sıra məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilmiş
və göstərilən sahələrdə ciddi irəliləyişlərə nail olunmuşdur.
İnsan və vətəndaş hüquqlarının, azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində
mötəbər beynəlxalq təsisatlarla, Avropa Şurasının müvafiq qurumları, habelə
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman)
ilə qarşılıqlı əlaqənin genişləndirilməsi, bu yönümdə fəaliyyətin müasir
tələblər əsasında, qəbul olunmuş normalara, təcrübədə özünü doğrultınuş
tövsiyələrə uyğun qurulması işi təşkil edilmişdir. Polis orqanlarının
fəaliyyətində insan hüquqlarının tam təmin edilməsi, qanunçuluğun
möhkəmləndirilməsi, ona riayət olunması məqsədilə “Azərbaycan
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında”
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Rşspublikası Prezidentinin 05.03.2002-ci il tarixli 671 nömrəli
Fərmanına uyğun olaraq, Ombudsman Aparatı ilə qarşılıqlı işgüzar əlaqələr
qurulmuş, onların dəyərli tövsiyələri əsasında Daxili İşlər Nazirliyinin insan
hüquq və azadlıqlarının təmininə yönəlmiş bir sıra mühüm əhəmiyyətli
normativ sənədləri hazırlanmış, onların həyata keçirilməsi daim diqqət
mərkəzində saxlanılmışdır.
Ötən 5 il ərzində Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkilliyinin (Ombudsman) polis orqanlarının müvəqqəti saxlama
yerlərində keçirdikləri treninqlər zamanı aşkar olunan nöqsanlarla bağlı
müraciətləri Nazirliyin rəhbərliyinin diqqət mərkəzində olmuş, həmin
müraciətlər operativ şəkildə ətraflı araşdırılmış, mövcud çatışmazlıqların
aradan qaldırılması üçün təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilmişdir.
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Belə ki, polis orqanlarına gətirilmiş, tutulmuş və orada saxlanılan şəxslər
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit olunmuş hüquq və
azadlıqları, Beynəlxalq normalar və Daxili İşlər Nazirliyinin bu sahə üzrə
fəaliyyətini tənzimləyən normativ sənədlər əsasında hazırlanan, respublikanın
bütün şəhər-rayon polis orqanlarında asılan lövhələr vasitəsi ilə hüquq və
vəzifələri ilə tanış olmaq imkanı əldə etmişlər.
Polis əməkdaşlarının peşə hazırlığının yüksəldilməsi, onlar tərəfindən
qanunçuluğa, etik normalara riayət edilməsi, saxlanılan şəxslərin hüquqlarının
qorunması, saxlanma şəraitinin müasir və beynəlxalq normalara
uyğunlaşdırılması sahəsində Ombudsman Aparatının əməkdaşları ilə birgə
mütəmadi olaraq maarifləndirmə işləri aparılmış, zonalar üzrə respublikanın
şəhər-rayon polis orqanlarının müvafiq xidmət rəhbərlərinin iştirakı ilə insan
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsini təmin etmək məqsədilə seminarmüşavirələr keçirilmişdir.
Son illər ərzində polis orqanlarının müvəqqəti saxlama yerlərində
beynəlxalq normalara və standartlara cavab verən şəraitin yaradılması,
saxlanılan şəxslərin hüquqlarının təmini məqsədilə zəruri tədbirlər görülmüş,
respublikanın polis orqanları üzrə, fəaliyyət göstərən 64 müvəqqəti saxlama
təcridxanasından 6-sı beynəlxalq standartlara uyğun yeni inşa edilmiş, 52-də
isə müasir tələblər səviyyəsində əsaslı təmir işləri aparılmışdır. Müvəqqəti
saxlama təcridxanalarında yataq ləvazimatı, çarpayılar, mebellər təzələnmiş,
lazımi avadanlıqlarla təchiz edilmiş, saxlanılan şəxslərə tibbi yardım
göstərilməsi, görüş verilməsi və ibadət etmələri üçün şəraitin yaradılması,
onların dərhal vəkillə təmin olunması problemləri öz müsbət həllini tapmışdır.
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilliyinin
(Ombudsman) təşəbbüsü və rəhbərliyi, bunun əsasında onlar tərəfindən tərtib
edilən proqramlara uyğun olaraq Milli Məclisə və bələdiyyələrə keçirilən
seçkilər zamam Mərkəzi Seçki Komissiyasının, Ədliyyə Nazirliyinin, habelə
Daxili İşlər Nazirliyinin məsul əməkdaşlarının iştirakı ilə respublikanın bütün
bölgələrində zonalar üzrə icra hakimiyyəti, hüquq-mühafizə orqanları və dairə
seçki komissiyalarının rəhbərləri üçün təşkil olunan seminarlarda seçki
kampaniyaları ərəfəsində ictimai asayişin və təhlükəsizliyin təmini, azad və
şəffaf səsvermə şəraitinin yaradılması, seçkilərin ədalətli və demokratik
şəraitdə keçirilməsi prosesində polis əməkdaşlarının, digər müvafiq qurumların
maarifləndirilməsi, qanunçuluğa riayət olunması yönümündə əməli
köməkliklər göstərilmişdir.
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Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı BMT-nin mülki və siyasi
hüquqlar, iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında Paktlarından, Üşaq
hüquqları haqqında, qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının
ləğv olunması haqqında Konvensiyalarından, habelə transmilli mütəşəkkil
cinayətkarlığa qarşı Konvensiyadan, insan alverinin, xüsusən qadın və uşaq
alverinin qarşısının alınması, aradan qaldırılması və cəzalandırılması haqqında
protokoldan irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi sahəsində Ombudsman
Aparatı ilə əlaqəli iş təşkil olunmuş və belə əlaqələrin daha da genişlənməsi
nəzərdə tutulmuşdur.
Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığı jlə mübarizə və onların sosial
reabilitasiyası sahəsində yerli qeyri-hökumət, beynəlxalq təşkilatlar, xüsusən
Ombudsman Aparatı ilə fəal əməkdaşlıq aparılmaqla müvafiq tədbirlər həyata
keçirilmişdir.
Respublikada aparılan islahatların məntiqi nəticəsi olaraq daxili işlər
orqanlarının da normativ-hüquqi bazası mütəmadi olaraq təkmilləşdirilir.
Hazırlanan bütün normativ sənədlərin başlıca qayəsi polisin təyinatına
uyğun olaraq insanların həyatını, sağlamlığını, hüquq və azadlıqlarını, qanuni
mənafelərini hüquqazidd əməllərdən müdafiə etməkdən ibarətdir.
Polis - vətəndaş münasibətlərinin hüquqi-etik normalar baxımından
tənzimlənməsi məqsədilə zəruri tədbirlər həyata keçirilmişdir. Polisə gətirilmə,
saxlanılma və inzibati məsuliyyətə cəlb olunma zamanı qanunçuluğa, insan
hüquq və azadlıqlarına riayət olunmasına nəzarət və tələbkarlıq artırılmış,
qanuna zidd halların qarşısının alınması məqsədilə Nazirliyin tərkibində
struktur dəyişikliyi edilərək, Daxili Təhqiqat və Daxili Təhlükəsizlik İdarələri
təsis edilmiş və fəaliyyətdədir.
Nazirlikdə “İnsan hüquqları və polis haqqında” dərslik vəsaiti 2002-ci ildə
nəşr edilərək, Polis Akademiyasında istifadəyə verilmişdir. Həmin nəşrdə
insan hüquqlarının beynəlxalq müdafiə sistemi, təhlükəsiz yaşamaq hüququ,
ayrı-seçkiliyin yolverilməzliyi, bərabərlik hüququ, azadlıq və şəxsi hüququ,
mənzil toxunulmazlığı hüququ, mülkiyyət hüququ, şərəf və ləyaqətin
müdafiəsi hüququ, vicdan azadlığı, sərbəst toplaşmaq azadlığı, insan və
vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsi, hüquq mühafizə
fəaliyyətinə aid olan beynəlxalq-aktlar haqqında mövzular öz əksini tapmışdır.
Digər hüquq-mühafızə orqanları ilə yanaşı, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən
insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində son illər həyata keçirilən məqsədyönlü
tədbirlər bir daha göstərir ki,
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Azərbaycan dövləti Avropa Şurası və digər Beynəlxalq təşkilatlar qarşısında
insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində çox mühüm
nailiyyətlər əldə etmiş və bu yönümdə ardıcıllıqla inkişafa doğru
addımlamaqdadır.
Bunun davamı olaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“Azərbaycan Respublikasında insan hüqüqlarının müdafiəsi üzrə Mılli
Fəaliyyət Planının təsdiq edilməsi haqqında” 28 dekabr 2006-cı il tarixli
Sərəncamı bariz nümunə olaraq rəhbər tutulmuş, Daxili İşlər Nazirliyinin
müvafiq Tədbirlər Planı hazırlanmış Nazırliyin müvafiq əmri ilə Milli
Fəaliyyət Planından irəli gələn tədbirlərin məqsədyönlü təşkilini, görülən
işlərin qiymətləndirilməsini, qarşıda duran vəzifələrin müəyyən olunmasını
tənzimləyən xüsusi komissiya yaradılmışdır. Həmin komissiyanın tərkibinə
Nazirliyin müvafiq strukturlarının peşəkar rəhbər heyəti daxil edilmişdir. Artıq
ölkə Prezidentinin İnsan Hüquqları üzrə Milli Fəaliyyət Planında Daxili İşlər
Nazirliyi qarşısında duran mühüm vəzifəfərin icrasına başlanılmışdır.
Hörmətli xanımlar və cənablar! Çıxışımı yekunlaşdırmaqla bıldirirəm ki,
ölkəmizin tərəfdar çıxdığı insan hüquqlarına, azadlıqlarına dair beynəlxalq
müqavilələrdən, qabaqcıl təcrübədən istifadə etməklə vətəndaş hüquq və
azadlıqlarının qorunması işinin daha etibarlı təmin edilməsi ilə əlaqədar BMTnin “Minilliyin inkişaf məqsədlərinin” və Avropa Şurasının 3-cü Zirvə
Görüşünün insan hüquqlarının müdafiəsi və demokratiyanın, qanunun
aliliyinin təmini sahəsində hüquq-mühafizə orqanları ilə yanaşı bundan sonra
da Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkilliyi (Ombudsman) ilə qarşılıqlı fəaliyyətini daha da
möhkəmləndirəcək və gələcək perspektivdə buna xüsusi diqqət yetirəcəyik.
Diqqətinizə görə çox sağ olun!
O.Zalov
Azərbaycan Respublikasının
Daxili işlər nazirinin müavini
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İnsan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində
birgə fəaliyyətin uğuru
Biz bu gün əlamətdar bir hadisə ərəfəsindəyik: Ombudsman institutunun 5
illiyini qeyd edirik. Bildiyiniz kimi, Ombudsman institutu yaradılan zaman
cəmiyyətdə çox böyük müzakirələr getdi. Bu müzakirələrdə fəal iştirak etmiş
QHT-lər bütövlükdə, Ombudsman institutunun yaradılması və bu institut
haqqında insanlarn ətraflı bilgi əldə etməsi işinə öz köməyini əsirgəmədi.
Üçüncü sektordan ilkin olaraq, QHT-nin yetişdirdiyi, daha doğrusu, QHT-ni
yetişdirənlərdən biri olan, böyük elmi, ictimai təcrübəyə malik Elmira xanım
Süleymanova bu ali vəzifəyə təyin olundu. Bu 5 illik, olduqca səmərəli və
işgüzar fəaliyyətdə əldə olunan uğurların böyük hissəsini, əlbəttə, Elmira
xanımın QHT sektorunda əldə etdiyi təcrübə ilə şərtləndirmək lazımdır. Bu
bizim üçün həm də ona görə böyük uğurdur ki, burada QHT sektoru
təmsilçilərinə, vətəndaş cəmiyyəti qurucularına belə böyük etimad göstərildi.
Yəni məhz onları təmsil edən bir şəxs, görkəmli alim və ictimai xadim, bu
vəzifəyə təyin olunmağa layiq bilindi. Digər tərəfdən isə bu həm də böyük
məsuliyyətdir. Elmira xanım bu məsuliyyəti bütün ağırlığı ilə dərk edən və öz
vəzifəsinin öhdəsindən bacarıqla gələn bir hüquq müdafiəçisi kimi özünü
bütün Azərbaycana tanıtdı. Ona görə Sizə öz dərin minqnətdarlığımı
bildirirəm.
İnstitutun nəzdində ilk andan etibarən xüsusi olaraq QHT-lərlə iş üzrə
Ekspert Şurası yaradıldı. Şurada ixtisaslaşmış QHT-lər və təcrübəli
mütəxəssislər təmsil olunur. QHT-lərlə əməkdaşlığın Ekspert Şurası üçün çox
böyük rolu və əhəmiyyəti oldu. Ötən beş il ərzində birgə səylərimiz və həyata
keçirdiyimiz birgə tədbirlər nəticəsində cəmiyyətimiz üçün böyük uğurlar əldə
etdik. 2003-cü ildə Azərbaycanda çox mühüm - Hüquqi Şəxslərin Dövlət
Qeydiyyatı Haqqında Qanun qəbul olundu. Bu qanun qəbul edildikdən sonra
Azərbaycanda QHT qeydiyyatı məsələlərində çox böyük irəliləyişlər baş verdi.
Əgər 2003-cü ildə 98 QHT dövlət qeydiyyatına alınmışdısa, 2004-cü ildə bu
rəqəm 168, 2005-ci ildə 366, 2006-cı ildə isə 524 olmuşdur. Hesab edirəm ki,
bu iş davam etməlidir: təsis edilən mətbuat orqanlarının dövlət qeydiyyatında
olduğu kimi, yaradılan QHT-lər üçün də qeydiyyat problemi olmamalıdır.
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Bizim qarşımızda müəyyən məsələlər var və biz bu barədə Ombudsman
Aparatında geniş söhbətlər etmişik. Yaxın zamanlarda vətəndaş cəmiyyəti
quruculuğu ilə bilavasitə əlaqəli olan daha 4 qanun layihəsi Milli Məclisin
müzakirəsinə təqdim olunmalıdır. Bunlar QHT-lərin, ictimai birliklərin
fəaliyyəti, könüllülük və xeyriyyəçiliklə bağlı, bütövüklə vətəndaş
cəmiyyətinin
qanunvericilik
bazasının
möhkəmləndirilməsinə
və
təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş qanun layihələridir. QHT-lərin qanunvericilik
bazası üzərində iş bundan sonra da davam etməlidir. Mən hesab edirəm ki,
bütün bu işlərin uğurla həyata keçirilməsi üçün cənab Prezidentin 28 dekabr
2006-cı ildə verdiyi sərəncam müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Sərəncamı
ölkədə insan hüquqları üə bağlı Milli Fəaliyyət Proqramı kimi dəyərləndirmək
lazımdır. Bu proqramın hərtərəfli, əhatəli işlənməsi, eləcə də fəaliyyətin bütün
incəliklərinin nəzərə alınması bütün QHT-lər üçün böyük inşaat perspektivi
açır. Təsadüfı deyil ki, həmin proqramın icrasına QHT-lərin cəlb olunması
Prezident sərəncamının 5-ci maddəsində xüsusi olaraq vurğulanır. Ona görə
bizim Ombudsman institutu ilə gələcəkdə görəcəyimiz işlər həqiqətən də
çoxdur. Həmin fəaliyyət planı 5 fəsil, 48 maddədən ibarətdir, hər bir maddə
üzrə birgə fəaliyyət tələb olunur.
On gün əvvəl Ombudsman Aparatında Elmira xanımın təşəbbüsü ilə QHTlərin toplantısı keçirildi. Bu məsələ geniş müzakirə olundu və mən hesab
edirəm ki, həm Milli QHT Forumu, həm Ombudsman institutu, həm də digər
beynəlxalq partnyorlarımız bu məsələdə yaxından iştirak edəcəkdir. Halhazırda həmin sahələr üzrə işçi qruplar yaradılıb və mənə belə gəlir ki, məhz
bu işçi qruplar planın uğurla həyata keçirilməsinə öz töhfələrini verəcəklər.
Çünki bu işlərin nəticəsi dövlətə, vətəndaş cəmiyyətinin güclənməsinə,
Azərbaycanın beynəlxalq qurumlara, avropa ailəsinə inteqrasiyasının
sürətlənməsinə, nəhayət, ayrı-ayrı vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının
qorunmasına lazımdır.
Bir daha əminliyimi bildirmək istəyirəm ki, Elmira xanım etibarlı tərəfdaş
olarq, dövlət səviyyəsində, ümumiyyətlə, bütün səviyyələrdə, hər zaman QHT
sektorunun üzünü ağardan işgüzar fəaliyyətini uğurla davam etdirəcək, QHT
sektoru da öz növbəsində Elmira xanıma əlindən gələn köməyi edəcəkdir.
A.Quliyev
Milli QHT Forumunun Prezidenti, Millət vəkili
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Ombudsmanla prokurorluq orqanlarının
qarşılıqlı əməkdaşlığı
Hörmətli konfrans iştirakçıları!
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 12-ci və 71-ci
maddələrinə, Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 12-ci maddəsinə əsasən insan
və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi Azərbaycan
dövlətinin ali məqsədi olmaqla, həmin hüquqların gözlənilməsi və qorunması
qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının borcudur. Həm
məhkəmə hakimiyyətinə daxil olan, həm də cinayət prosesini həyata keçirən
bir orqan kimi prokurorluq cinayət prosesində iştirak edən bütün şəxslərin
Konstitusiya ilə təsbit edilən hüquqlarının təmin edilməsində mühüm rol
oynayır.
Son illər ərzində ölkəmizdə beynəlxalq standartlara uyğun qanunlar, o
cümlədən insan hüquq və azadlıqlarının yeni keyfiyyət baxımından
müdafiəsinə yönəlmiş mühüm normativ hüquqi aktlar qəbul edilmiş,
dövlətimiz bu sahədə nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edılmiş
200-dən çox konvensiyaya qoşulmuşdur.
Beynəlxalq standartlarda təsbit edilmiş insan hüquqlarının qorunması
prokurorluq orqanlarının əsas vəzifələrindən biridir. “Prokurorluq haqqında”
qanunun 5-ci maddəsinə əsasən prokurorluğun fəaliyyətinin əsas
prinsiplərindən birini də fiziki şəxslərin hüquq və azadlıqlarına, hüquqi
şəxslərin hüquqlarına əməl və hörmət edilməsi təşkil edir.
Prokurorluğun müxtəlif sahələrdə, o cümlədən insan hüquqları və
azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində beynəlxalq normaların prioritetini qəbul
etməsi zəruriliyi öz hüquqi əsasını təkcə Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyası və beynəlxalq sənədlərdə deyil, habelə “Prokurorluq haqqında”
qanunda, cinayət prosessual qanunvericilikdə və digər milli qanunlarda da tapmışdır. Belə ki, “Prokurorluq haqqında” qanunun 3-cü maddəsinə əsasən
prokurorluq haqqında qanunvericilik təkcə Konstitusiya və digər qanunlardan
deyil, eyni zamanda ölkəmizin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən
ibarətdir. Bütün bunlar isə prokurorluğun insan hüquq və azadlıqlarının
qorunması sahəsində beynəlxalq standartlara hörmətlə yanaşmasını bir daha
təsdiq edir.
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Azərbaycan Respublikası Konstitutsiyasının müddəalarından irəli gələn
insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiəsini özündə əks etdirən
qanunlar arasında 2001-ci ildə qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasının
İnsan
hüquqları
üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Qanunu xüsusi yer tutur. Qanunun 1-ci
maddəsində göstərilir ki, müvəkkil vəzifəsi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrdə təsbit olunmuş və ölkəmizin dövlət və yerli özünüidarə
orqanları, vəzifəli şəxsləri tərəfindən pozulan insan hüquqları və azadlıqlarının
bərpa edilməsi ücün təsis edilmişdir.
Ölkəmizdə insan hüquqları üzrə müvəkkil institutunun yaradılması
pozulmuş insan hüquq və azadlıqlarının bərpasını təmin edən digər dövlət
orqanlarının səlahiyyətlərini məhdudlaşdırmır. Əksinə dövlətimizdə insan və
vətəndaş hüquq və azadlıqlarının daha da mükəmməl qorunmasının təmin
olunmasına xidmət edir. Fəaliyyət dövrlərindən asılı olmayaraq “Müvəkkil”
ayrı-ayrı dövlətlərdə müxtəlif adlar daşımasına və müxtəlif səlahiyyətlərə,
imkanlara, hüquqi statuslara malik olmasına baxmayaraq, mahiyyət etibarı ilə
onun əsas funksiyaları dövlət məmurları, dövlət qurumları, vəzifəli şəxslər
tərəfindən hüquqları pozulan vətəndaşların şikayətlərini qəbul etmək, onlara
baxmaq və öz rəyini bildirmək olmuşdur. Bu rəylər imperativ xarakter
daşımasa da, pozulmuş hüquqların bərpası üçün Müvəkkilin öz nüfuzundan istifadə etməsi həmin tövsiyələrə əsasən icra olunur.
Hörmətli konfrans iştirakçıları,
Son illər ərzində prokurorluq orqanları tərəfindən insan hüquqlarının və
azadlıqlarının müdafiəsi, pozulmuş hüquqların bərpası sahəsində bir çox işlər
görülmüşdür.
İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində prokurorluq
orqanlarının vəzifələrinin konkretləşdirilməsi məqsədilə Baş Prokurorluq üzrə
bir sıra normativ aktlar, o cümlədən, “Azərbaycan Respublikası prokurorluğu
orqanlarında vətəndaşların müraciətlərinə baxılması işinin daha da
təkmilləşdirilməsi haqqında”, “Azərbaycan Respublikasının “İşgəncələrin və
qeyri-insani, yaxud insan ləyaqətini alçaldan rəftarın və ya cəzanın qarşısının
alınması haqqında” Avropa Konvensiyasına qoşulması ilə əlaqədar prokurorluq orqanlarının vəzifələri barədə”, “Cinayət təqibi zamanı “İnsan
hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında”
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Konvensiyanın müddəalarının və İnsan Hüquqları üzrə Avropa
Məhkəməsinin presedent hüququnun prokurorluq orqanlarında nəzərə alınması
haqqında” əmrlər imzalanıb icraya yönəldilmişdir.
Həmin əmrlərlə işgəncələrin və qeyri-insani rəftarın qarşısının alınması,
insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qorunmasının təmin olunması, İnsan
Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin presedent hüququnun cinayət təqibi
zamanı tətbiqi məqsədilə zəruri tədbirlər sistemi müəyyənləşdirilmişdir.
İbtidai araşdırma zamanı təqsirləndirilən, şübhəli və zərər çəkmiş şəxslərin
müdafiə hüququnun təmin olunması, işgəncə vermə və digər qeyri-qanuni
hərəkətlər tətbiq edilməsi barədə hər bir məlumatın təxirə salınmadan tam,
hərtərəfli və obyektiv araşdırılmaqla müvafiq tədbir görülməsi, belə halların
qarşısının alınması məqsədilə tutulub saxlanılan və ya həbsdə olan şəxslərin
səhhətinin vəziyyətinin nəzarətdə saxlanılması, zəruri hallarda dərhal
müdafiəçinin iştirakı ilə tibbi müayinə və ya ekspertiza keçirilməsi, cinayət
işləri üzrə sübutlara qiymət verilərkən qanuna-zidd üsullarla əldə olunmuş
sübutların qəbul edilməməsi, işgəncə vermə, döymə, digər formada fiziki və ya
psixi zor tətbiq olunduğu hallarda həmin hərəkətlərə yol vermiş vəzifəli şəxslər
barəsində qanunla nəzərdə tutulmuş tədbirlərin görülməsi bütün prokurorlar
qarşısında mühüm bir vəzifə kimi qoyulmuşdur.
Həmçinin, Baş prokurorun 9 mart 2001-ci il tarixli “Prokurorun ibtidai
araşdırmaya prosessual rəhbərliyi, ibtidai istintaq və təhqiqat üzərində
nəzarətin daha da gücləndirilməsi haqqında” əmri ilə hər gün vətəndaşların
müvəqqəti saxlama yerlərində saxlanılmasının qanuniliyinin yoxlanılması və
qanunsuz saxlanılma hallarının qarşısının vaxtında alınması nəzarətedici
prokurorlardan tam ciddiliyi ilə tələb edilmişdir.
İnsan hüquqlarının müdafiəsində prokurorluq orqanları ilə Müvəkkilin
əməkdaşlığı mühüm əhəmiyyət kəsb etməklə bir neçə istiqamətdə həyata
keçirilir. Bu əməkdaşlıq insan hüquq və azadlıqlarının qorunması sahəsində ali
məqsədə çatınaq üçün dövlətin qarşıya qoyduğu vəzifələrdən irəli gəlməklə,
həmin hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılmasını müəyyən dərəcədə
qaçılmaz edən cinayət təqibinin həyata keçirilməsi zamanı daha da
əhəmiyyətlidir. Bu səbəbdən də məqsədini cinayət təqibi zamanı insan
hüquqlarının qorunması sahəsində prokurorluq orqanları ilə Müvəkkilin
əməkdaşlığının səmərəsini və vacibliyini əks etdirməkdir.
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Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi ılə əlaqədar qorunan insan hüquq və
azadlıqları Azərbaycan Respublıkası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 10-36-cı
maddələrində cinayət mühakimə icraatının əsas prinsipləri kimi təsbit
olunmuşdur. Bu prinsiplər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında,
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq öhdəliklərində, xüsusilə də BMT-nin
Baş Assambleyasının 1948-ci il 10 dekabr tarixli qətnaməsi ilə qəbul olunmuş
“İnsan hüquqlarına dair Ümumi Bəyannaməsi”ndə nəzərdə tutulmuşdur.
01 sentyabr 2000-ci il tarixdən qüvvədə olan Azərbaycan Respublikası
Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 84-cü maddəsinə əsasən ibtidai araşdırmaya
prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror törədilmiş və hazırlanan
cinayətlər barədə daxil olmuş ərizə və məlumatların təhqiqat və ibtidai istintaq
orqanları tərəfindən qəbulu, qeydiyyatı və həll edilməsində qanunun
tələblərinə əməl edilməsi vəziyyətini yoxlamaq hüququna malikdır. Bu
yoxlamanın aparılması ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən
prokurora əsassız cinayət işi başlama, cinayət işinin başlanılmasını əsassız
rədd etmə, vətəndaşların qanunsuz cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi,
qanunsuz tutulması hallarını vaxtında aşkar edib aradan qaldırılması üçün
tədbirlər görməklə, vətəndaşların Konstitusiyanm 28-ci maddəsində nəzərdə
tutulan azadlıq hüququnu real təmin etmək imkam verir.
Ombudsman haqqında qanunun tələbinə görə Müvəkkil daxil olan
şikayətlərin araşdırılması zamanı cinayətin əlamətlərini aşkar etdikdə,
Qanunun 13-cü maddəsinə əsasən cinayət işi başlanılması üçün müvafiq
orqana, o cümlədən prokurora müraciət etmək hüququ vardır. Bu da
əməkdaşlığın əsas formalarından biridir.
Şəxsin tutulduğu andan tutulmanın əsaslarını bilmək hüququ vardır. Bu
zaman tutına protokolunun tərtib edilməsı şəxsin hüquqlarının müdafiəsinin
təminatı kimi çıxış edir. Ona görə də bu sənədin vaxtında və dolğun tərtib
edilməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Nəzərə alınmalıdır ki, İnsan Hüquqları
üzrə Avropa Məhkəməsinin presedent hüququ ilə şəxsin tutulmadan sonrakı
dövrdə aldığı xəsarətlər və düçar olduğu məhrumiyyətlər barəsində dövlətin
üzərinə xüsusi məsuliyyət qoyulmuşdur. Odur ki, insan hüquqlarının təmini
üçün səlahiyyətli şəxslər tərəfindən həmin sənədlərin mütəmadi yoxlanılması
vacibdir. Belə yoxlamalar vətəndaşların qanunsuz saxlanılması hallarının
vaxtında aşkar
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edilməsində mühüm rol oynayır. Ombudsman haqqında qanunun 12-ci
maddəsinə əsasən Müvəkkil istintaq təcridxanaları və müvəqqəti saxlama
yerlərində yoxlama aparmağa, tutına və digər mühüm sənədlərlə, o cümlədən
tutma protokolu ilə tanış olmağa səlahiyyətlidir. Həmin qanunun tələbinə görə
cəzaçəkmə müəssisələrində, istintaq təcridxanalarında və müvəqqəti saxlama
yerlərində saxlanılan şəxslərin Müvəkkilə ünvanlanmış şikayətləri senzuradan
keçirilmədən 24 saat müddətində ona göndərilməlidir.
İbtidai istintaq zamanı ən mühüm məsələlərdən biri də şübhəli və
təqsirləndirilən şəxsin hüquqi yardım almaq və müdafiə hüququnun təmin
edilməsidir.
Müdafiə hüququnun pozulması hallarının vaxtında aşkar edilməsi
üsullarından biri, artıq qeyd edildiyi kimi cinayət işinin materialları ilə
tanışlıqdırsa, digər səmərəli üsullardan biri də prokurorun və eləcə də
Müvəkkilin tutulan, şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsi qəbul edib onları
dinləməsidir.
Göstərilən şəxslərlə söhbət aparılarkən istintaq və təhqiqat zamanı onların
müdafiə hüquqlarının müdafiəsi məqsədi ilə görülən tədbirlər, qeyri-qanuni
istintaq üsullarının tətbiqi, insan və vətəndaş hüquqlarının həyata keçirilməsi
ilə əlaqədar digər zəruri məsələlər də aydınlaşdırılır.
Beləliklə, biz görürük ki, prokurorluq və ombudsman öz fəaliyyətlərində
cinayət təqibi zamanı insan hüquqlarının qorunması baxımından rəqabət
aparan, yaxud da təkrarlayan yox, əksinə, bir-birini tamamlayan qurumlardır.
Prokurorun Müvəkkillə əməkdaşlığı birbaşa Ombudsman haqqında
qanunun özündə əksini tapmışdır. Belə ki, qanunun 14-cü maddəsinə əsasən
Müvəkkil illik məruzəsinin bir nüsxəsini Azərbaycan Respublikası Baş
prokuroruna göndərir. Həmin məruzədəki icmal prokurorluq tərəfindən
öyrənilir. Qeyd edilən nöqsan və pozuntuların aradan qaldırılması məqsədilə
tabe prokurorluqlar tərəfindən tədbirlər görülür. Bu isə məlumat mübadiləsi,
əməkdaşlıq üçün ən mühüm amillərdən biridir.
Göstərilənlərdən əlavə prokurorluq orqanları ilə Müvəkkilin əməkdaşlığı
zəruri hallarda birgə yoxlamalar, müzakirələr keçirilməsi və sair formalarda da
həyata keçirilə bilər.
Göründüyü kimi cinayət təqibinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar insan və
vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qorunmasına qanunvericilik olduqca ciddi
yanaşır. Bu da təsadüfi deyildir.
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Çünki, söhbət hər kəsin Konstitusiya və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar
çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən edilmiş hüquq və azadlıqlarının
müdafiəsindən gedir. Bu isə istər prokurorluq orqanlarının, istərsə də
Müvəkkilin müqəddəs vəzifəsidir.
Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda ölkəmizin həyatında vacib əhəmiyyət kəsb
edən, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 dekabr 2006-cı il tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının
müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı” qəbul edilmişdir. Bu sənəd 1998-ci ildə
qəbul edilmiş analoji aktın hüquqi varisi olaraq, 30-dan artıq dövlət orqanları
qarşısında insan hüquqlarının qorunması sahəsində mühüm vəzifələr
müəyyənləşdirmişdir. Milli Fəaliyyət Planının 22-ci bəndinə əsasən Baş
prokurorluğa da şəxsin tutulması, həbs edilməsi, müvəqqəti saxlama yerlərində
və istintaq təcridxanalarında saxlanılması zamanı qanunvericiliyin tələblərinin,
insan hüquqlarının pozulması, pis rəftar, vəzifədən sui-istifadə və digər bu
kimi halların ciddi araşdırılması, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin
yerinə yetirilməsi tapşırılmışdır. Bu sahələrdə prokurorluq digər qurumlarla
yanaşı, ilk növbədə, ombudsmanla səmərəli əməkdaşlıq edir. Hörmətli
konfrans iştirakçıları, Əlbəttə görülən işləri qısa bir çıxışla tam əhatə etmək
mümkün deyil.
Bu gün Azərbaycanda Ombudsman institutunun yaradılmasının 5 illik
yubileyini qeyd edirik. Tarixi zaman kəsiyində bu müddət kiçik olsa da,
ölkəmizin sürətlə inkişaf etməsi, İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil təsisatının
dövlət qurumları sistemində öz layiqli yerini tutmasına zəmin yaratınışdır. Bu
münasibətlə Ombudsman təsisatının bütün əməkdaşlarını və şəxsən Elmira
xanımı təbrik edir, hamınıza bu çətin və şərəfli fəaliyyətinizdə uğurlar arzu
edirəm.
Çıxışımı yekunlaşdıraraq Sizi əmin etmək istəyirəm ki, prokurorluq
orqanları bundan sonra da insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, pozulmuş
hüquqların bərpası sahəsində qanunla üzərinə qoyulmuş vəzifələrin dönmədən
yerinə yetirilməsi üçün bütün imkanlarından səmərəli istifadə edəcəkdir.
Diqqətinizə görə sağ olun!
İ.Cəfərov
Azərbaycan Respublikası Baş
Prokurorluğunun Hüquqi təminat şöbəsinin rəisi
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Azərbaycan Respublikasının
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin
fəaliyyənin hüquqi əsasları və Müvəkkilin
dövlət qurumları və vətəndaş cəmiyyəti ilə
əməkdaşlığı
“Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili
(Ombudsman) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya
Qanununun qəbul edilməsi insan hüquqları və əsas azadlıqlarının daha
etibarlı qorunmasının əlavə təminatıdır
Hörmətli Elmira xanım Süleymanova!
Hörmətli tədbir iştirakçıları!
İcazə verin, Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə
müvəkkili (Ombudsman) təsisatının beş illiyi münasibətilə Ədliyyə Nazirliyi
yanında Hüquq Tədris Mərkəzinin əməkdaşları adından professor Elmira
xanım Süleymanovanı və Ombudsman Aparatının bütün əməkdaşlarını səmimi
qəlbdən təbrik edim, Sizlərə möhkəm cansağlığı, uzun Qafqaz ömürlülüyü,
xidməti fəaliyyətinizdə daha böyük nailiyyətlər, şəxsi həyatda xoşbəxtlik arzu
edim.
Ölkəmizdə Ombudsman təsisatının yarandığı vaxtdan Azərbaycan
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və onun bir qurumu olan Hüquq Tədris
Mərkəzi ilə səmərəli əməkdaşlıq edir. Bu haqda tədbirin plenar iclasında
Ədliyyə Nazirinin müavini, II dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri cənab Toğrul
Musayev ətraflı məlumat verdi. Mən yalnız onu əlavə etmək istərdim ki, 2002ci ilin sentyabr ayında Ombudsman Aparatında gələcəkdə işləyəcək
əməkdaşlar üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Naziri, MəhkəməHüquq Şurasının Sədri cənab Fikrət Məmmədovun tapşırığı ilə ilk tədris kursu,
məhz, Hüquq Tədris Mərkəzi tərəfindən təşkil edilmişdir. Belə tədbirlər
yeganə hal olmamışdır.
Ombudsman Aparatı keçirdikləri, demək olar ki, bütün elmi-təcrübi
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konfranslara, dəyirmi masalara Hüquq Tədris Mərkəzinin nümayəndələri dəvət
edilmişlər. Başqa sözlə, bu müddət ərzində Hüquq Tədris Mərkəzi
Ombudsman Aparatı ilə səmərəli əməkdaşlıq etmişdir.
Fürsətdən istifadə edərək, mən çıxışıında “Azərbaycan Respublikasının
İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu ilə əlaqədar bir sıra mülahizələrimi tədbir iştirakçıları
ilə bölüşmək istəyirəm.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, respublikamıza 34 il rəhbərlik etmiş
ümummilli lider Heydər Əliyevin sədrliyi ilə yaradılmış komissiyanın
hazırladığı Konstitusiya layihəsinin 12 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq
səsverməsi (referendum) yolu ilə qəbul edilməsi isə müstəqillik yoluna qədəm
qoymuş respublikamızın tarixində ən parlaq səhifələrindən biri olmuşdur.
Konstitusiyanın preambulasında göstərilir ki, Azərbaycan xalqı özünün
çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək, bütün cəmiyyətin və hər
kəsin firavanlığının təmin edilməsini arzulayaraq, ədalətin, azadlığın və
təhlükəsizliyin bərqərar edilməsini istəyərək, keçmiş, indiki və gələcək nəsillər
qarşısında öz məsuliyyətini anlayıb, suveren hüququndan istifadə edərək Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq,
xalqın iradəsinin ifadəsi kimi qanunların aliliyini təmin edən hüquqi, dünyəvi
dövlət quruculuğunu bəyan edir. Başqa sözlə, öz tarixi müstəqiliyini bərpa
etmiş Azərbaycan Respublikası hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət
quruculuğunu inkişaf yolu seçmişdir.
Konstitusiyanın 7-ci maddəsinin III hissəsinə əsasən dövlət hakimiyyətinin
qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətinə bölünməsi prinsipi təsbit
edilmişdir. Beləliklə, keçmiş sovet konstitusiyalarından fərqli olaraq, ilk
dəfə Konstitusiyamızda dövlət hakimiyyətinin bölgüsü prinsipi həyata
keçirilmişdir.
Konstitusiyanın 158 maddəsindən 48-i, başqa sözlə, üçdə biri insan və
vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına həsr olunmuşdur. Təsadüfi deyildir ki,
Konstitusiyanın 12-ci maddəsində insan və vətəndaş hüquqlarının və
azadlıqlarının təmin edilməsi dövlətin ali məqsədi elan edilmişdır.
Beynəlxalq
ekspertlər
tərəfindən
Azərbaycan
Respublikasının
Konstitusiyası dünyada ən demokratik konstitusiyalardan biri kimi
qiymətləndirilmişdir.
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Konstitusiyanın 71-ci maddəsində insan və vətəndaş hüquqları və
azadlıqlarına təminat verilir. Konstitusiyada təsbit edilmiş insan və vətəndaş
hüquqlarını və azadlıqlarını gözləmək və qorumaq qanunvericilik, icra və
məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının borcu hesab edilir. Həmin maddədə daha
sonra göstərilir ki, insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının həyata
keçirilməsini heç kəs məhdudlaşdıra, konstitusiyanın heç bir müddəası insan
və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının ləğvinə yönəldilmiş müddəa kimi
təfsir edilə bilməz. Azərbaycan Respublikasının ərazisində insan və vətəndaş
hüquqları və azadlıqları birbaşa qüvvədədir.
Beləliklə, Konstitusiyanın qeyd edilən normalarının təhlili göstərir ki,
bu normalar hüquqi dövlət quruculuğu prinsipinin mahiyyətindən irəli
gəlməklə, cəmiyyətdə qanunun aliliyinə xidmət edir.
Hüquqi dövlət quruculuğu şəraitində dövlət və vətəndaş paritet əsaslarla
çıxış edir, vətəndaş dövlət qarşısında, dövlət də nəinki cəmiyyət qarşısında,
hətta, hər bir vətəndaş qarşısında məsuliyyət daşıyır.
Ümummili liderimiz Heydər Əliyevin dediyi kimi, hüquqi dövlətdə xalq
dövlət üçün yox, dövlət xalq üçün olmalıdır.
Hüquqi dövlət quruculuğunun səciyyəvi cəhətlərindən biri də insan və
vətəndaşların hüquqi müdafiəsi prinsipidir, başqa sözlə, hər kəsin hüquq və
azadlıqlarının məhkəmədə müdafiəsinə təminat verilir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 60-cı maddəsinin II hissəsinə
əsasən hər kəs dövlət orqanlarının, siyasi partiyaların, həmkarlar ittifaqlarının
və digər ictimai birliklərin, vəzifəli şəxslərin qərar və hərəkətlərindən (yaxud
hərəkətsizliyindən) məhkəməyə şikayət edə bilər. İnsan və vətəndaş
hüquqlarının və azadlıqlarının pozulması ilə əlaqədar mübahisələri
məhkəmələr həll edir.
Konstitusiyanın bu müddəaları Azərbaycan Respublikasının bir sıra
qanunlarında daha da dəqiqləşdirilmiş və bu müddəanın həyata
keçirilməsi mexanizmi müəyyən edilmişdir.
Hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu yoluna qədəm qoymuş
respublikamızda Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hüquqi islahatlar, o cümlədən
onun tərkib hissəsi olan məhkəmə-hüquq islahatları uğurla həyata keçirilmiş və
hazırda da bu islahatlar uğurla davam etdirilir.
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Hazırda ədalət mühakiməsinin fəaliyyəti ilə bağlı Avropa standartlarına və
beynəlxalq normaların tələblərinə uyğun bir çox qanunlar, o cümlədən yeni
cinayət, cinayət-prosessual, mülki və mülki-prosessual məcəllələri qəbul
edilmişdir. Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan
Respublikasının müstəqillik dövründə qəbul etdiyi ilk Konstitusiyasının - 12
noyabr 1995-ci il tarixli Konstitusiyasının qəbulundan sonra Milli Məclis
tərəfindən Avropa standartlarına və beynəlxalq hüquq normalarının tələblərinə
uyğun 1500-dən artıq qanun, qərar və digər normativ hüquqi aktlar qəbul
edilmişdir.
Məhkəmə-hüquq sisteminin beynəlxalq standartlara, o cümlədən insan
hüquqları üzrə Avropa Konvensiyasının tələblərinə uyğun yenidən qurulması,
hüquqi dövlət quruculuğunun uğurla, ardıcıl surətdə həyata keçirilməsi
nəticəsində insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqlarının daha etibarlı
qorunmasının təmin edilməsi məqsədilə ölkəmizdə üçpilləli məhkəmə
sistemi yaradılmışdır.
Son illər ölkəmizdə aparılan məhkəmə-hüquq islahatlarının tərkib hissəsi
kimi penitensiar sistemin də demokratikləşdirilməsi, beynəlxalq norma və
standartların tələblərinə uyğunlaşdırılması istiqamətində müsbət işlər
görülmüşdür.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin bütün həyat və fəaliyyəti,
müstəqilliyimizin qorunması sahəsində yorulmaq bilmədən apardığı
mübarizəsi, xüsusilə son illərdə bu istiqamətdə atdığı cəsarətli addımlar
nəticəsində dövlətçiliyimiz daha da möhkəmlənmiş, onun beynəlxalq nüfuzu
ölçülməz dərəcədə artmışdır. Respublikamız öz müstəqiliyini bərpa etdikdən
sonra xarici ölkələrlə əlaqələri genişlənmiş və daha da dərinləşmişdir.
Azərbaycanın Avropa Şurası kimi mötəbər beynəlxalq təşkilata
tamhüquqlu üzv qəbul edilməsi, Strasburqda Avropa Şurasının iqamətgahı
önündə müstəqil dövlətimizin üçrəngli bayrağının ucaldılması Azərbaycan
Respublikasının Heydər Əliyevin apardığı uzaqgörən, məqsədyönlü, çevik və
müdrik daxili və xarici siyasəti məntiqi nəticəsi hesab edilməlidir.
İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qorunması istiqamətində atılan
uğurlu adddımlardan biri də insan hüquqları üzrə müvəkkil (ombudsman)
institutunun təsis edilməsidir. Ölkəmizin Avropa Şurası kimi mötəbər
beynəlxalq təşkilata tamhüquqlu üzv qəbul edilməsi və bununla bağlı insan
hüquq və əsas
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azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasına (4 noyabr 1950-ci
il, Roma) qoşulması ilə əlaqədar bu beynəlxalq qurum qarşısında müvafiq
öhdəliklər götürmüşdür.
Bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, nəticə etibarı ilə Azərbaycan
Respublikasında insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının daha etibarlı
şəkildə müdafiəsini təmin etmək məqsədilə 28 dekabr 2001-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən “Azərbaycan Respublikasının İnsan
hüquqları
üzrə
müvəkkili
(ombudsman)
haqqında”
Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Qanunu qəbul edilmiş, ölkəmizdə ilk dəfə olaraq
ombudsman təsisatı yaradılmış, 2002-ci ilin oktyabr ayında ombudsman
aparatı formalaşdırılmış, başqa sözlə, bu təsisat faktiki olaraq fəaliyyətə
başlamışdır.
“Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili
(ombudsman) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya
Qanununun 1-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının insan
hüquqları
üzrə
müvəkkili
vəzifəsi
Azərbaycan
Respublikasının
Konstitusiyasında və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrdə təsbit olunmuş və Azərbaycan Respublikasının dövlət və yerli
özünüidarə orqanları, vəzifəli şəxsləri tərəfindən pozulan insan hüquqları və
azadlıqlarının bərpa edilməsi üçün təsis edilir.
Qanunda göstərilir ki, müvəkkilin fəaliyyəti insan hüquqlarının
müdafiəsini, pozulmuş insan hüquq və azadlıqlarının bərpasını təmin edən
digər dövlət orqanlarının səlahiyyətini məhdudlaşdırmır və əvəz etmir. Bu o
deməkdir ki, ombudsman təsisatı insan və vətəndaşların pozulmuş hüquq
və azadlıqlarını, bilavasitə özü bərpa etmir, başqa sözlə, bu işdə vasitəçi
kimi çıxış edir.
Həmçinin, Qanunda göstərilir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının və Azərbaycan
Respublikası
hakimlərinin
fəaliyyətinin
yoxlanılması
müvəkkilin
səlahiyyətlərinə aid deyil.
Müvəkkil əfv, vətəndaşlıq, siyasi sığınacaq verilməsi məsələlərinin həlli ilə
bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinə təkliflər verə bilər.
Müvəkkil Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə insan hüquq və
azadlıqlarının təmin edilməsi məqsədilə qanunların qəbul edilməsinə və ya
yenidən baxılmasına dair təkliflər verə bilər.
Müvəkkil Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə
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amnistiya elan edilməsi barədə təklif verə bilər.
Müvəkkilin məhkəmələrdə süründürməçilik, sənədlərin itirilməsi və
vaxtında verilməməsi, habelə məhkəmə qərarlarının icrasının gecikdirilməsi ilə
əlaqədar insan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərə baxmaq hüququ
vardır. Bu o deməkdir ki, cinayət, mülki və inzibati işlər üzrə çıxarılmış
məhkəmə qərarlarından verilmiş şikayətlərə baxılması müvəkkilin
səlahiyyətinə aid deyildir. Bu xarakterli məsələlər üzrə birinci instansiya
məhkəmələrinin qərarlarından verilmiş şikayətlərə baxılması apellyasiya və
kassasiya instansiyası məhkəmələrinin səlahiyyətinə aiddir.
Müvəkkilin fəaliyyəti aşkarlıq, şəffaflıq, qanunçuluq, ədalət, qərəzsizlik
prinsipləri əsasında qurulur.
“Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili
(ombudsman) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya
Qanununun 8-ci maddəsinə əsasən müvəkkil Azərbaycan Respublikası
vətəndaşlarının, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin, hüquqi
şəxslərin insan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərinə baxır.
Şikayəti insan hüquqları pozulmuş şəxsin razılığı ilə üçüncü şəxslər, o
cümlədən qeyri-hökumət təşkilatları verə bilərlər. İnsan hüquqları pozulmuş
şəxsin razılığını almaq mümkün olmadıqda (həmin şəxs vəfat etdikdə,
fəaliyyət qabiliyyətini itirdikdə və s.), şikayəti üçüncü şəxslər və ya qeyrihökumət təşkilatları razılıq almadan da verə bilər.
Dövlət orqanları müvəkkilə şikayət verə bilməzlər.
Şikayət ərizəçinin hüquqlarının pozulduğu və ya ona bu barədə məlum
olduğu gündən bir il müddətində verilə bilər. Bu o deməkdir ki, bu müddətdən
əvvəl baş vermiş hüquq pozuntuları barədə şikayətlərə müvəkkil tərəfindən
baxıla bilməz.
Təsadüfi deyildir ki, Qanunun 10-cu maddəsinə əsasən ərizəçi tərəfindən
insan hüquqlarının pozulmasına dair şikayət daxil olduqda, müvəkkil aşağıdakı
qərarlardan birini qəbul edə bilər:
♦ şikayət baxılmaq üçün qəbul edilsin;
♦ şikayətə baxılmasından imtina edilsin.
Həmçinin, Qanunun 11 - ci maddəsinə əsasən müvəkkil aşağıdakı hallarda
şikayətə baxmır:
♦ bu qanunun 8.4-cü maddəsinin tələbləri pozulduqda;
♦ şikayət müvəkkilin səlahiyyətlərinə aid olmadıqda;
♦ bu qanunun 9.3-cü maddəsində göstərilən hallar istısna
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olmaqla, şikayət anonim olduqda;
♦ şikayətlə bağlı məhkəmə icraatı getdikdə;
♦ təkrar təqdim edilmiş şikayətdə yeni məlumatlar, faktlar və
sübutlar olmadıqda.
Beləliklə, buradan belə nəticəyə gəlmək olur ki, Qanunun 8.4-cü
maddəsində göstərilən müddət keçdikdən sonra bu barədə daxil olan şikayətə
baxmaqdan müvəkkil imtina edir.
“Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında” 10 iyun 1997ci il tarixli Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsində göstərilir:
“Müraciəti qəbul etməkdən imtina qadağandır”.
Beləliklə, “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili
(ombudsman) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya
Qanununun 10.1.2-ci maddəsi “Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması
qaydası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsi ilə
müəyyən mənada ziddiyyət təşkil edir.
Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman)
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun 10.2-ci
maddəsinə əsasən müvəkkil şikayətə baxılmasından imtina etdiyi halda
ərizəçiyə 10 gün müddətində yazılı şəkildə əsaslandırılmış cavab verir. Bu
maddənin məzmunundan aydın olur ki, müvəkkil, əslində, Qanunun 8.4-cü
maddəsində göstərilən müddət keçdikdən sonra bu barədə daxil olan şikayəti
icraata qəbul edir, lakin şikayətə mahiyyəti üzrə baxmır və baxılmaması səbəbi
barədə ərizəçiyə əsaslandırılmış cavab - izah verir.
“Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinin üçüncü hissəsinə əsasən müraciətdə
göstərilən məsələyə baxıldıqda və bu barədə vətəndaşa əsaslandırılmış cavab
verildikdə müraciət baxılmış hesab olunur. Bu normanın məzmunu belə
nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, müvəkkil Azərbaycan Respublikasının
İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Qanununun 8.4-cü maddəsində göstərilən
müd-dət keçdikdən sonra Qanunun 10.2-ci maddəsinə əsasən müvəkkil
şikayətə baıxılmasından imtina etdiyi halda ərizəçiyə 10 gün müddətində
yazılı şəkildə əsaslanldırılmış cavab verirsə, əslində, şikayətə baxmış olur.
Nəzərə almaq lazımdır ki, vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasının
aşağıdakı üsulları vardır:
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1. təmin;
2. rədd;
3. izah.
Bu üçü birlikdə müraciətin həlli üsullarını təşkil edir.
“Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinin ikinci hissəsində göstərilir ki, dövlət
hakimiyyəti orqanları, idarələr, təşkilatlar, müəssisələr, onların rəhbərləri və
digər vəzifəli şəxsləri müraciətdə irəli sürülən məsələlərin həlli, onların
səlahiyyətinə aid olmadıqda, bunları beş gündən gec olmayaraq müvafiq
təşkilata göndərir və bu barədə müraciət edənə məlumat verir, şəxsi qəbul
zamanı isə hara müraciət etmək lazım olduğunu izah edir. Buradan isə aydın
olur ki, müraciətlərin həlli yollarından biri də müraciətin baxılması üçün
səlahiyyətli orqana aidiyyatı üzrə göndərilməsidir. Müraciətin həllinin bu
üsulları birlikdə müraciətin baxılması anlayışını təşkil edir.
Bütün bunlara görə qeyd edilən qanunvericilik aktları arasında olan
ziddiyətlərin aradan qaldırılması üçün Azərbaycan Respublikasının İnsan
hüquqları
üzrə
müvəkkili
(ombudsman)
haqqında”
Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Qanununun 10.1.2-ci maddəsinin mətninə
“şikayətə” sözündən sonra “mahiyyəti üzrə” sözlərinin əlavə edilməsini zəruri
hesab edirik.
Cəzaçəkmə müəssisələrində, istintaq təcridxanalarında, müvəqqəti
saxlanılma yerlərində saxlanılan şəxslər tərəfindən ünvanlanmış şikayətlər
senzuradan keçirilmədən 24 saat müddətində müvəkkilə göndərilməlidir.
Qanunun 9.3-cü maddəsinə əsasən anonim şikayətdə göstərilən hallar
kifayət qədər sübutlu və əsaslı faktlarla təsdiq edilirsə, həmin şikayətlər
müvəkkil tərəfindən baxılmaq üçün qəbul edilə bilər.
“Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinin səkkizinci hissəsinə əsasən anonim
müraciətlərə baxılmır. Bu isə, göründüyü kimi, Azərbaycan
Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun 9.3-cü maddəsinin
məzmunu ilə ziddiyət təşkil edir. Nəzərə alsaq ki, söhbət insan
hüquqlarının pozulmasından gedir, Qanunun 9.3-cü maddəsində
göstərilən hallarda müvəkkilin anonim şikayətlərə baxılması
səlahiyyətinin verilməsini əsaslı hesab edirik.
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Lakin qeyd edilən hər iki qanun arasında olan ziddiyyətin aradan
qaldırılması üçün “Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinin
səkkizinci hissəsində “Anonim müraciətlərə” sözlərindən əvvəl “Qanunda
nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla” sözlərinin əlavə edilməsini zəruri
hesab edirik.
Qanunun 12-ci maddəsinə əsasən müvəkkil insan hüquqlarının
pozulmasına dair şikayətdə əks etdirilmiş halların araşdırılması zamanı
barəsində şikayət verilən orqanın və ya vəzifəli şəxsin həmin şikayətlə bağlı
mülahizələrini öyrənməlidir, mülahizə müvəkkilə 10 gün müddətində təqdim
edilməlidir.
İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətdə əks etdirilmiş halların
araşdırılması zamanı müvəkkilin aşağıdakı hüquqları vardır:
maneəsiz və əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dövlət hakimiyyəti və
yerli özünüidarə orqanlarına, hərbi hissələrə, cəzaçəkmə müəssisələrinə,
istintaq təcridxanalarına, müvəqqəti saxlanılma yerlərinə daxil olmaqı
cəzaçəkmə müəssisələrində, istintaq təcridxanalarında, müvəqqəti
saxlanılma yerlərində saxlanılan şəxslərlə görüşmək və təkbətək söhbət
etməkı
onların həmin yerlərdə saxlanılmasının qanuniliyini təsdiq edən
sənədlərlə tanış olmaqı
dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarından, vəzi-fəli
şəxslərdən zəruri məlumat, sənəd və materialları 10 gün müddətində
almaqı
cinayət, mülki və inzibati işlərə dair qanuni qüvvəyə minmiş
qərarlarla, həmçinin cinayət işlərinin başlanmasının rədd edilməsi barədə
materiallarla tanış olmaqı
şikayətin araşdırılması zamanı vəzifəli şəxslərdən yazılı arayışlar
almaqı
şikayətdə əks etdirilmiş halların yoxlanılması üçün müvafiq orqanlara
tapşırıq vermək (yoxlama, qərarından və ya hərəkətindən
(hərəkətsizliyindən) şikayət edilən orqana və ya vəzifəli şəxsə tapşırıla
bilməz)ı
müvafiq dövlət orqanları və təşkilatlarına ekspert rəyinin
hazırlanmasını tapşırmaqı
dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının rəhbərləri və digər vəzifəli
şəxsləri, hərbi hissələrin komandirləri, cəzaçəkmə müəssisələrinin, istintaq
təcridxanalarının və müvəqqəti saxlanılma yerlərinin rəhbərliyi
tərəfindən təxirəsalınmadan qəbul edilmək.
İnsan hüquqları pozulmuş şəxsin razılığı ilə xüsusi ictimai

63

əhəmiyyət kəsb edən hallarda və öz hüquqlarını müstəqil şəkildə müdafiə
etmək qabiliyyəti olmayan şəxslərin maraqlarına toxunulduğu hallarda
müvəkkil öz təşəbbüsü ilə araşdırma apara bilər.
Araşdırma zamanı şikayətdə qeyd olunmayan digər hallar aşkar edilərsə,
araşdırma müvəkkilin səlahiyyətlərinə aid olduqda onun tərəfindən aparılır,
onun səlahiyyətlərinə aid olmadıqda isə materiallar digər səlahiyyətli dövlət
orqanlarına göndərilir.
Şikayətə 30 gün müddətində baxılır. Şikayətə baxmaq üçün əlavə yoxlama
aparmaq və ya material tələb etmək zərurəti yarandıqda müraciətə baxılma
müddəti 30 gün də uzadıla bilər. Ərizəçinin yazılı razılığı ılə əlavə yoxlama
aparmaq lazım gəldiyi halda müraciətin baxılma müddəti yenidən uzadıla
bilər.
Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman)
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun 13-cü
maddəsındə göstərilir ki, müvəkkil şikayətə baxılması ilə bağlı görülmüş
tədbirlər və nəticələr barədə 5 gün müddətində ərizəçiyə yazılı surətdə
məlumat verir.
Müvəkkil şikayətin araşdırılması zamanı insan hüquqlarının pozulması
hallarını aşkar etdikdə, aşağıdakı tədbirləri həyata keçirə bilər:
■
qərar və ya hərəkəti (hərəkətsizliyi) nəticəsində insan hüquqlarını
pozmuş dövlət və yerli özünüidarə orqanlarından, vəzifəli şəxslərdən
həmin hüquqların bərpasını tələb etmək (müvafiq orqanlar, vəzifəli
şəxslər 10 gün müddətində müvəkkilə görülən tədbirlər barədə yazılı
surətdə məlumat verməlidirlər. Məlumat verilmədiyi və ya müvəkkilin
tələbləri həyata keçirilmədiyi hallarda müvəkkil həmin təşkilatın yuxarı
orqanına və ya digər dövlət orqanlarına müraciət edə bilər);
■
cinayət əlamətləri aşkar edildikdə müvafiq orqanlara cinayət
işinin başlanması barədə müraciət etmək;
■
əlavə kassasiya qaydasında şikayət etmək hüququna malik olan
subyektlərə müraciət etmək;
■
qərar və ya hərəkəti (hərəkətsizliyi) nəticəsində insan hüquqlarını
pozmuş vəzifəli şəxslərin intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi barədə
müvafiq orqanlara təkliflər vermək;
■
insan hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar aparılmış
yoxlamaların nəticələri ilə kütləvi informasiya vasitələrini tanış etmək;
■
insan hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar aparılmış
yoxlamaların nəticələri ilə kütləvi informasiya vasitələrini tanış etmək;
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" insan hüquqlarının pozulması xüsusi ictimai əhəmiyyət kəsb edən
hallarda onların bərpası üçün müvəkkilin səlahiyyətlərində olan təsir
imkanları kifayət etmədikdə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
müraciət etmək, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qarşısında
məruzə ilə çıxış etmək;
■
dövlət və ya yerli özünüidarə orqanının, vəzifəli şəxsin qərarı və
ya hərəkəti (hərəkətsizliyi) nəitcəsində pozulmuş hüquqların bərpası üçün
məhkəməyə müraciət etmək;
■
şəxsin hüquqları qüvvədə olan normativ aktlarla pozulduqda
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək.
Qanunun 14-cü maddəsinə əsasən cari il bitdikdən sonra 2 aydan gec
olmayaraq müvəkkil ölkədə insan hüquqlarının qorunması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinə illik məruzəni təqdim edir və həmin
məruzə ilə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi qarşısında çıxış edir.
İllik məruzədə insan hüquqlarını pozan müvəkkilin tələbləri ilə
razılaşmayan dövlət və ya yerli özünüidarə orqanlarının, vəzifəli şəxslərin
adları çəkilir və bununla əlaqədar görülmüş tədbirlər barədə məlumat verilir.
Müvəkkilin illik məruzəsində insan hüquqlanın təmin edilməsi ilə əlaqədar
ümumi fıkir, rəy və tövsiyələr öz əksini tapmalıdır.
İllik məruzə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə, Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə, Azərbaycan Respublikasının Ali
Məhkəməsinə və Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroruna göndərilir.
Məruzə «Azərbaycan» qəzetində və «Azərbaycan Respublikasının
qanunvericilik toplusu»nda dərc olunur.
Qanunun 15-ci maddəsində göstərilir ki, müvəkkilin fəaliyyəti ilə əlaqədar
ona məlum olmuş dövlət sirri təşkil edən məlumatların mühafizəsi “Dövlət
sirri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa müvafiq surətdə həyata
keçirilir.
Şikayətdə əks etdirilmiş halların müvəkkil tərəfindən araşdırılması zamanı
ərizəçilərin şəxsi və ailə həyatı barədə bəlli olmuş məlumatların yayılmasına
onların razılığı olmadan yol verilmir.
Diqqətinizə görə minnətdaram.
İ.Abbasov
Ədliyyə Nazirliyi yanında Hüquq Tədris Mərkəzinin direktor
əvəzi, Baş ədliyyə müşaviri, prokurorluğun fəxri işçisi
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Vətəndaş cəmiyyətində
məhkəmə və ombudsmanın qarşılıqlı əlaqəsi
Vətəndaş cəmiyyəti - dövlətə, legitim hakimiyyətə qarşı duran sahədir.
Açıq, demokratik cəmiyyətdə dövlət insanların şəxsi həyatına qarışmır, onların
məhz nə ilə məşğul olmasını, nəyi sevməli, nə ilə mübarizə aparmalı
olduqlarını müəyyənləşdirmir. Həyat fəaliyyətinin bütün sahələrində insanların
çoxtərəfli maraqları onların birgə fəaliyyəti, birlikləri, assosiasiyaları vasitəsilə
realizə olunur. Vətəndaş cəmiyyəti dövlət strukturlarından asılı olmayan geniş
üfüqi münasibətlər, əlaqələrlə səciyyələnir. İnsanların maraqları, hüquq və
azadlıqlarının böyük hissəsi məhz onlarda realizə olunur. İnsanın və dövlətin
vəzifəsi – “oyun qaydaları” (konstitusiya, qanun, vergi, hüquq) haqqında
razılığa gəlmək, vətəndaş cəmiyyətinin vəzifəsi isə bu qaydaların pozulmasına
yol verməməkdir.
Müasir demokratik cəmiyyətlər qeyri-dövlət, qeyri-hökumət təşkilatlarının
say çoxluğu ilə xarakterizə olunur. Həmin qeyri-hökumət təşkilatlarından bir
hissəsi insanların bu və ya digər hüquqlarının müdafiəsi məqsədinə xidmət
edir, ayrı-ayrı insanlar və hakimiyyət arasında bufer, müdafiə qatı rolunu
oynayır. Bəzən qeyri-hökumət təşkilatlarının həmin geniş şəbəkəsini
“üçüncü sektor” adlandırırlar.
Qeyri-hökumət təşkilatları öz mövqeyini çatdıra bilməyənlərin səsini təmsil
etməlidir. Onlar əhalinin elə təbəqəsi adından dövlət siyasətinə müdaxilə
etməyə cəhd göstərməlidirlər ki, bu müdaxiləsiz həmin təbəqənin cəmiyyətin
həyatına heç bir təsiri olmasın.
Qeyri-hökumət təşkilatları üçün səciyyəvi cəhət onların nisbi müstəqilliyi
və dövlətin onların işinə müdaxilə etməsindən azad olmalarındadır. Dövlət
qeyri-hökumət təşkilatlarının hansı işlərlə məşğul olması, hansı problemi həll
etməli olmasını müəyyənləşdirmir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının problemi
necə həll etmələrinə də dövlət müdaxilə etməməlidir. Bu azadlıq qeyri-hökumət təşkilatlarının əhalinin müəyyən qrupunu, konkret ideyaları
dəstəkləməsində səmərəli fəaliyyətinin mühüm şərtidir.
Totalitar rejimdə vətəndaş cəmiyyəti mövcud olmur. Hakimiyyət birbaşa
insanları idarə edir. Əlaqə sistemi ancaq şaquli və

66

ancaq yuxandan aşağıyadır. Əks əlaqə totalitar dövləti maraqlandırmır.
Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında məhkəmənin rolu nəzərdən
keçirilərkən ılk növbədə sonuncunun anlayışının, həmçinin siyasi təşkilat olan
dövlətin də daxil olduğu bütöv cəmiyyət ilə münasibətinin müəyyən edilməsi
zəruriliyi ilə üzləşirik.
Dövlət hakimiyyətinin yalnız hüquqa, onun fəaliyyət və qərarlarının şamil
olunduğu şəxslərin isə yalnız onlara ünvanlanmış tələbləri yerinə yetirmək
vəzifəsinə malik olduqları, dövlət hakimiyyətinin həyat fəaliyyətinin bütün
sahələrini əhatə etdiyi münasibətlər totalitarizmə xasdır. Cəmiyyətdə dövlət
hakimiyyətindən tamamilə müdafiə olunmuş və ya dövlətin bərabər tərəf kimi
çıxış etdiyi münasibətlər sahəsi mövcuddursa, həmin sahə vətəndaş cəmiyyəti
adlanır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, “vətəndaş cəmiyyəti” termini müxtəlif
nəzəri konsepsiyalarda fərqli mənalar kəsb edə bilir.
Cəmiyyətə bütövlükdə xas olan ictimai münasibətlərin bütün müxtəlifliyini
(iqtisadi, siyasi, mədəni və s.) vətəndaş cəmiyyəti əhatə edir. Vətəndaş
cəmiyyətinin səciyyəvi cəhəti özünü tənzimləmə qabiliyyətində, dövlət
hakimiyyətinin müdaxiləsindən nisbi müxtariyyətə malik olmasındadır.
Vətəndaş cəmiyyətinin əsas özünütənzimləmə mexanizmləri - azad bazar
(iqtisadi mexanizm), müstəqil ədalət mühakiməsinə azad çıxış (hüquqi mexanizm) və siyasi azadlıqdır.
Əsasını mülkiyyət münasibətləri təşkil edən cəmiyyətin sosial quruluşunun
xarakteri son nəticədə dövlətin sivilizasiya dərəcəsini və vətəndaş cəmiyyəti
quruluşunun inkişaf səviyyəsini müəyyən edir.
Ölkəmizdə uzun müddət totalitarizmin mövcudluğu vətəndaş cəmiyyətinin
formalaşmasına mühüm əngəllər yaratınasına baxmayaraq, son illər vətəndaş
cəmiyyəti qurculuğunda irəliyə döğru mühüm addımlar atılmışdır. Məhkəmə
orqanları sisteminin hakimiyyətin müstəqil qoluna çevrilməsi, qanunvericinin
azadlığının konstitusiya müddəaları ilə yanaşı beynəlxalq hüququn
ümumtanınmış prinsipləri və normaları ilə də məhdudlaşdırılması, həmçinin
hüquqi müdafiə qazanan ictimai münasibətlər sahəsınin genişlənməsi, insan və
vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin yeni mexanizmlərinin
yaradılması vətəndaş cəmiyyətinın inkişafına təsir edən amillərdən hesab
olunmalıdır. Bir tərəfdən
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hüquqmüdafiə ictimai təşkilatlarının sayının artması, digər tərəfdən isə hüquqi
yardım və məhkəmə müdafiəsinə tələbatın artması da deyilənləri təsdiq edir.
Lakin məhkəmə müdafiəsinə tələbatın artmasına baxmayaraq, hələ də
problemlərin qeyri-rəsmi əlaqələr, icra aparatına aidiyyəti olmayan müraciətlər
vasitəsi ilə həll etməyə çalışanlara, və yaxud məhkəmə instansiyalarında yol
ölçməkdənsə, “hüquqlarından imtina edən”lərə də rast gəlmək olur.
Bu nöqteyi-nəzərdən hüquqi-demokratik dövlətin zəruri atributu kimi
məhkəmə hakimiyyətinin bərqərar olması adamların sosial davranşının
dəyişilməsindən asılıdır.
Sosial tamın hissələri olmaqla məhkəmə hakimiyyəti onun daşıyıcıları
şəxsində və vətəndaş cəmiyyəti institutları müxtəlif formalarda biri-birinə
qarşılıqlı təsir göstərirlər. Bu zaman həmin qarşılıqlı təsirin xarakter və
istiqaməti hər iki tərəfin hüquqi və siyasi mədəniyyətinin səviyyəsini ifadə
edir.
Hüquqi demokratik dövlətin mühüm institutu kimi məhkəmə
hakimiyyətinin təsir qüvvəsi təkcə hakimlərin sayından, onların peşə
hazırlığından, məhkəmələrin lazımi qaydada maliyyənləşdirilməsindən deyil,
həm də vətəndaşların özlərinin hüquqlarının müdafiəsində durmasında
fəallığından, onların mübahisələri açıq formada həll etməyə marağından da
asılıdır. Bu cür fəallığı dəstəkləməklə ictimai birliklər təkcə üzvlərinə meydana
çıxan problemlərin həllində yardım göstərmir, həm də məhkəmələrin təkcə
tərəflər qarşısında deyil, geniş ictimaiyyət qarşısında qanuni və ədalətli qərar
çıxarmaqda məsuliyyətini artırır.
Əlbəttə, hüquqmüdafiə edən qeyri-hökumət təşkilatlarının fəallıq dərəcəsi
vətəndaş cəmiyyətinin yetkinliyi dərəcəsinin həlledici göstəricisi deyildir.
Lakin onların fəaliyyəti vətəndaşların sosial fəallığı üçün stimul rolunu
oynayır. Bunsuz isə nə hüquqi dövlət, nə də ictimai həyatın digər demokratik
quruluşu reallığa çevrilə bilməz. Əgər vətəndaşların geniş dairəsi demokratik
proseslərdə iştirak etməsə, siyasi institutların nə dərəcədə təkmil olmasından
asılı olmayaraq, onlar hakimiyyətə cəhd edənlərin əllərində qalacaq və
iradələrinin həyata keçirilməsinə xidmət edəcəkdir. Vətəndaşların sosial
fəallığı olmadan demokratik azadlıqları müdafiə etmək konstitusiya rejimini
qorumaq mümkün deyildir.
Məhkəmə hakimiyyətinin vəziyyəti cəmiyyəti xarakterizə edən cəhətlərdən
biridir. Məhkəmə hakimiyyətinin vəziyyətini

68

müəyyən etməyin əsas meyarı fiziki və hüquqi şəxslərin hüquq və qanuni
mənafelərinin müdafiəsi üçün məhkəmə müdafiəsinin əlçatan olması, istifadə
edilən prosedurların ədalətliliyi və hakimlərin qərəzsizliyidir.
Məhkəmə hakimiyyətinin səmərəliliyi müəyyən edilmiş prosedurun
ədalətliliyi şəraitində mümkündür. Ədalətli məhkəmə baxışı ədalət
mühakiməsinin həyata keçirilməsi zamanı həmçinin qərəssizlik və
obyektivliliklə də bağlıdır.
Məhkəmələrdə cinayət işlərinə və cinayət təqibi ilə bağlı digər materiallara
obyektiv
baxılması
məhkəmənin
işə
münasibətdə
qabaqcadan
müəyyənləşdirilmiş mövqeyinin olmamasında, işin hallarını gercəkliyə tam
uyğun surətdə müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsində öz ifadəsini tapır.
Bu isə məhkəmədən iş barədə qabaqcadan müəyyən fikirdə olmamağı, nə
ittiham, nə də bəraət mövqeyində durmamağı, yalnız subyektiv cəhətdən düz
bildiyi fərziyyəni tədqiq etməməyi, hadisə və təqsirləndirilən şəxsin şəxsiyyəti
barədə məcmudan qoparılmış ayrı-ayn fakt və sübutlara deyil, onların
məcmusuna istinad etməyi tələb edir.
Məhkəmələrin cinayət işlərinə və cinayət təqibi ilə bağlı digər materiallara
qərəzsiz baxması onda öz ifadəsini tapır ki, hakimin baxdığı iş üzrə ədalət
mühakiməsini həyata keçirməkdən başqa heç bir marağı olmur.
Ədalət mühakiməsi yalnız o vaxt həqiqi ədalət mühakiməsi hesab oluna
bilər ki, o özünün mahiyyəti etibarı ilə ədalətlilik tələblərinə cavab versin və
hüquqların səmərəli bərpasını təmin etsin.
Ədalətli məhkəmə baxışı beynəlxalq müqavilələrdə və ya konstitusiya
prinsipi ilə nə qədər çox müdafiə və mühafizə olunsa da, son nəticədə yalnız
hakimlik işinin keyfiyyəti ədalətliliyin məhkəmələrin fəaliyyətində real kök
salmasına rəvac verəcək.
Dövlətin həqiqi gücü onun vətəndaşlarının rifahı və təhlükəsizliyindədir.
Adamların fəal mövqeyi, onların sabaha inamı, real rnüdafiəsi olmadan
dövlətin həqiqi inkişafı mümkün deyildir.
İnsan hüquq və azadlıqlarının təbii və ayrılmaz xarakterinin tanınması
dövlətin onları müdafiə etməsinin, onların hüquqi və digər təminatları
sisteminin yaratınasının əhəmiyyətini azaltınır. İnsan və vətəndaş hüquq və
azadlıqlarının dövlət müdafiəsinin təminatlılığı dövlətin Konstitusiyanın 12-ci
maddəsində ifadəsini tapmış ali məqsədilə bağlıdır. Həmin maddəyə müvafiq
olaraq insan və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi
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dövlətin ali məqsədidir. Hakimiyyətin ayrı-ayrı qolları insan hüquq və
azadlıqlarının qorunmasına görə cavabdehlik daşıyır. Konstitusiyanın 71-ci
maddəsinin 1-ci hissəsinə müvafiq olaraq Konstitusiyada təsbit olunmuş insan
və vətəndaş hüquq və azadlıqlarını gözləmək və qorumaq qanunvericilik, icra
və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının borcudur.
İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının dövlət müdafiəsini təmin etmək
üçün Konstitusiya həmin vəzifənin həyata keçirilməsinin müxtəlif üsul və
vasitələri də daxil olmaqla təminat sistemini nəzərdə tutur. İlk növbədə onu
qeyd etmək lazımdır ki, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının dövlət
təminatı yalnız demokratik siyasi və hüquqi rejimin mövcud olduğu şəraitdə
mümkündür. İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqları tarixən demokratiyanın
inkişafı ilə əlaqədar yaranmış və yalnız demokratik cəmiyyətdə həyata keçirilə
bilər. Konstitusiyanın 7-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan dövləti demokratik,
hüquqi, dünyəvi, unitar respublika elan edilməsi insan və vətəndaş hüquq və
azadlıqlarını dövlət təminatının mühüm şərtidir. Demokratik hüquqi dövlətdə
insan hüquqlarının tanınması, hüququn aliliyi, hakimiyyətin bölgüsü insan
hüquq və azadlıqlarının dəqiq fəaliyyət göstərən dövlət təminatının vahid
sisteminin yaradılması ilə müşayiət olunmalıdır. Bu fikir Azərbaycan
Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin “Azərbaycan Respublikasının
Cinayət-Prosessual məcəlləsinin 420.3 maddəsinə dair” 19 aprel 2002-ci il
tarixli qərarında da ifadəsini tapmışdır. Qərarda göstərilir ki, “dövlət hər kəsin
hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsinə təminat verməklə yanaşı
(Konstitusiyanın 26-cı maddəsinin 2-ci hissəsi) onun orqanları və vəzifəli
şəxsləri tərəfindən məhkəmə icraatının həyata keçirilməsi prosesində buraxılan
hər bir qanun pozuntusunu aradan qaldırmalı olan təsirli hüquqi mexanizmi
yaratınalıdır”.
Azərbaycan Respublikasında insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının
müdafiə mexanizmlərindən biri də Ombudsman təsisatıdır. İnsan hüquqları
üzrə ombudsman institutu dünya təcrübəsində hər şeydən əvvəl, icra
hakimiyyətinin fəaliyyətində qanunçuluğun möhkəmləndirilməsinin amili kimi
qiymətləndirilir.
Ombudsman dövlət, yerli özünüidarə orqanları və vəzifəli şəxslərin insan
hüquq və azadlıqlarına riayət etmələri üzərində nəzarəti həyata keçirməyə
səlahiyyət verilmiş, lakin onların qəbul etdiyi qərarları dəyişdirmək hüququna
malik olmayan vəzifəli
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şəxsdir.
Ombudsman özünün nəzarət funksiyasını şəxsi təşəbbüsü və vətəndaşların
tələbi və ya şikayəti ilə həyata keçirir. Müxtəlif ölkələrdə Ombudsmanın
səlahiyyət sahəsi biri-birindən fərqlənir. Bir sıra ölkələrdə sahəvi, məsələn,
hərbi, uşaqlar, qadın və kişilərin hüquq bərabərliyi, ayrıseçkilik sahəsində
ombudsmanlar yaradılmışdır.
Şikayətə baxmaq sahəsində öz vəzifələrini həyata keçirərkən Ombudsman
geniş səlahiyyətlərə malik olur: yoxlama üçün zəruri sənədləri tələb etmək,
müxtəlif sənədlərlə tanış olmaq, yoxlama fəaliyyətini həyata keçirmək,
vətəndaş və vəzifəli şəxslərdən izahat tələb etmək və s. Lakin Ombudsmanın
bütün ölkələrdə istifadə etdiyi təsir vasitələrindən biri də parlamentdə illik
məruzələridir. Məruzədə vətəndaşların hüquqlarının daha çox pozulduğu hallar
analiz edilir, dövlət orqanlarının fəaliyyətindəki çatışmazlıqlar qeyd olunur,
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, onun tətbiqi sahəsində təkliflər verilir.
“Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və
müdafiəsinin
vəziyyəti”
barədə
illik
məruzələrində
Azərbaycan
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) məhkəmə
orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı bəzi məsələlərə diqqət yetirmişdir. Həmin
məruzələr Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetmə, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə, Azərbaycan Respublikasının Ali
Məhkəməsinə və Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroruna göndərilir.
Azərbaycanda Ombudsman təsisatı insan və vətəndaş hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində fəaliyyət göstərən mövcud müdafiə
mexanizmləri ilə uzlaşır və onları tamamlayır.
Ombudsmanın əsas hüquq və vəzifələri, fəaliyyət qaydası və digər
məsələlər “Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili
(Ombudsman) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya
Qanununda öz əksini tapmışdır.
Ombudsmanın fəaliyyəti təkcə konkret hallarda insan hüquq və
azadlıqlarının müdafiə etməklə məhdudlaşmamalıdır. Ombudsman insan
hüquqlarının müdafiəsi sahəsində ümumi, səciyyəvi nöqsanları üzə
çıxarmalıdır. İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində özünəməxsus
metodlarla fəaliyyət göstərən ombudsman məhkəmə, prokurorluq və başqa
hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətini təkrarlamamalıdır. Ombudsman
üçün
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xarakterik cəhət onun insan hüquqları sahəsində pozuntulara operativ müdaxilə
etməsidir.
Ombudsman institutunun əhəmiyyəti onunla təsdiq olunur ki, ilbəil bu
təsisat daha çox dövlətdə yaradılır. Digər tərəfdən Avropa İttifaqının orqanı
olan Avropa Parlamenti tərəfindən də Ombudsman təsis edilmişdir. O, iştirakçı
dövlətlərin hər hansı vətəndaşından Avropa İttifaqı orqanları və institutlarının
fəaliyyəti barədə şikayətlər qəbul etmək səlahiyyətinə malikdir. İnsan hüquqları üzrə Avropa Ombudsmanının əsas vəzifəsi həmin regionda
yaşayanların hamısı üçün bərabərlik və ədalətin təmin olunmasıdır.
İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarını müdafiəsi hər kəsin qanunla
qadağan olunmayan bütün üsul və vasitələrlə müdafiə olunmaq üçün müstəqil
fəal fəaliyyət göstərməsini istisna etmir. Bu cür yanaşma insan və vətəndaş
hüquq və azadlıqları qorumaq üçün geniş imkanlar açır. İnsana öz hüquqlarını
müstəqil müdafiə etməkdə geniş seçim imkanı verilir. Lakin onun hərəkətləri
cəmiyyətdə müəyyən edilmiş qanunlara zidd olmamalıdır: ictimai qaydanı
pozmaq olmaz, hüquqmühafizə orqanları və digər müəssisələrin işinə dağıdıcı
təsir göstərmək, insanların həyat və sağlamlığı üçün qorxu törədən şərait
yaratmaq yolverilməzdir.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında ifadəsini tapmış insan və
vətəndaş hüquq və azadlıqlarının böyük əksəriyyəti beynəlxalq sənədlərdə də
öz əksini tapmışdır. Bu isə təsadüfı deyildir. Hazırkı dövrdə beynəlxalq
müqavilə və beynəlxalq adətlər daxili hüququn birbaşa mənbəyinə
çevrilmişdir. Bir çox ölkələr həmin beynəlxalq müqavilə və adətlər əsasında
Konstitusiya müddəalarını hazırlamışlar. Eyni zamandada nəzərə almaq
lazımdır ki, dövlətlərin daxili qanunvericiliyində və beynəlxalq müqavilələrdə
insan hüquq və azadlıqları tamamilə eyni qaydada ifadəsini tapmamışdır.
Beynəlxalq müqavilələrdə yalnız dövlətlərin razılığa gələ bildiyi hüquq və
azadlıqlar öz əksini tapmışdır. Bütün ölkələr kimi Azərbaycan Respublikasında
da insan və vətəndaşların bütün ümumtanınmış hüquq və azadlıqlarına riayət
edilməlidir. Bu cür hüquq və azadlıqların hər hansı birindən onların ölkə
Konstitusiyasında təsbit olunmamasına görə imtina edilə bilməz. Bundan
başqa beynəlxalq müqavilələrdə hüquq və azadlıqların müdafiəsinin daha
yüksək səviyyəsi nəzərdə tutulduqda üstünlük beynəlxalq hüququn
ümumtanınmış prinsip və normala-
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rına verilməlidir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 12-ci maddəsinin
2-ci hissəsi Konstitusiyada təsbit olunmuş hüquqlara münasibətdə beynəlxalq
müqavilələrə daha üstünlük verir. Həmin maddədə göstərilir ki,
“Konstitusiyada sadalanan insan və vətəndaş hüquq və azadlıqları Azərbaycan
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun tətbiq edilir.”
Azərbaycan Respublikasında qəbul edilmiş qanunlar ölkənin
Konstitusiyasında, həmçinin beynəlxalq müqavilələrdə ifadəsini tapmış insan
və vətəndaş hüquq və azadlıqlarını aradan qaldırmamalı və
məhdudlaşdırmamalıdır. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı
beynəlxalq müqavilələr onun qanunvericilik sisteminin tərkib hissəsini təşkil
etdiyinə görə insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarını məhdudlaşdırılması,
təkcə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının pozulması deyil, həm də
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq öhdəliklərinin pozulması deməkdir.
Konstitusiyada təsbit olunmuş insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının
hər hansı bir qanunla məhdudlaşdırılmasına yalnız buna Konstitusiya
normalarının icazə verdiyi hallarda yol verilə bilər. Əgər Konstitusiyada həmin
hüquq və azadlığın məhdudlaşdırılması nəzərdə tutulmamışdırsa, heç bir qanun
həmin hüququn məhdudlaşdırmasını nəzərdə tuta bilməz.
Hər bir hüquqi demokratik dövlətdə müəyyən məhdudiyyətlərin olması
zəruridir. Onlarsız cəmiyyətdə ictimai qaydanın təmin olunması, cəmiyyətin
bütün üzvlərinin əsas hüquq və azadlıqlarına hörmətin təmin edilməsi mümkün
deyildir. Hər bir fərd müəyyən cəmiyyətdə yaşayır və müəyyən kollektivdə
fəaliyyət göstərir. Üzvlərinin müəyyən qaydalara riayət etmədiyi, hər hansı
vəzifə daşımadığı normal fəaliyyət göstərən cəmiyyəti təsəvvürə gətirmək
mümkün deyildir. İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qanunla nəzərdə
tutulan müəyyən məhdudiyyətləri ümumi rifah, hər şeydən əvvəl, şəxsiyyətin
hüquqlarının təmini, cəmiyyət və dövlətin normal inkişafı üçün zəruridir.
Hüquqi müdafiənin təmini hüquqi dövlətin hər bir şəxsə öz hüquqlarının
müdafiə etməsi üçün dövlətin hüquqmühafizə orqanları və məhkəmələrinə real
müraciət etmək imkanını yaratmaq vəzifəsidir. Lakin bu tam hüquqi təminatı
təşkil etmir. Bu cür müraciət etmək imkanı dövlət qulluqçuları tərəfindən
özbaşınalıqlardan müdafiəni təmin edən prosessual normaların səmərəli fəa-
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liyyəti ilə tamamlanmalıdır.
Hüququnu müdafiə etmək istəyən şəxs prosessual-hüquqi xarakterli hədsiz
maneələrlə rastlaşmamalıdır
Şəxsiyyət onun dövlətlə qarşılıqlı münasibətlərində dövlət fəaliyyətinin
obyekti kimi deyil, öz hüquqlarını qanunla qadağan olunmamış hər cür
vasitələrlə qoruya bilən bərabərhüquqlu subyekt kimi çıxış edir və dövlətlə
onun hər hansı bir orqanı simasında mübahisə edir. Heç kəs öz ləyaqətinin,
həmçinin onunla bağlı bütün hüquqlarının məhkəmə qarşısında müdafiəsində
məhdudlaşdırmamalıdır.
Məhkəmələr heç kəsin işgəncələrə və digər qəddar insan ləyaqətini
alçaldan rəftar və cəzaya məruz qoyulmaması ilə bağlı tələblərə riayət edilibedilməməsini daim diqqət mərkəzində saxlamalıdırlar.
İşgəncələrin qadağan olunması ilə bağlı insanlara təqdim olunan müdafiə
demokratik cəmiyyətin əsas dəyərlərindən birini əks etdirir. İşgəncələrin
qadağan olunması ilk növbədə şəxsin fiziki toxunulmazlığını qorumaq üçün
nəzərdə tutulub. Bundan əlavə, o ciddi ruhi sarsıntılara səbəb olan əzabvermə
hallarına qarşı insanı müdafiə edən müddəa kimi də şərh oluna bilər.
Məhkəmə nəzarəti qaydasında işlərə baxılarkən məhkəmələr tutulmuş
şəxslərin tutulduğu andan vəkillə təmin olunması, onlara tutulmaları barədə
yaxın adamlarına məlumat verilməsi imkanı yaradılması və onların dərhal tibbi
müayinədən keçirilməsi faktlarını yoxlamalı, bu hüquqların pozulduğu
hallarda onların bərpası üçün tədbirlər görməlidirlər. Diqqət yetirilməlidir ki,
şəxsin polis məntəqəsinə gətirilərkən sağlam vəziyyətdə olduğu, oradan
buraxılarkən isə bədəni üzərində xəsarət olması bunun səbəblərinin
həqiqətəuyğun izahını tələb edir.
Şəxsin işgəncəyə məruz qalması barədə tələb irəli sürməsi hakimiyyət
orqanları tərəfindən cavabdeh şəxslərin müəyyən edilməsi və cəzalandırılması
ilə nəticələnən hərtərəfli və səmərəli təhqiqatın aparılmasını tələb edir. Lakin
bu müddəa heç də pis rəftarda ittiham olunan şəxsin nəyin bahasına olursaolsun cəzalandırılmasını deyil, cavabdeh şəxslərin müəyyən edilməsi və
cəzalandırılmaq iqtidarında olan təhqiqatın aparılması kimi başa düşülməlidir.
Ləyaqəti alçaldan rəftar ifadəsi ona dəlalət edir ki, bu norma insan
ləyaqətinə ağır qəsdə mane olmaq kimi ümumi ma-
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raqları müdafiə edir. Ona görə də şəxsin vəziyyət və ya reputasiyasını alçaldan
tədbirlər müəyyən kəskinlik səviyyəsinə çatdıqda ləyaqəti alçaldan rəftar kimi
qiymətləndirilə bilər. İnsanda qorxu, həyəcan, özünə natamamlıq hissini
yaradan rəftar ləyaqəti alçaldan rəftar kimi qiymətləndirilir. Ona görə də şəxsin
azadlıqdan məhrum edilməsi zamanı ona azadlıqdan məhrum edilmə üçün
zəruri olandan artıq əzab yetirilməsi yolverilməz hesab olunmalıdır.
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin
(Ombudsmanın) ATƏT-in Bakı Ofisi ilə əməkdaşlıqla “Təcridxanalarda,
müvəqqəti saxlanılma yerlərində işgəncə hallarının qarşısının alınması, insan
hüquqlarının pozulması hallarının araşdırılması və şikayətlərin sürətli
cavablandırılmasında Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
müvəkkilinə (Ombudsmana) yardım” Layihəsi çərçivəsində Ombudsmanın
Aparatının əməkdaşlarından ibarət “Çevik araşdırma qrupu”nun təcrübəsi
məhkəmə və Ombudsman təsisatının birgə fəaliyyəti üçün geniş imkanlar
olmasına dəlalət edir.
İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində dövlət ilk növbədə
daxili vasitə və mexanizmlərdən istifadə edir. İnsan hüquqlarının dövlətdaxili
mühafızəsinin inzibati və məhkəmə üsulları fərqləndirilir.
İnzibati üsul inzibati orqanın və ya vəzifəli şəxsin qərarı ilə hüquqları
pozulmuş şəxs həmin qərardan yuxarı orqana şikayət verməsini nəzərdə tutur.
Bu üsulun pozitiv cəhəti ondadır ki, şikayətə nisbətən qısa müddətdə baxılır.
Neqativ cəhət isə ondan ibarətdir ki, burada şikayətçi ilə onun hüquqlarını
pozan bərabər tərəflər kimi çıxış edə bilmir və çox şey yuxarı inzibati orqanın
iradəsindən, qərarından asılı olur.
Məhkəmə üsulu hüquqların mühafızəsinin daha səmərəli və etibarlı
üsuludur. Burada mühafizə etibarlı hüquqi prosedura çərçivəsində həyata
keçirilir: bu zaman hüququ pozulmuş şəxs onun hüququnu pozan fərd və ya
vəzifəli şəxs, yaxud dövlət orqanı ilə bərabər hüquqlu tərəf kimi hüquq
haqqında mübahisəyə daxil olur. Məhkəmə qarşısında hamı - həm hüququnun
pozulmasını iddia edən şəxs, həm də dövlət orqanını təmsil edən vəzifəli
şəxslər bərabərdir.
Ombudsmanın məhkəmələrlə qarşılıqlı əlaqəsi ilk növbədə onların insan
hüquqlarının müdafiəsi sahəsində fəaliyyəti ilə
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əlaqədardır. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili
(Ombudsman) Azərbaycan Respublikasının yurisdik-siyası altında olan hər bir
şəxsin insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin təmini, onlara
dövlət orqanları, yerli özünüidarə orqanları və vəzifəli şəxslər tərəfindən riayət
və hörmət edilməsi, pozulmuş hüquqların səmərəli bərpası üzərində nəzarəti
həyata keçirir. Ombudsmanın fəaliyyəti insan və vətəndaş hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində mövcud vasitələri əvəz etməməli, onları
tamamlamalıdır.
Eyni zamanda Ombudsman insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının
müdafiəsi sahəsində fəaliyyət göstərən mövcud orqanların və vəzifəli şəxslərin
qərarlarını ləğv edə və dəyişdirə bilməz. O, yalnız insan və vətəndaş hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsi məqsədilə müvafiq tövsiyələr verə bilər.
Məhkəmə və Ombudsman arasında digər oxşar cəhət onların qanunda
nəzərdə tutulmuş vasitələrlə pozulmuş insan və vətəndaş hüquq və
azadlıqlarının bərpası sahəsinə aiddir. Məhkəmələr pozulmuş hüquqları
bilavasitə bərpa edirlərsə, Ombudsman çox vaxt pozulmuş hüquqların bərpa
olunmasına yardım göstərir.
İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi və təmini, onların
forma və metodları barədə məsələlər üzrə əhali arasında maarifçilik işi
aparmaq isə həm məhkəmələrin, həm də Ombudsmanın qarşısında duran
vəzifə kimi xarakterizə edilə bilər.
Ombudsmanın səlahiyyətləri məsələsi də müəyyən qədər məhkəmələrlə
əlaqəlidir. Belə ki, Ombudsman dövlət orqanları, yerli özünüidarə orqanları,
vəzifəli şəxslərin və dövlət qulluqçularının insan və vətəndaş hüquq və
azadlıqlarını pozan qərar və hərəkətlərindən (hərəkətsizliklər) verilən
şikayətlərə baxmalıdır. Lakin o, məhkəmənin səlahiyyətlərinə aid olan
məsələlərə müdaxilə etməməlidir. Ombudsman cinayət, mülki və inzibati işlər
üzrə qanuni qüvvəyə minmiş qərarlar (hökmlər), qətnamələr, həmçinin cinayət
təqibinin rədd edilməsi barədə materiallarla tanış olmaq, əlavə kassasiya
qaydasında şikayət etmək hüququna malik olan subyektlərə müraciət etmək
hüququ vardır.
Ombudsmana şikayətlərə baxarkən, həmçinin öz təşəbbüsü ilə insan hüquq
və azadlıqlarının pozulması hallarını yoxlayarkən vəzifəli şəxslərdən yazılı
arayışlar almaq hüququ verilsə də, bu hüquq hakimlərə münasibətdə tətbiq
edilə bilməz. “Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkküli
(Ombudsman)
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Haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun 1.3-cü
maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublıkası hakimlərinin fəaliyyətinin
yoxlanılması Müvəkkilin səlahiyyətlərinə aid deyildir. Lakin bununla yanaşı,
həmin Qanunun 1.6-cı maddəsinə əsasən müvəkkilin məhkəmələrdə
süründürməçilik, sənədlərin itirilməsi və vaxtında verilməməsi, habelə
məhkəmə qərarlarının icrasının gecikdirilməsi ilə əlaqədar insan hüquqlarının
pozulmasına dair şikayətlərə baxmaq hüququ vardır.
Ombudsman ilə məhkəmələrin qarşılıqlı əlaqəsi həm də onda ifadəsini tapır
ki, Ombudsman dövlət və ya yerli özünüidarə orqanının, vəzifəli şəxsin qərarı
və ya hərəkəti (hərəkətsızliyi) nəticəsində pozulmuş hüquqların bərpası üçün
məhkəmyə müraciət etmək hüququna malikdir.
Fikrimizcə, Ombudsman ilə məhkəmələrin qarşılıqlı əlaqələri məhkəmə
qərarlarının icrası, həbs qətimkan tədbirləri seçilməsi və barələrində həbs
qətimkan tədbiri seçilmiş şəxslərin saxlanılması ilə bağlı problemlərin həlli
sahəsində daha da canlandırıla bilər.
Məhkəmə hakimiyyəti (hakimiyyətin başqa qolları kimi) və vətəndaş
cəmiyyəti strukturları genetik olaraq biri-biri ilə əlaqədədir. Vətəndaş
təşəbbüskarlığı olmayan cəmiyyətdə, müstəqil məhkəmə hakimiyyəti də
fəaliyyət göstərə bilməz.
Vətəndaşlılıq insanlardan onların müvafiq şəxsi səyləri olmadan
demokratik institutların yaranmayacağı və möhkəmlənməyəcəyini, hüquq
qaydasının müəyyənləşməyəcəyini, adamların lazımi qaydada hüquq və
azadlıqlarını tam həcmdə həyata keçirmək və müdafiə etmək üçün imkan
tapmayacaqlarını dərk etmələrini tələb edir. İnsanlarda bu cür səylərin
formalaşmasında məhkəmə və Ombudsmanın xüsusi rolu vardır.
V.İbayev
Azərbaycan Respublikasının
Ali Məhkəməsinin hakimi,
hüquq elmləri namizədi
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Ədliyyə Nazirliyinin insan və vətəndaş hüquqlarının
təmin edilməsi və müdafiəsi sahəsində fəaliyyəti
Hörmətli Elmira xanım!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Azərbaycan Respublikası insan hüquqları üzrə müvəkkili
(Ombudsman) təsisatının 5 illiyinə həsr olunmuş konfransın dövlət orqanları
ilə əməkdaşlığına dair seksiya iclasında hamınızı salamlayıram və tədbirin
işinə uğurlar arzulayıram.
Hərtərəfli demokratik, hüquqi islahatların aparılması nəticəsində
Azərbaycanda insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qorunması müasir
cəmiyyətimizdə ümdə vəzifə kimi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu
mühüm sahədə nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edən ölkəmiz
50-dən çox konvensiyalara qoşularaq həmin sənədlərdən irəli gələn beynəlxalq
öhdəliklərin yerinə yetirilməsi istiqamətində ardıcıl işlər görməkdədir.
Müstəqil dövlətimizin memarı, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
uzaqgörən siyasəti insan hüquqlarının etibarlı təmin olunmasına xidmət
edərək, kompleks tədbirlərin görülməsini şərtləndirmişdir. Belə ki, ölkəmizdə
ardıcıl demokratik islahatlar həyata keçirilmiş, Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasında insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin
edilməsi Azərbaycan dövlətinin ali məqsədi kimi bəyan edilmiş, milli
qanunvericiliyimiz təkmilləşdirilərək insan hüquqlarının daha etibarlı təmin
edilməsinə yönəldilmiş, mütərəqqi qanunlar və qanunvericilk aktları qəbul
olunmuşdur.
İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində
tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 fevral 1998-ci il
tarixli Fərmanı dövlət orqanları ilə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət
göstərən qeyri-hökumət, hüquq müdafiə təşkilatları arasında qarşılıqlı
əlaqələrin yaradılmasına və inkişaf etdirilməsinə xidmət etmişdir. Həmin ildə
18 iyun tarixli Sərəncamla təsdiq olunmuş insan hüquqlarının müdafiəsi
sahəsində dövlət proqramı qanunvericilik və institusional islahatlara təkan
verərək, ölkəmizdə ilk dəfə olaraq insan hüquqları üzrə müvəkkil
(Ombudsman) təsisatının yaradılmasına təkan vermişdir.
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Dünyada qədim tarixi köklərə malik olan bu institutun Azərbaycanda
bərqərar olunaraq səmərəli fəaliyyət göstərməsi ölkəmizdə insan hüquq və
azadlıqlarının etibarlı qorunması və bərpa edilməsi sahəsində əhəmiyyətli
addımdır. Humanist dəyərlərə və demokratik ənənələrə arxalanaraq qərəzsiz və
səmərəli fəaliyyətin həyata keçirilməsi, prinsipial mövqeyin və ədalətli yanaşmanın nümayiş etdirilməsi Ombudsmanın üzərinə düşən məsuliyyətli
missiyanın mühüm komponentlərindən biridir. Bu işdə hər zaman
balanslaşdırılmış siyasətin aparılması və həssaslıq tələb olunur.
Həmin şərəfli və məsuliyyətli işdə hər bir dövlət orqanı Ombudsman
təsisatına yardım göstərməli, onun tövsiyələrinə diqqətlə yanaşaraq qarşılıqlı
fəaliyyət üçün imkanlarından səmərəli istifadə etməlidir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm İlham Əliyevin diqqəti
və qayğısı nəticəsində yeni islahatlar mərhələsinə qədəm qoymuş Ədliyyə
Nazirliyi Ombudsmanla əlaqələri davamlı olaraq həyata keçirməkdədir.
Ölkəmizin
ədliyyə
orqanlarının
inkişafında
və
fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsində xüsusi əhəmiyyətə malik olan, mükəmməl normativ
hüquqi bazanın yaradılması, Ədliyyə orqanlarının inkişafı haqqında ölkə
başçısının 17 avqust 2006-cı il tarixli Fərmanı bir sıra mühüm məsələlərlə
yanaşı insan hüquqlarının təmin olunmasına, ictimaiyyətlə əlaqələrin
gücləndirilməsinə, xüsusilə də qeyri-hökumət təşkilatları ilə əlaqələrin
genişləndirilməsinə güclü təkan vermişdir. Bununla əlaqədar nazirlikdə
həmçinin Ombudsman təsisatı ilə sıx əməkdaşlıq edən İnsan hüquqları və
ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsi yaradılmışdır. Xüsusilə vurğulanmalıdır ki,
həmin Fərmanda Ədliyyə Nazirliyinə insan hüquqlarının müdafiəsi
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərin təqdim olunması
tapşırılmışdır. Bununla bağlı bu mühüm sahədə mövcud qanunvericilik və
təcrübə öyrənilmiş, cəmiyyətimizdə həyata keçirilən islahatların müsbət
nəticələri nəzərə alınaraq müvafiq təkliflər hazırlanaraq təqdim edilmişdir.
Ölkədə insan və vətəndaş hüquqlarının müdafiəsinə göstərilən diqqət və
qayğının təzahürü olaraq dövlət başçısının 28 dekabr 2006-cı il tarixli
Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə
Milli Fəaliyyət Planı təsdiq edilmişdir. Həmin Fəaliyyət Planında qarşıdan
gələn illər üçün Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktlarının insan
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hüquqlarına dair beynəlxalq standartlara tam uyğunluğunun təmin edilməsi,
beynəlxalq təşkilatlarla yeni əməkdaşlıq strategiyasının hazırlanması və həyata
keçirilməsi, dövlət orqanlarının fəaliyyətinin insan hüquqlarının təminatı
baxımından təkmilləşdirilməsi, elmi-analitik işlərin stimullaşdırılması, hüquqi
maarifləndirmə işinin genişləndirilməsi, dövlətlə vətəndaş cəmiyyəti arasında
qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üzrə tədbirlər həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda, sözügedən sənəd Ədliyyə Nazirliyi ilə
Ombudsman təsisatı arasında qarşılıqlı əlaqələrin daha da genişləndirilməsinə
möhkəm zəmin yaradır.
Bu əlaqələrin əsası təsisatın yaranmasının hələ ilkin mərhələsində
başlanmış və ədliyyə fəaliyyətinin bir çox istiqamətlərində, o cümlədən
məhkəmə qərarlarının icrası, penitensiar sistem və digər sahələrdə davam
etməkdədir.
Konkret misal olaraq qeyd etmək istərdim ki, Ədliyyə Nazirliyi
məhkumların islah olunmasında ictimaiyyətin iştirakını təmin edən və
penitensiar müəssisələrin fəaliyyətinə ictimai nəzarəti həyata keçirən İctimai
Komitənin müvafiq Qaydalara əsasən seçilməsi kimi mühüm missiyanı yerinə
yetirən nüfuzlu siyasi, ictimai, elm və din xadimlərindən ibarət tərkibdə
yaradılmış Seçki Komissiyasının tərkibində Ombudsman təsisatının da
nümayəndəsi təmsil olunmuşdur.
Əməkdaşlığımızın daha böyük səmərə və fayda verməsi üçün ədliyyə
sahəsinin müxtəlif istiqamətləri ilə bağlı olan məsələlər üzrə qarşılıqlı
fəaliyyətin davam etdirilməsi, Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının
müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının aidiyyəti üzrə icrasının əlaqəli surətdə
təmin edilməsi və bununla bağlı qarşılıqlı məlumatlandırmanın təmin edilməsi
səmərə verərdi.
Qarşılıqlı fəaliyyət tək milli səviyyədə deyil, həmçinin beynəlxalq
formatda da həyata keçirilə bilər.
Ədliyyə Nazirliyinin İnsan və vətəndaş hüquqlarının təmin edilməsi və
müdafiəsi sahəsində bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avropa
Şurası. ATƏT, Avropa Komissiyası, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi və
digər ixtisaslaşdırılmış qurumlarla əlaqələrindən irəli gələn geniş potensialı
əməkdaşlığımızı daha da zənginləşdirə bilər.
Bu məsələlərdən danışaraq biz Ombudsman Elmira xanımın zəngin
təşəbbüskarlığını, bir çox tədbirlərimizdə fəal işti-
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rakını və təfsilatlı çıxışlarını qeyd etməyə bilmərık.
Çrxışıma yekun vuraraq qeyd etmək istərdim ki, dövlətımizin ali məqsədi
kimi bəyan edilmiş insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin
edilməsində Ədliyyə Nazirliyi öz səylərini əsirgəməyərək daim davam
etdirəcək, bu mühüm sahədə faydalı əməkdaşlığı həyata keçirərək Ombudsman
təsisatına dəstək verəcək.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
F.Qurbanov
Ədliyyə Nazirliyinin
İnsan hüquqları və ictimaiyyətlə
əlaqələr idarəsinin rəisi
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İnsan Hüqüqlarının səmərəli təmin olunması naminə
Ombudsmanın dövlət orqanları ilə əməkdaşlığı
Hörmətli müzakirə iştirakçıları!
Bizim toplantımız əlamətdar bir vaxtda - Azərbaycanın müstəqil bir
dövlət kimi BMT üzvlüyünə qəbul edilməsinin 15 illik yubileyi ərəfəsində
keçirilir. Bu 15 il ərzində bir çox uğurlara nail olmuşuq. Azərbaycan, xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin titanik səyləri sayəsində siyasi sabitliyə nail
olmuş, dağılmış və xaotik bir vəziyyətə düşmüş iqtisadiyyatını bərpa edərək bu
gün Cənubi Qafqazın və MDB-nin ən inkişaf etmiş ölkəsinə çevrilmişdir.
Müstəqil Azərbaycanın memarı olan Heydər Əliyevin neft strategiyasının
uğurla reallaşması, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin işə düşməsi, Xəzər
neftinin Qərb bazarına çıxarılması bütün dünyanın diqqətini Azərbaycana
yönəltınişdir. Ulu öndərin siyasi kursunu uğurla davam etdirən möhtərəm
prezidentimiz İlham Əliyev həyata keçirdiyi yeni iqtisadi strategiya
Azərbaycanı yeni inkişaf mərhələsinə çıxarmışdır. Ölkəmiz ümumi daxili
məhsulun həcminə görə dünyada birinci on yerə çıxmış, 500 mindən çox adam
yeni iş yeri ilə təmin olunmuş və regionların sosial-iqtisadi inkişafı üçün
möhtəşəm tədbirlər həyata keçirilməkdədir.
Mən bir iqtisadçı kimi bu mühüm faktları ona görə xatırladıram ki, iqtisadi
dirçəliş olmadan, insanların rifah halını yaxşılaşdırmadan, sosial problemləri
həll etmədən, siyasi sistemdə islahatlar aparmaq, o cümlədən insan hüquq və
azadlıqları sahəsində uğur qazanmaq çox çətindir. Ona görə də Azərbaycan
hakimiyyəti demokratik cəmiyyət üçün vacib olan bütün atributların, o
cumlədən azad bazar iqtisadiyyatının inkişafına, insan haqlarının və söz
mətbuat azadlığının qorunmasına xüsusi diqqət yetirir.
Hörmətli müzakirə iştirakçıları!
Hazırda beynəlxalq hüququn və beynəlxalq münasibətlərin subyekti kimi
bütün dünyada öz mövqelərini möhkəmləndirən Azərbaycan insan haqlarının
qorunması sahəsində də diqqətəlayiq uğurlar əldə etmişdir. 1995-ci ildə dahi
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanaraq qəbul edilmiş ölkə konstitusiyası
bu sahədə cəmiyyət qarşısında böyük imkanlar açmışdır. Demokratik cəmiyyət
üçün xas olan Ombudsman təsisatının yaradılması da ölməz Heydər Əliyevin
xeyir-duası ilə gerçəkləşmişdir. Heç kim
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inkar edə bilməz ki, bu qurum fəaliyyətə başladıqdan sonra ölkəmiz insan
hüquq və azadlıqların qorunması, hüquq maarifçiliyi, demokratiya və fikir
plüralizminin inkişafı istiqamətində bir çox ciddi irəliləyişlərə nail olmuşdur.
Bu gün ölkə ictimaiyyəti artıq Azərbaycan cəmiyyətinin ayrılmaz hissəsinə və
bir çox insanların ümid yerinə çevrilmiş bu təsisatın 5 illiyini qeyd edir. Biz
Milli Teleradio Şurası və bütün elektron media işçiləri adından İnsan hüquqları
üzrə müvəkkil, professor Elmira Süleymanovanı və onun rəhbərlik etdiyi
kollektivi bu tarixi hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik edir, şərəfli işlərində
onlara uğurlar arzulayırıq.
Hörmətli konfrans iştirakçıları!
Mənim təmsil etdiyim qurum - Milli Televiziya və Radio Şurası
Ombudsman təsisatı ilə əməkdaşlıq edir. Bizim təşkilat teleradio yayımı
sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini təmin etmək və bu fəaliyyəti
tənzimləmək məqsədi ilə yaradılmışdır. Bizim əsas məqsədimiz yayımçıların
müstəqilliyini və yayım zamanı ictimaiyyətin maraqlarını qorumaq, teleradio
yayımı haqqında qanunvericiliyə əməl olunmasına nəzarət etməkdir. Belə bir
qurum dünyanın hər bir yerində mövcuddur və onun fəaliyyəti ciddi qanunlarla
tənzimlənir. Nəticə etibarilə bu qurum hər bir vətəndaşın informasiya almaq
hüququnu və söz-mətbuat azadlığını qoruyur.
Əlbəttə, bəzilərinin yanlış anladığı kimi söz, informasiya və mətbuat
azadlığı xaotik proses deyil, demokratiyanın mühüm göstəricisidir. Əsl
demokratiya isə qanunun aliliyi və insan hüquqlarına riayət olunması
prinsiplərinə əsaslanır. Azərbaycanda informasiya əldə etmək, onu hazırlamaq
və qanuni yaymaq azadlığı ölkə konstitusiyasının xüsusi maddəsi ilə müəyyən
olunub. Eyni zamanda bu azadlıq beynəlxalq sənədlərdə xüsusi olaraq, İnsan
Hüquqları üzrə Ümumdünya Bəyanaməsinin 19-cu maddəsində və İnsan
Hüquqları üzrə Ayropa Konvensiyasının 10-cu maddəsində elan edilib.
Ölkəmizdə teleradio fəaliyyəti Azərbaycan Konstitusiyası ilə yanaşı bu
sənədlərə də istinad edir. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Azərbaycan keçmiş
sovet respublikaları arasında mediyanın, o cümlədən elektron mediyanın
fəaliyyəti üçün mükəmməl və zəruri hüquqi baza yaratınış yeganə ölkədir.
Kütləvi informasiya vasitələri haqqında “Televiziya və Radio yayımı
haqqında”, “İctimayi televiziya və radio yayımı haqqında”, “Məlumat azadlığı
haqqında”, “Reklam haqqında”, “Dövlət dili
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haqqında” qanunlarının qəbulu, mətbuatda və teleradioda senzuranın ləğvi,
Teleradio və Mətbuat Şuralarının yaradılması, şübhəsiz ki, Azərbaycanda azad
mətbuatın və müstəqil teleradio fəaliyyətinin genişlənməsi üçün əlverişli şərait
yaratınışdır. Biz Ombudsmanla birgə keçirilən tədbirlərdə də qeyd etmişik ki,
televiziya və radio yayımı qəzet auditoriyasına nisbətən daha genişdir və
milyonları əhatə edir. Sırf qavrayış məqamlarına və psixoloji-emosional təsir
gücünə görə də ekrandan deyilən söz, qəzetdəki yazılı sözdən çox fərqlənir.
Ona görə də Teleradio Şurası proqramların məzmununa qanunun müəyyən
etdiyi xüsusi tələblə yanaşır. Məsələn “Teleradio yayımı haqqında” qanunda
göstərilir ki, “hər kəsin öz fikir və baxışlarını sərbəst şəkildə ifadə etmək
hüququna şərait yaradılmalıdır, bu şərtlə ki, informasiyanın tərəfsizliyi,
qərəzsizliyi, əhatəliliyi, tam və doğru-dürüstlüyü təmin olunsun”. (Maddə 32)
Televiziya proqramlarını hazırlayanlar cəmiyyət, qanun və vətəndaş
qarşısında məsuliyyət daşıyırlar. Ona görə də ekranda insanların şərəf və
ləyaqətinin alçaldılmasına, işgüzar nüfuzunun ləkələnməsinə yol verilməməli,
insanların konstitusiya ilə müəyyənləşdirilmiş hüquq və azadlıqlarına hörmətlə
yanaşılmalıdır. Bundan başqa verilişlərdə terrorizm, zorakılıq, qəddarlıq, milli,
dini və irqi ayrı-seçkilik təbliğ olunmamalıdır. Biz mövcud qanunvericiliyi
əsas götürərək məhz bu məsələləri diqqət mərkəzində saxlamağa çalışırıq.
Təbii ki, biz qanunlara sayğısızlığa da reaksiya veririk və ANS-lə bağlı
yaranmış situasiya da məhs bununla bağlı olmuşdur. Dövlət başçısı İlham
Əliyevin dediyi kimi, hamı, o cümlədən jurnalistlər və teleradio yayımçıları da
qanunun aliliyini qorumalıdır. Hesab edirəm ki, belə olduqda ölkə
Ombudsmanı üçün də problemlər azalar.
Mən çıxışımın sonunda bir daha Ombudsman təsisatının yaradılmasının 5
illiyini xoş bir hadisə kimi qeyd edir və Elmira xanıma dinamik və yorulmaz
fəaliyyətində daha böyük uğurlar arzulayıram.
M.Alışanova
Milli Televiziya və Radio
Şurasının sədr müavini
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Вклад института Омбудсмана
в прогрессивное развитие прав человека
в Азербайджанской Республике
Создание современной политической системы предполагает
формирование, наряду с правовым государством, развитого гражданского
общества. При этом пристальное внимание мирового сообщества,
отдельных государств, большого числа международных и национальных
общественных организаций привлекает защита прав человека. В
Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов
общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и
основные свободы, принятой на 53-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН 09.12.98, отмечается, что основная обязанность по защите прав
человека и основных свобод лежит на государстве. Вместе с тем каждое
государство обязано обеспечивать и поддерживать создание и развитие
независимых национальных учреждений по вопросам защиты прав
человека и основных свобод на всей территории, находящейся под его
юрисдикцией (ст. 2 Декларации). Конституцией АР защита прав и свобод
человека и гражданина определена в качестве одной из важнейших
обязанностей государства. Важную роль в государственно-правовой
защите прав и свобод человека и гражданина играют различные
государственные органы. Наряду с этим в деле защиты прав человека и
основных свобод важное место отводится институту Уполномоченного
по правам человека (Омбудсману).
Азербайджанская государственность, в рамках которой уже шестой
год функционирует этот институт, обусловила его статус как органа,
призванного охранять и защищать права и свободы человека и
гражданина. Это новый государственный демократический институт
контроля (институт омбудсмана) за деятельностью чиновников, который
основывается не на традиционной для многих стран, в том числе и для
Азербайджана защите «государственного интереса», а, напротив, на
защите прав человека. Его компетенция, организационные формы и
условия деятельности определены Конституционным Законом
Азербайджанской Республики “Об Уполномоченном по правам человека
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(Омбудсмане) Азербайджанской Республики” от 28 декабря 2001
года. Вместе с тем этот институт не отменяет и не влечет пересмотра
компетенции других государственных органов, обеспечивающих защиту
и восстановление нарушенных прав и свобод гражданина и человека.
Число нерешенных проблем в области прав человека в целом
достаточно велико и с ними можно справиться лишь совместными
усилиями различных государственных и неправительственных
правозащитных институтов. В области прав человека сохраняется
множество проблем, требующих их немедленного решения. В
социальной сфере - это постоянные задержки выплат заработной платы и
пособийı мизерные пенсии и социальные пособия, не обеспечивающие
даже самого «лукаво» подсчитанного прожиточного минимумаı низкие
зарплаты медицинских работников, учителей, библиотекарейı отсутствие
доброкачественной медицинской помощи и доступа к образованию для
бедной части населения, а эта часть составляет чуть не половину
граждан. Материалы прокурорских проверок также свидетельствуют о
том, что ситуация с правами человека остается весьма напряженной.
Распространены нарушения гражданских, политических и особенно
социально-экономических прав. Продолжают нарушаться права
беженцев и вынужденных переселенцев, сложное положение сохраняется
в пенитенциарной системе, ущемляются права военнослужащих.
Неуважение к закону, пренебрежительное отношение к правам и
законным интересам граждан отрицательно сказываются на состоянии
общества в целом, вызывают недоверие населения к власти. Информация
о нарушениях прав и свобод человека поступает практически из всех
регионов Азербайджана. Материалы прокурорских проверок, изучение
положения с правами человека в стране свидетельствуют о
необходимости пристального внимания и огромной работы внутри
каждого региона. Поэтому большое значение в области защиты прав
человека и гражданина играет институт Уполномоченного по правам
человека.
Основная роль омбудсмана состоит в том, чтобы контролировать
баланс между законодательной, исполнительной и судебной ветвями
государственной власти, следить за соблюдением законности в
деятельности государственных органов, долж-
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ностных лиц, принимать участие в процессе совершенствования
законодательства,
выработки
стандартов
административной
и
правоприменительной практики, содействовать распространению
правовых знаний, повышению правовой культуры населения и
государственных служащих. Это определяет высокий авторитет
института омбудсмана в мире Международные организации - ООН и ее
специализированные органы, ОБСЕ, Совет Европы - рассматривают
создание института омбудсмана (Уполномоченного по правам человека)
как одно из важнейших условий формирования институтов демократии,
обеспечения эффективной «обратной связи» между государственными
структурами и гражданским обществом.
Формирование в Азербайджане правового государства и
гражданского общества предполагает последовательное соблюдение
общепризнанных принципов и норм международного права и положений
международных договоров, участником которых является наша страна.
За годы независимости в Азербайджанской Республике был принят ряд
законов, усиливающих гарантии соблюдения прав и свобод человека и
гражданина, ратифицированы основополагающие международные
соглашения в области прав человека. Вместе с тем сегодня рано говорить
о состоявшейся трансформации Азербайджана в государство, основанное
на верховенстве закона и обеспечивающее гражданам соблюдения их
прав и свобод. Социально-экономическое положение страны
характеризуется снижением жизненного уровня большинства населения
и является препятствием на пути формирования демократических
институтов.
В Республике по-прежнему происходят нарушения гражданских,
политических и, особенно, социальных и экономических прав.
Нарушаются права беженцев и вынужденных переселенцев. Ущемляются
права военнослужащих, женщин и детей. Массовый характер носят
нарушения прав граждан на информацию, на экологическую
безопасность. Сложное положение сохраняется в пенитенциарной
системе. Поэтому так важно создание и развитие социальных и правовых
институтов, демократических механизмов контроля за деятельностью
исполнительной власти, функционирование которых способствовало бы
соединению различных общественных групп между собой, усилению
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конструктивного взаимодействия государства и общества. Одним из
таких институтов, показавшим высокую эффективность во многих
странах, стал правовой институт омбудсмана.
Конституционно-правовой институт Уполномоченного по правам
человека является новым для Азербайджанской Республики. Он не имеет
аналогов в тысячелетней истории нашей страны. Само учреждение этого
института как государственного правозащитного органа знаменует
важный этап развития Азербайджанского государства, на котором задача
защиты прав человека осознается и формулируется как задача
государства. Правозащитная деятельность уже не рассматривается только
как предмет интереса части «неуравновешенной общественности».
Деятельность института Уполномоченного по правам человека
необходимо для обеспечения гарантий государственной защиты прав и
свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами,
органами местного самоуправления и должностными лицами.
Как новый конституционно-правовой институт, институт Омбудсмана
в Азербайджане нуждается в совершенствовании. В частности
представляется важным более четко разграничить сферы компетенции
Омбудсмана и иных институтов, входящих в механизм по обеспечению
прав человека, а также урегулировать вопрос об исполнении решений
Омбудсмана.
Обобщив все выше сказанное можно сказать о том, что роль
Омбудсмана как в Азербайджане, так и во всем мире, в области развития
прав человека незаменима. Главная его ценность заключается в том, что
он волей-неволей способствует унификации законодательства, выработке
единых стандартов в области обеспечения прав и свобод человека и
гражданина. А без этого невозможна серьезная политическая
консолидация новых независимых государств.
Р.Мамедов
Заведующий кафедрой
международного публичного права БГУ
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Azərbaycanda müəllif hüquqlarının qorunması
Hörmətli Elmira xanım!
Sizi və rəhbərlik etdiyiniz kollektivi Azərbaycan Respublikasının İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) təsisatının beş illik yubileyi
münasibətilə Sizi Müəllif Hüquqları Agentliyinin rəhbərliyi və kollektivimiz
adından təbrik edirəm.
Həqiqətən, ötən beş il ərzində Ombudsman təsisatı cəmiyyətdə layiqli yer
tuta bilib.
Hörmətli konfrans iştirakçıları!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hamımızın bayramı olan bu xoş gündə sizi salamlamaqdan şərəf duyuram.
Belə nüfuzlu bir auditoriya qarşısında əsas insan hüquqlarından biri olan,
Azərbaycanın Konstitusiyasında təsbit edilmiş əqli mülkiyyət hüquqları barədə
bir neçə kəlmə söz demək, fikir mübadiləsi etmək olduqca xoşdur.
Etiraf etmək lazımdır ki, ölkəmizdə son vaxtlaradək əqli mülkiyyət
hüquqları, o cümlədən müəlliflik hüququ cəmiyyətin bir o qədər də diqqət
mərkəzində deyildi.
Biz bir çox problemlərimizin kökünü əksər hallarda keçmiş “sosializm
cəmiyyəti”ndə axtarmağa adət etmişik, Hərçənd bu cür bəhanələrlə özünə
bəraət qazanmaq cəhdi qətiyyən qəbuledilməzdir. Bu mənada əqli mülkiyyət
hüquqlarının qorunması və müdafiəsi sahəsindəki əyər-əkslikləri və qüsurları
da keçmişin üstünə ata bilərik. Lakin fikrimcə, bu, səmimi səslənməzdi və
müəllif-hüquq sahəsində mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı olan Respublika
Müəllif Hüquqları Agentliyinin nümayəndəsi kimi tam məsuliyyətlə bildirirəm
ki, müəllif hüquqlarının təminatı sahəsində bu günkü mövcud problemlər heç
də keçmişdən bizə miras qalmış problemlər deyil. Onlar müasir dövrümüzün
problemlərdir. Bununu səbəblərindən biri hüquqtətbiqetmə ilə bağlıdır.
Əqli mülkiyyət hüquqları pozulduğu hallarda mülki, inzibati və cinayət
məsuliyyəti nəzərdə tutulsa da, açıq demək lazımdır ki, İnzibati Xətalar və
Cinayət məcəllələrində nəzərdə tutulan sanksiyalar olduqca yumşaqdır.
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 50-ci maddəsinin normasına görə əqli mülkiyyət
hüquqlarının pozulması nəticəsində hüquq sahibinə (müəllif və ya digər hüquq
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sahibi nəzərdə tutulur) şərti maliyyə vahidinin (ş. m. v) 1000 (1100 AZN)
mislinədək zərər vurulmuşdursa, onda zərər vuran şəxsin ş. m. v.-nin 15
mislindən (16,5 AZN) 40 mislinədək (44 AZN) miqdarda cərimə edilməsi
nəzərdə tutulur. Gəlin müqayisə edək: 1100 AZN manat ziyan vur, əvəzində
16,5 və ya 44 AZN cərimə ödə. Bu, ədalətsizlikdir.
Əgər hüquq sahibinə ş. m. v.-nin 1000 mislindən yuxarı ziyan vurularsa, bu
halda cinayət işi qaldırıla bilər. Birinci halda ş.m.v. 100 mislindən 500
mislinədək miqdarda cərimə və ya 160 saatdan 240 saatadək ictimai işlər ilə
cəzalandırılır. Eyni əməllər təkrar törədildikdə və ya qabaqcadan əlbir olan bir
qrup şəxs, yaxud mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə isə ş. m v. 500 mislindən 1000 mislinədək miqdarda cərimə, yaxud 3 ilədək müddətə azadlıqdan
məhrumetmə ilə cəzalandırılır.
Məlumat üçün isə bildirirəm ki, 2006-cı ilin əvvəlindən indiyədək
müəlliflik hüquqlarının pozulması ilə bağlı cəmi 4 cinayət işi qaldırılmış və
hələlik yalnız onlardan biri məhkəməyə göndərilərək müvafiq qərar qəbul
edilmişdir.
Milli müəllif-hüquq qanunvericiliyi kifayət qədər zəngin olsa da,
Azərbaycan bu sahədə bütün beynəlxalq konvesiyalara qoşulsa da etiraf edək
ki, qanunvericiliyin icra mexanizmini kifayət qədər çevik və təsirli saymaq
olmaz. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 165.1-ci
maddəsi üzrə (yəni müəlliflik hüquqlarının və əlaqəli hüquqların pozulmasına
görə) cinayət təqibi yalnız xüsusi ittiham qaydasında həyata keçirilə bilər. Yəni
müəlliflik hüquqları pozulduğu halda prokurorluq orqanları öz təşəbbüsü ilə
cinayət işi başlaya bilmirlər (165.2-ci maddəyə görə isə (müəlliflik hüququnun
bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil cinayətkar dəstə tərəfindən pozulması) cinayət
təqibi yalnız ictimai ittiham qaydasında həyata keçirilir. İnzibati qaydada cərimələr barmaqla sayılacaq dərəcədə azdır).
Azərbaycan Respublikasının İnzibati, Cinayət və Cinayət Prosessual
məcəllələrinə əqli mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsinin və təminatının daha da
gücləndirilməsi məqsədilə müvafiq əlavələrin və dəyişikliklərin edilməsi
barədə Agentliyin təklifləri aidiyyətı dövlət orqanları ilə razılaşdırılır
Hal-hazırda isə ölkəmizin Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvolma
prosesinin sürətləndirilməsi ilə əlaqədar milli qanunvericiliyin, o cümlədən
müəllif-hüquq qanunvericiliyinin ÜTT-nin
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tələblərinə uyğunlaşdırılması barədə Azərbaycan Prezidenti 2 avqust 2006-cı il
tarixli Sərəncam imzalamış və konkret Tədbirlər Planı təsdiq edilmişdir. 2007ci il ərzində müəllif-hüquq məsələləri üzrə layihələri Agentlik tərəfindən
hazırlanan 7 qanunvericilik aktının qəbul ediləcəyi nəzərdə tutulur.
Müəllif hüquqlarının qorunması ilə bağlı problemlərin biri əsərlərin
qeydiyyatı ilə bağlıdır.
Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində, o cümlədən ABŞ-da əsərlərin
qeydiyyatdan keçirilməsi müəlliflik hüququnun qorunmasında və pozulmuş
hüquqların bərpasında əsas şərtlərdən sayılır. “Ədəbi və bədii əsərlərin
qorunması haqqında” Beynəlxalq Bern Konvensiyasına əsasən müəlliflik
hüququnun obyekti sayılan əsərlərin qeydiyyatı məcburi xarakter daşımasa da,
uzun müddət bu Konvensiyaya qoşulmaqla bağlı müzakirələrdən sonra ABŞ
kompromis variant kimi xarici ölkə vətəndaşları üçün könüllü qeydiyyat
sistemi tətbiq etsə də, öz vətəndaşlarının əsərlərinin qeydiyyatı məcburi və
ödənişlidir. Öz əsərini ABŞ Konqresinin nəzdində fəaliyyət göstərən
“Copyright” ofisində qeydiyyatdan keçirmiş müəllifin hüquqları məhkəmələr
tərəfindən daha etibarlı müdafiə olunur və ABŞ-da əsərin qeydiyyatı haqqında
şəhadətnamə təqsirsizlik prezumpsiyası sayılır. Əgər məhkəmə baxışı
ərəfəsində və ya məhkəmənin gedişində müəllif öz əsərini qeydiyyat üçün
təqdim edərsə, qeydiyyat üçün daha yüksək məbləğdə rüsum ödəməlidir. Ona
görə də ABŞ-da müəllif öz əsərini vaxtında qeydiyyatdan keçirmək barədə
düşünür.
Əsərlərin könüllü qeydiyyat sistemi 1997-ci ildən Azərbaycanda da tətbiq
edilməyə başlanılmışdır (Bu iş Moldovada da tətbiq edilir). Digər ölkələrdən
fərqli olaraq, bizdə qeydiyyat üçün ödəniş nəzərdə tutulmur: hər bir müəllif və
ya digər hüquq sahibi Agentlikdə ərizə nümunəsini doldurmaqla və öz əsərini
hər hansı maddi daşıyıcıda təqdim etməklə, onu qeydiyyatdan keçirə bilər.
İndiyədək Agentlikdə 5000-dək əsər qeydiyyatdan keçirilmişdir və bu iş ilbəil
daha da güclənir. Müqayisə üçün deyək ki, əgər 1998-ci ildə Agentlikdə cəmi
20 əsər qeydiyyatdan keçirilmişdirsə, təkcə 2006-cı il ərzində 1000-ə yaxın
əsər qeydiyyatdan keçirilmişdir. Əsərlərin qeydiyyatı ilə bağlı müəllifə və
digər hüquq sahibinə nümunəsi Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş
şəhadətnamə verilir. Əsərin qeydiyyatı isə onun nəşr edilib-edilməməsindən
asılı deyildir. Qeydiyyata təqdim edilən əsərin hər hansı maddi
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daşıyıcıda olması kifayətdir.
Təcrübə göstərir ki, hansı müəllif və ya digər hüquq sahibi öz əsərini
Agentlikdə qeydiyyatdan keçiribsə, onun hüquqlarının məhkəmə qaydasında
müdafiəsi daha asan olur.
Agentlik tərəfindən aparılan təhlillər göstərir ki, müəllif hüquqları daha çox
aşağıdakı hüquqi şəxslər tərəfindən pozulur:
1.Nəşriyyatlar (müəllif müqaviləsi bağlamır);
2.Səsyazma studiyaları (müəllifin və ya ifaçının razılığı alınmır);
3.Yayım təşkilatları (qonorar ödənilmir, xüsusilə verilən reklamlarla bağlı
və filmlərin icazəsiz nümayişi barədə faktlar, o cümlədən məhkəməyə
müraciətlər barədə məlumatlar);
Mətbuatda Hollivud kinopiratçılıqla miibarizə üçün yeni möhtəşəm
texnologiyası haqqında məlumat yaymısdır. Bu sistem təsvirlərlə yox, səslə
bağlıdır. Müəlliflik hüquqlarının müdafiəsinin yeni sistemi onun sayəsində
mümkiin olmuşdur ki, 2005-ci ilin noyabr ayında Parisdə keçirilən
beynəlxalq DVD- forumla DVD sistemləri üçün yeni yiiksək keyfiyyətli
standartlar qəbul edilmişdir.
Bu sistemin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, yüksək keyfiyyətli DVDpleyerlər 2006-cı ildən başlayaraq xüsusi sensorlarla təchiz olunur. Bu
sensorlar filmin səs zolağında yazılmış və qulaqla eşidilə bilinməyən
“qorunma nişanlarını” ayırd etməyə imkan verir. Belə nişanlar
kinoteatrlarda nümayiş etdirilən bütün əsas filmlərə daxil edilir.
Əgər DVD-pleyer müəyyən etsə ki, disk qeyri-leqal, yənifilmin ekran
versiyasının hazırlanmış nüsxəsidir, onda pleyer işləmir.
Bu sistem videokameranın köməyi ilə ev şəraitində pleyerdən yazılmış
pirat disklərdən müdafiəni də təmin edə bilir. Bu zaman eyni ilə şəxsi
məqsədlər üçün xüsusi “qorunma nişanı”nı qeyd edən DVD-pleyer diskin
qanuni üsulla istehsal olunduğunu yoxlayır və belə “nişan” yoxdursa, onda
sönür-işləmir.
Bu sistemin səmərəli tətbiq edilməsi üçün texnologiyalarla məşğul olan
şirkətlər özlərinin sürətçıxarma avadanlıqlarını “qorunma nişanlarını”
müəyyən etməyə imkan verən qurğularla təchiz etməlidirlər.
Əgər DVD-pleyer müəyyən etsə ki, disk qeyri-leqal, yəni filmin ekran
versiyasının hazırlanmış kopyasıdır, onda pleyer işləməyəcəkdir.
4.Restoranlar və şadlıq evləri (musiqili əsərlərdən istifadəyə görə müəllif
qonorarı ödənilmir);
5.Bəzən də ifaçılar (ifaçıların hüquqları müəllif hüquqlarından

92

törəmədir, əgər mahnı müəlliflərinin (bəstəkar və şair) hüquqlarına riayət
edilmirsə, deməli, ifaçının hüquqlarından danışmağa dəyməz).
Agentlik tərəfindən aparılan təhlillər və ümumiləşdirmələr göstərir ki,
hüquqları pozulanlar əsasən dərslik müəllifləri və müsiqili əsərlərin
müəllifləridir. Bu məsələ ilə əlaqədar Agentliyə müraciət edən hər 10 nəfərdən
4-ü dərslik və ya kitab müəllifləri, hər 10 nəfərdən 3-ü bəstəkar, hər 10
nəfərdən 3-ü ifaçıdır. Digər əsərlərin, o cümlədən elmi-tədqiqat əsərlərin
müəllifləri, tərcüməçilər, şərikli əsərlərin müəllifləri gəlir (Tələbənin öz
müəllimi tərəfindən tərcüməçi kimi (Polyak dilindən Azərbaycan dilinə
tərcümə) hüquqlarının pozulması faktı).
Hüquqların təminatı ilk növbədə məhkəmə, polis və prokurorluq
orqanlarından asılıdır. Məhkəmələrdə müəlliflər tərəfındən qaldırılan iddialar
əsasən təmin edilir. Məsələn, bəstəkar, xalq artisti A. Məlikovun və yazıçı
Şamo Arifin iddiaları ilə bağlı Səbail Rayon Məhkəməsi müəlliflərin xeyrinə
qətnamə çıxarmışdır (Yazıçı Şamo Arifın “Qınamayın məni...” romanı ilə
bağlı Səbail Rayon Məhkəməsində Agentliyin nümayəndəsi 3-cü şəxs
qismində iştirak edib və Məhkəmə müəllifə vurulan mənəvi zərərə görə şərti
maliyyə vahidinin 5 min misli 5500 YAM kompensasiya ödənilməsi barədə
qətnamə çıxarıb).
Lakin bəzən məhkəmə qətnamələrinin icrası ləngiyir və məhkəmələrdə
işə baxılarkən süründürməçiliyə yol verilir. Bəzən Ədliyyə Naziri şəxsən işə
qarışandan sonra qətnamə icra olunur.
(A.Məlikov və Ş.Ariflə bağlı məhkəmə qətnamələrinin icra
edilmədiyini və ya 1-ci qətnamənən ləng icra edildiyini, N.Kəsəmənli ilə
bağlı Xətai Rayon məhkəməsində işə ləng baxıldığını qeyd etməli).
Agentliyin keçirdiyi və hazırda davam edən monitorinqin ilkin təhlili
göstərir ki, Azərbaycan bazarında satışı həyata keçirilən audio-video məhsulun
ən azı 90 faizi, kompüter proqramlarının 90-95 faizi, nəşr edilən kitabların
demək olar ki, 70-80 faizi piratdır. Piratçılığın, xüsusən yerli piratçılığın
səviyyəsi artmışdır. Monitorinqi aparılan hər 10 diskdən 9-nun piratdır və pirat
məhsullar daha çox ölkə daxilində istehsal edilir.
Kompüter piratçılığı hazırda təşkilatı-hüquqi formasından asılı olmayaraq
bütün idarə və müəssisələrdə böyük bir fenomenə çevrilmişdir. Kompüter
proqramı təminatından qeyri-qanuni istifadə olunur və bu cür halların
qarşısının alınması üçün Agentlikdə xüsusi tədbirdər planı hazırlanmışdır və
kompüter proqramla-
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rından lisenziyalı istifadəni tənzimləmək məqsədilə Agentlikdə hazırlanmış
Nazirlər Kabinetinin qərar layihəsinə müvafiq dövlət orqanlarında baxılır,
Əqli mülkiyyət hüquqlarının pozulması təkcə müəllif-hüquq
qanunvericiliyinin pozulması demək deyildir. Bu qanunun pozulması eyni
zamanda haqsız rəqabətin, vergi, antiinhisar siyasəti, istehlakçıların
hüquqlarının müdafiəsi, sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qanunvericiliklərinin
də pozulması deməkdir.
Pirat məhsul bütün ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda da iqtisadiyyata,
mədəniyyətin normal inkişafına mənfi təsir göstərir. Məsələn, aydın təsəvvür
olsun deyə, bəzi məlumatları qeyd etmək istərdim: Piratçılıq hər il Rusiyanın
büdcəsinə 550 milyon ABŞ dolları məbləğində ziyan vurur. Bu ölkədə leqal
satış həcmi 388 mln. ABŞ dolları təşkil etdiyi halda, qeyri-leqal audio-video
məhsul satışının həcmi 400 mln. ABŞ dollarıdır və 2006-cı ildə piratların
ölkələrə (ABŞ bura daxil deyil) vurduğu ziyanın məbləği $ 30-35 mld.
olmuşdur.
Piratçılıq ABŞ-a daha çox ziyan gətirir: hər il təxminən piratçılıq
nəticəsində ABŞ-ın iqtisadiyyatına $250 mld. ziyan vurulur, bu isə 750 min
adamın öz iş yerini itirməsi deməkdir.
Kompüter proqramı təminatı sahəsində piratçılıq 87 faizdir. Lakin
Beynəlxalq Fonoqram İstehsalçıları Federasiyasının məlumatına görə bu
rəqəm 90 faizi keçir, musiqi sənayesində isə 66 faiz təşkil edir. Ümumən
dünya bazarında pirat kompakt-disklərin həcmi 35 faiz təşkil edir və təkcə
musiqi sənayesi üzrə piratçılığın vurduğu ziyanın 4,5 mln. dollardır.
(Vyetnamda bu rəqəm 94 faiz, İndoneziyada 88 faizdir). Böyük səkkizliyə
daxil olan ölkələrdən Rusiya və İspaniya piratçılıqda öndə gedirlər.
Ümumiyyətlə ABŞ nümayəndələrinin fikrincə Çin piratlarının vurduğu
ziyanın həcmi ildə $50 mlrd (kino, musiqi və proqram təminatı üzrə) çatır.
Çində satılan məhsulların 90%-i piratdır. Ukraynada satılan pirat məhsulun
90%-dən çoxu isə Rusiya, Belarus, Moldovanın Dinestiryanı bölgəsində,
Tayvanda və Çində istehsal olunur.
Problemlərin biri müəlliflərin öz hüquqlarını kifayət qədər bilməmələridir.
Hələ elə tanınmış müəllif var ki, müəllif hüququnu qorunma nişanının
əhəmiyyətini bilmir, yaxud nəşriyyatla münasibətlərini müəllif-hüquq nöqteyinəzərindən necə tənzimlənməsini ya bilmir, ya da bu işi ümumiyyətldə
əhəmiyyətsiz sayır. Son vaxt-
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lar şərik müəlliflər, ifaçılarla müğənnilər və ya sonuncularla səs-yazma
studiyaları arasında münasibətlərdə yaranmış problemlərlə bağlı Agentliyə
çoxsaylı müraciətlər daxil olur.
Nəşriyyatlar müəlliflərin, ifaçılar müğənnilərin, səsyazma studiyaları isə
bəzən həm ifaçıların, həm də müğənnilərin müəllif-hüquq qanunvericiliyini
bilməmələrindən və ya bu məsələyə ümumiyyətlə diqqət yetirməmələrindən
sui-istifadə edirlər. Bunun nəticəsində nəşriyyatlar çap etdikləri əsərlərin
hüquq sahibi, ifaçılar mahnı müəllifi kimi, səsyazma studiyaları isə həm
ifaçıların, həm də müğənninin hüquqlarını pozurlar.
Fürsətdən istifadə edib bəzi təkliflərimi söyləmək istərdim:
-Hüquqi maarifləndirmə işi gücləndirilməli və cəmiyyətdə əqli mülkiyyət
mədəniyyətinin formalaşdırılmasına nail olmalıyıq.
-Məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanlarında əqli mülkiyyət hüquqların
müdafiəsi ilə bağlı ixtisaslaşdırılmış bölmələrin yaradılması məqsədəuyğun
olardı. ABŞ, Fransa və digər ölkələrdə əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması
ilə bağlı xüsusi məhkəmələr fəaliyyət göstərir.
Artıq Çində də müəllif hüquqlarının pozulması üzrə işlərə baxacaq xüsusi
məhkəmə yaradılmışdır. Bu yolla Çində kino və audioməhsullar, proqram
təminatı və əqli mülkiyyət məsularının qeyri-leqal bazarına qarşı müqaviməti
gücləndirmək niyyətindədir. Əqli mülkiyyət hüquqları üzrə xüsusi məhkəmə
ABŞ-ın tənqidindən sonra Çinin hüquq sistemində və piratçılıqla mübarizənin
gücləndirilməsi məqsədilə yaradılmışdır. Bu məhkəmə əqli mülkiyyət
hüquqlarını pozmuş 740 nəfərdən çox şəxs haqqında hökm çıxarmışdır.
-Ölkəmizdə əqli mülkiyyət hüquqları ixtisası üzrə kadrlar hazırlanmır (Yeri
gəlmişkən, Agentlik bununla əlaqədar öz təkliflərini hökumətin müvafiq
strukturlarına çatdırmışdır və məsələyə hazırda baxılır).
Rusiyada əqli mülkiyyət sahəsində kadr hazırlayan xüsusi ali məktəb
fəaliyyət göstərir. Bizdə isə BDU-nun Hüquq fakültəsinin nəzdində belə bir
ixtisasın açılması məqsədəuyğun olardı.
Diqqətinizə görə təşəkkürümü bildirirəm.
X.Həsənli
Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları
Agentliyinin Əsərlərin qeydiyyatı və
hüquq şöbəsinin müdiri
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Ombudsmanın
dövlət qurumları ilə əməkdaşlığı
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkili (Ombudsman) beş il öncə Azərbaycan Respublikasında təsis
olunmuş institutudur. Bu institut, hər şeydən əvvəl, dövlət, yerli
özünüidarəetmə və vəzifəli şəxslər tərəfindən pozulan və yaxud pozulmuş
insan hüquq və azadlıqlarının bərpası naminə fəaliyyət göstərən bir təsisatdır.
İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin əsas hüquq və vəzifələri, fəaliyyət qaydası
və digər məsələlər 28 dekabr 2001-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasının
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman) haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Qanununda öz əksini tapmışdır.
Ombudsman haqqında Konstitusiya Qanununun 1-ci fəslində göstərildiyi
kimi, bu təsisat öz şəxsi təşəbbüsü və vətəndaşların tələbi və ya şikayəti ilə
həyata keçirir. Şikayətə baxmaq sahəsində öz vəzifələrini həyata keçirərkən
Ombudsman geniş səlahiyyətlərə malik olur: yoxlama üçün zəruri sənədləri
tələb etmək, müxtəlif sənədlərlə tanış olmaq, yoxlama fəaliyyətini həyata keçirmək, vətəndaş və vəzifəli şəxlərdən izahat tələb etmək və sairə. Lakin qeyd
olunmalıdır ki, Ombudsman dövlət orqanları ilə vətəndaşlar arasında vasitəçi
olmaqla, həmin orqanların qərarlarını dəyişdirmək hüququna malik deyildir.
Ombudsman və Konstitusiya Məhkəməsi arasında əlaqə, hər şeydən əvvəl,
hər iki təsisatın insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində böyük və faydalı işlər
görə biləcəyi ilə baglıdır. Konstitusiya Məhkəməsinin yeddi ildən artıq
fəailiyəti ərzində bu sahədə gördüyü işlərin real nəticələrini hiss etməmək
mümkün deyil. Konstitusiya Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarların böyük
əksəriyyəti insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi ilə əlaqədardır.
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil haqqında Konstitusiya Qanununun 13.2.8ci maddəsinə əsasən, şəxsin hüquqları qüvvədə olan normativ aktlarla
pozulduqda,
müvəkkilin Azərbaycan
Respublikasının
Konstitusiya
Məhkəməsinə sorğu ilə müraciət etmək hüququ vardır. Eyni zamanda, 24
avqust 2002-ci il tarixdə keçirilmiş referendum nəticəsində Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına edilmiş dəyişikliklərlə Konstitusiya
Məhkəməsinə birbaşa müraciət etmək hüququ olan subyektlərin sırasına Om-
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budsman təsisatı da əlavə edilmişdir. Hesab edirik ki, bu dəyişik-lik
Konstitusiya Məhkəməsi və Ombudsman arasında əlaqələrin daha səmərəli
qurulmasma imkan vermişdir.
Ombudsmanın məhkəmələrlə qarşılıqlı əlaqəsini, ilk növbədə, onların insan
hüquqlarının müdafiəsi səhəsində fəaliyyəti ilə əlaqədardır.
Hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi ilə
Azərbaycan Respublikasının Ombudsmanı arasında formalaşmış ikitərəfli
əməkdaşlıq ümumi işimizə öz töhfəsini verməkdədir. Xüsusilə də qeyd olunan
konstitusiya islahatlarından sonra Ombudsmana insan hüquq və azadlıqlarını
pozan müvafiq aktlarla bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu vermək
səlahiyyətinin təqdim olunması əməkdaşlığımızın yeni mərhələsi üçün əlverişli
zəmin yaratınışdır. Bunun nəticəsidir ki, ötən dövr ərzində Azərbaycan
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin sorğuları əsasında
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsində Azərbaycan
Respublikasının Cinayət-Prosessual məcəllənin 448.5-ci maddəsinin,
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 25-ci maddəsinin 1-ci
hissəsinə, 127-ci maddəsinin 2-ci hissəsinə və 149-cu maddəsinin 1-ci
hissəsinə uyğunluğunun yoxlanmasına dair məsələlərlə buna bənzər bir neçə
misal misal gətirmək olar.
Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası
Konstitusiya Məhkəməsi universal beynəlxalq sənədlərdə təsbit edilmiş insan
hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi vasitələrinin təkmilləşdirilməsi
məqsədilə beynəlxalq hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları, habelə
Ombudsmanla birgə həyata keçirilən əməkdaşlıq çərçivəsində təşkil olunmuş
bir sıra tədbirlərdə iştirak etmiş, əldə edilən təcrübəni iş fəaliyyətində tətbiq
etmişlər.
Azərbaycan Respublikasının insan hüquq və azadlıqları kimi ümumbəşəri
dəyərlərin daha səmərəli müdafiəsinə yönəlmiş Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti möhtərəm İlham Əliyevin 28 dekabr 2006-cı il tarixli “Azərbaycan
Respublikasının insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının
təsdiq edilməsi haqqında” Sərancamı bu məqsədə yönəlmiş bir sıra kompleks
tədbirlərin həyata keçirilməsini şərtləndirməklə yanaşı, həmçinin hüquq və
azadlıqların məhkəmə müdafiəsinin təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş xüsusi
tövsiyə xarakteri daşıdığını nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası
Konstitusiya Məhkəməsi Aparatı ilə birgə işin səmərəsinin artırılması
sahəsində bir sıra əməli tədbirlərin görülməsini nəzərdə tutmuşdur.
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Ombudsman təsisatı ilə Qeyri-Hökumət Təşkilatları arasında insan
hüquqlarının müdafiəsi sahəsində əməkdaşlıq isə onların hər birinin fəaliyyəti
üçün mühüm amil kimi çıxış etməlidir. Bu özünü Ombudsmanın qanunda
nəzərdə tutulmuş vasitələrlə pozulmuş insan və vətəndaş hüquq və
azadlıqlarının bərpasına yardım etmək vəzifəsində də əks etdirir.
Maarifçilik məqsədilə Ombudsman əhali arasında insan hüquqlarına aid
məlumatlar yaymaqda, hüquq müdafiəsi fəaliyyəti ilə məşğul olan QeyriHökumət Təşkilatları, həmçinin kütləvi informasiya vasitələri ilə əməkdaşlıq
etməlidir.
Ombudsmanın fərdi təşəbbüsü ılə icraata başlaması üçün qeyri-hökumət
təşkilatlarından daxil olan insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi
və təmini məsələləri ilə əlaqədar materiallar mühüm əhəmiyyət kəsb edə bilər.
Ombudsman həmin materiallarda öz əksini tapmış insan hüquqlarının
pozulması barədə faktları toplayıb, öyrənib və analiz etməklə insan hüquq və
azadlıqlarının kütləvi və ya kobud surətdə pozulması hallarında, həmçinin
hüquqlarının müdafiə vasitələrindən müstəqil istifadə etmək iqtidarında
olmayan şəxslərin mənafeyinin müdafiəsinin zəruriliyi ilə əlaqədar fərdi
təşəbbüsü ilə səlahiyyətləri çərçivəsində tədbirlər görür.
Sonda qeyd etmək istərdim ki, ölkəmizdə cəmi beş illik fəaliyyətinə
baxmayaraq, Ombudsman institutu öz vəzifələrinin öhdəsindən layiqincə
gəlməyi bacarmış, səlahiyyətləri çərçivəsində çox mühüm tədbirlər həyata
keçirmiş, insan hüquq və azadlıqlarının təminatı sisteminə dəyərli töhfələrini
vermişdir.
Fürsətdən istifadə edərək, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları
üzrə Müvəkkil (Ombudsman) 5 illik yaranma günü münasibətilə və əldə
olunan mühüm nailiyyətlərlə əlaqədar İnsan hüquqları üzrə Müvəkkil xanım
Elmira Suleymanovanı və Ombudsman Aparatının bütün əməkdaşlarını təbrik
edir, İnsan hüquqlarının müdafiəsi kimi mürəkkəb və həssas, eyni zamanda şərəfli fəaliyyətlərində gələcək uğurlar arzu edirəm.
Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Ş.Ağayev
Azərbaycan Respulikası Konstitusiya Məhkəməsinin
İnsan hüquqları məsələləri üzrə şöbənin
böyük məsləhətçisi
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Milli konstitusiyalar və
insan hüquqları problemi
Beynəlxalq hüquq müddəalarının dövlətdaxili hüquq vasitəsilə həyata
keçirməyi təmin etməyə yönəlmiş dövlətdaxili və beynəlxalq hüququn
uzlaşdırılması prosesi dövlətdaxili və beynəlxalq hüquq arasında obyektiv
sərhədlərin mövcudluğunu təsdiq edir və şərtləndirir. Dövlətdaxili və
beynəlxalq hüququn uzlaşdırılmaması isə dövlətin öz beynəlxalq
öhdəliklərinin pozuntusuna gətirib çıxarmaqla, son nəticədə dövlətin öz
beynəlxalq hüquqlarının realizəsini qeyri-mümkün edir. Dövlətdaxili və
beynəlxalq hüququn uzlaşdırılması üsulları müxtəlifdir və konkret dövlətin
hüququndan asılıdır. Doğrudur, burada bir qeyd-şərt etmək lazımdır: dövlətlər
uzlaşmanın müəyyən üsullarından istifadə haqqında razılaşmaya gələ bilərlər.
Lakin bu prosesin mahiyyəti həmişə eynidir: yəni bu, dövlətin öz daxili
hüququnu beynəlxalq hüquqda müəyyən olunan göstərişləri, icazələri və
qadağaları icra etməyi təmin etmək məqsədilə sonuncuya uyğunlaşdırmaqdan
ibarətdir.
Bütövlükdə, beynəlxalq hüquq normalarının dövlətdaxili hüquq sistemində
tətbiqi qaydaları qeyd etdiyimiz kimi, dövlətlərin qanunvericiliyi ilə müəyyən
edilir. Bu problemi tədqiq edərkən P.A.Müllerson dövlətləri üç qrupa ayırır:
milli qanunvericiliyi və məhkəmə praktikası beynəlxalq hüquqla
dövlətdaxili hüququ müstəqil sistemlər kimi fərqləndirən dövlətlər (Böyük
Britaniya və 30-dan çox dövləti birləşdirən Britaniya Birliyi). Beynəlxalq
hüquq normalarının fəaliyyəti üçün onların dövlətdaxili hüquqa daxil edilməsi
zəruridirı
milli qanunvericiliyi beynəlxalq müqavilələri ölkənin hüququnun
hissəsi kimi elan edən dövlətlər (ABŞ, Fransa, Belçika, Hollandiya və s.).
Müvafiq dövlətlərin konstitusiyaları beynəlxalq müqaviləyə ümumi göndərmə,
istinad etməklə həmin normaların milli hüquqda fəaliyyətini təmin edir. Bu
zaman həlli zəruri olan bir sıra problemlər də ortaya çıxır. İlk növbədə
beynəlxalq münasibətlərin tənzimlənməsini nəzərdə tutan beynəlxalq
müqavilənin dövlətdaxili subyektlərin fəaliyyəti üçün yararlı olub-olmaması
ilə bağlıdır. Müvafiq olaraq özü icra olunan və özü icra olunmayan müqavilə
institutu meydana gəlir ki, bu problem də öz həllini tapmayıb. Digər tərəfdən
beynəlxalq müqavilənin beynəlxalq sfe-
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rada hüquqi qüvvə kəsb etməsinə baxmayaraq, konkret dövlətin hüquq
subyektləri üçün hüquqi qüvvə kəsb etməsini təmin etmək məqsədilə onun
dövlətdaxili sferada dərc olunması lazımdır ki, buna da həmişə riayət olunmur.
Burada növbəti problem beynəlxalq müqavilə normaları ilə dövlətdaxili hüquq
normalarının qarşılıqlı nisbət məsələsi, həmçinin bağlanmış beynəlxalq
müqavilədən sonra qəbul edilmiş qanunvericilik aktı arasında yarana biləcək
ziddiyyətin həlli məsələsi qeyd oluna bilər;
- konstitusiyaları beynəlxalq hüququn ümumtanınmış normalarının ölkə
hüququ üzərində prioritetə malik olduğunu bəyan edən dövlətlər (Almaniya,
İtaliya, Yunanıstan). Bu ölkələr üçün də beynəlxalq hüququn ümumtanınmış
norma və prisiplərinin anlayışının olmaması müəyyən çətinliklər yaratdığından
beynəlxalq müqavilə normalarının milli hüquqi implementasiyası istisna
edilmir.
Beynəlxalq və dövlətdaxili hüququn qarşılıqlı münasibətlərini müxtəlif
dövlətlər praktikasında təhlil edən B.İ.Osminin beynəlxalq müqavilə
öhdəliklərinin dövlətlərin hüquqi sistemlərində realizədə istifadə etdiyi
üsullara görə onları bir neçə qrupda təsnifləşdirir: beynəlxalq müqavilə
öhdəliklərini maddi inkorporasiya vasitəsilə realizə edən dövlətlər (Böyük
Britaniya, Kanada, Avstraliya, İrlandiya, İsrail, İsveç, Danimarka, Norveç),
beynəlxalq müqavilələrin formal (prosedur) inkorporasiyası prinsipini rəhbər
tutan dövlətlər (Almaniya, Avstriya, İtaliya, Yunanıstan, Finlandiya,
Yaponiya), beynəlxalq müqavilələri milli hüquq sisteminə avtomatik daxil
edən dövlətlər (Fransa, Belçika, Niderland, İsveçrə, İspaniya, Portuqaliya,
Kipr, Türkiyə, Çexiya, Polşa, Ukrayna, Macarıstan, Xorvatiya, ABŞ, Meksika,
Rusiya).
Q.İ.Tunkin hesab edir ki, insan hüquqları sahəsində beynəlxalq normalar
dövlətlərin sosial-iqtisadi quruluşunun xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla ayrıayrı dövlətlərin daxili hüquqları vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Bu
münasibətləri təhlil edən V.N.Denisov qeyd edir ki, məhz dövlətdaxili hüquq
və onun əsas aparıcı sahəsi olan konstitusiya hüququ bilavasitə şəxsiyyətin
azadlığı və məsuliyyətini tənzim edir, vətəndaşların subyektiv hüquq və
vəzifələrini müəyyən edir. Buna görə də insan hüquqları sahəsində beynəlxalq
hüquq normalarının konstitusion implementasiyası nəinki onların dövlətdaxili
realizəsinin əsas və həlledici vasitəsidir, həm də dövlətlərin bu sahədə
beynəlxalq öhdəliklərinin həyata keçirilməsinin
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mühüm, ümumi göstəricisidir. Daha sonra, o, qeyd edir ki, istənilən dövlət
üçün daxili hüquqda beynəlxalq hüququn statusunun müəyyənləşdirilməsi
kifayət qədər mürəkkəb və hətta ziddiyyətli bir problemdir. Dövlətlər
beynəlxalq hüquqdan irəli gələn öhdəliklərini öz qanunlarının vəziyyətindən
asılı olmayaraq yerinə yetirməlidırlər.
Beynəlxalq hüququn ümumtanınmış prinsiplərinə konstitusion qaydada
onların imperativliyi diqqət mərkəzinə gətirilir. AR Konstitusiyasının 10-cu
maddəsində qeyd edilir ki, AR başqa dövlətlərlə, münasibətlərini hamılıqla
qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normalarında nəzərdə tutulan prinsiplər
əsasında qurur. Qeyd etdiyimiz müddəa müvafiq prinsipləri dolayısı ilə və
yaxud da ümumi (“transformasiya”) ilə milli hüquq sisteminə daxil edir.
Müvafiq müddəanın Konstitiysiyanın 1-ci bölməsində (m. 1-23) (digər xüsusi
əhəmiyyətli - hakimiyyət (m.l), suverenlik (m.2), dövlətin əsasları (2-ci fəsil),
insan hüquqlarının müdafiəsinin dövlətin ali məqsədi olması (m.l2-ci
maddənin 1-ci bəndi kimi məsələlərlə birlikdə) ifadə edilməsi qanunvericinin
beynəlxalq hüququn ümumtanınmış prinsiplərinə verdiyi önəmlə bağlıdır.
İrlandiya Konstitusiyasının 29.3 maddəsinə görə İrlandiya digər dövlətlərlə
münasibətlərində beynəlxalq hüququn ümumtanınmış normalarını əsas
davranış norması kimi qəbul edir (s.39). İtaliya Konstitusiyasının 10-cu
maddəsində qeyd edilir ki, İtaliyada hüquq qaydası beynəlxalq hüququn
ümumtanınmış normaları ilə müəyyən edilir.
Qeyd edilən istiqamətdə ayrı-ayrı dövlətlər praktikasının təhlili zəruridir.
Beynəlxalq adət hüquq normaları Böyük Britaniya daxili hüququnun
hissəsidir. Beynəlxalq müqavilələrə gəldikdə isə, onlar özləri Böyük Britaniya
daxili hüququnun tərkib hissəsi sayılmırlar. Beynəlxalq müqavilələrin
məzmunu dövlətdaxili hüquqa onun birinci qanunvericilik (parlament aktları)
və ya ikinci qanunvericilik (hökumət tərəfindən qanun qüvvəli aktların)
vasitəsilə daxil edilir. Burada özü də bir neçə istiqamət fərqləndirilir. Belə ki,
əgər beynəlxalq müqavilə ilə maliyyə öhdəliyi, vergi-qoyma sahəsində
öhdəliklər müəyyən edilir, xüsusi şəxslərin hüquqlarına toxunur və ya özünün
fəaliyyəti ilə bütövlükdə ümumi hüququn və ya statusların dəyişiklikliyinə
səbəb olursa, bu halda parlament aktının (qanun formasında xüsusi
inkorporasiya aktının) qəbul edilməsi zəruridir. Əgər beynəlxalq müqavilə
qüvvədə
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olan qanun çərçivəsində həyata keçirilirsə, onda qeyd edilən müqavilə
öhdəliklərinin realizəsi parlamentin iştirakı olmadan hökumət və ya inzibati
qərar formasında müvafiq nazirliyin xüsusi aktı ilə realizə edilir. Avstraliya
qanunvericiliyi də bu istiqamətdə xüsusi yer tutur. Belə ki, burada da
beynəlxalq müqavilələrin milli hüquqda qüvvəsi yoxdur, dövlətdaxili
münasibətlərdə bilavasitə tətbiq edilmir və onun fəaliyyəti müqavilənin
məzmunundan asılı olaraq qanunvericilik və ya inzibati xarakterli aktın
qəbulundan sonra həyata keçirilir.
Almaniya Dövlətinin Əsas Qanununun 25-ci maddəsinə görə beynəlxalq
hüququn ümumi normaları federasiya hüququnun tərkib hissəsidir, dövlətin
qanunlarına münasibətdə üstün hüquqi qüvvəyə malikdir, federasiya ərazisində
yaşayan şəxslər üçün hüquq və vəzifələr yaradır. Beynəlxalq müqavilələr isə
25-ci maddənin təsirinə düşmürlər. Bu normalardan fərqli olaraq beynəlxalq
müqavilə normalarının milli hüquq sisteminə daxil edilməsi üçün “tətbiqetmə
üzrə xüsusi göstərişin”, dövlətdaxili sanksiyalaşmanın olması zəruridir
(prosedur xarakter kəsb etməsinə baxmayaraq). Beynəlxalq müqavilələr
qanunlara münasibətdə üstünlüyə malik deyildir, ancaq onların birbaşa tətbiqi
müqavilə müddəalarının özüicra olunan və ya özüicraolunmayan olmasından
asılıdır. Danimarka Konstitusiyasında milli qanunvericiliklə müqayisədə
beynəlxalq müqavilələrin üstünlüyü barədə normaların yoxluğuna
baxmayaraq, Danimarka dövlətdaxili hüquqla beynəlxalq müqavilə öhdəlikləri
arasında kolliziyalardan yan keçməyə çalışır. Buna görə də dövlətin öz üzərinə
götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək nöqteyi-nəzərdən onun milli hüquq
üzərində primatlığını təmin etmək məqsədi daşıyır. Avropa hüququna
münasibət digər Avropa İttifaqı dövlətləri kimi bir qədər fərqlənir. Belə ki,
Danimarkanın Avropa Birliyinə birləşməsi üzrə 1972-ci il Qanunun 2-ci
bölməsində qeyd edilir ki, Avropa Birliyi hüququ Danimarkada bu hüquqla
müəyyən edilən çərçivədə birbaşa tətbiq edilir.
Avstriya Konstitusiyasının 9-cu maddəsində qeyd edilir ki, beynəlxalq
hüququn ümumtanınmış normaları federasiya hüququnun tərkib hissəsidir. Bir
qədər fərqli mövqe Yunanıstan Konstitusiyasında nəzərdə tutulmuşdur. Belə
ki, Konstitusiyanın 28-ci maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən, beynəlxalq hüquq
normaları, həmçinin qanun əsasında və hər biri də müəyyən olunmuş şərtlərlə
qüvvəyə minmiş beynəlxalq müqavilənin ratifikasiya edil-
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diyi andan daxili hüququn tərkib hissəsidir. Yaponiya Konstitusiyasının 98-ci
maddəsində qeyd edilir ki, Yaponiya tərəfindən bağlanmış müqavilələr və
beynəlxalq hüquqla müəyyən edilmiş normalar vicdanla yerinə yetirilməlidir.
Fransa Konstitusiyasının 55-ci maddəsində qeyd edilir ki, ratifıkasiya
edilmiş və ya təsdiq edilmiş beynəlxalq müqavilələr onların dərc edilməsi
anından qanunların qüvvəsindən üstün qüvvəyə malik olur, bu şərtlə ki, həmin
müqavilə və ya sazışlər digər tərəfdən də tətbiq edılsin. Bu zaman qarşılıqlıq
prinsipi də xüsusi yer tutur.
Niderland qanunvericiliyinə görə dövlət beynəlxalq müqavilənin
iştirakçısıdırsa, həmin beynəlxalq müqavilə avtomatik olaraq heç bir əlavə
qanunverici və ya inzibati xarakterli əlavə aktları qəbul edilmədən milli hüquq
sisteminin tərkib hissəsinə çevrilir. Beynəlxalq müqavilə müddəaları
dövlətdaxili qanunvericilik üzərində üstünlüyə malikdir. Bu normalar hətta baş
ştatların deputatlarının 2/3 səs çoxluğu ilə Konstitusiya üzərində də üstünlüyə
malik ola bilər.
İsveçrə Konstitusiyasının 5-ci maddəsinə görə, konfederasiya və kantonlar
tərəfindən beynəlxalq hüquqa əməl edilməsi dövlət-hüquqi fəaliyyətin
prinsiplərindən biridir. Beynəlxalq müqavilələr İsveçrə üçün hüquqi qüvvəyə
mindiyi andan onun daxili hüququnun tərkib hissəsidir, bu zaman hər hansı
xüsusi inkorporasiya aktının qəbul edilməsi, hətta dərc edilməsi də tələb
olunmur. Fərdlər üçün isə onun rəsmi qaydada dərc edilməsi tələb edilir.
İspaniya Konstitusiyasının 96-cı maddəsində isə qeyd edilən şərtlərdən
əlavə onun rəsmi nəşrlərdə dərci tələb olunur. Türkiyə dövlətinin iştirakçısı
olduğu beynəlxalq müqavilələr dövlətdaxili hüquqda hər hansı qanunvericilik
və ya inzibati xarakterli əlavə aktının qəbul edilmədən inkorporasiya edilir.
İnkorporasiya müqavilənin Türkiyə dövləti üçün qüvvəyə mindiyi andan
başlanır.
Ukrayna Konstitusiyasının 9-cu maddəsinə görə Ali Rada tərəfindən
məcburiliyinə razılıq verilən beynəlxalq müqavilələr milli qanunvericiliyin
tərkib hissəsidir. Beynəlxalq müqavilələr dövlətdaxili ratifikasiya, qəbuletmə
və ya birləşmə haqqında qanunla inkorporasiya edılir, bu zaman xüsusi
qanunvericilik və ya inzibati xarakterli əlavə aktın qəbul edilməsi tələb
edilmir.
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Rusiya Federasiyası Konstitusiyasının 15-ci maddəsinin 4-cü bəndində
qeyd edilir ki, beynəlxalq hüququn ümumtanınmış prinsip və normaları və RFnin beynəlxalq müqavilələri onun hüquq sisteminin tərkib hissəsidir. Əgər RF
beynəlxalq müqavilələrində qanunlardan fərqli olaraq digər qaydalar müəyyən
edilirsə, onda beynəlxalq müqavilənin qaydaları tətbiq edilir.
Bolqarıstan Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin 4-cü hissəsində göstərilir ki,
ratifıkasiya olunmuş, dərc olunmuş və qüvvəyə minmiş beynəlxalq
müqavilələr ölkənin daxili hüququnun bir hissəsidir. Yunanıstan
Konstitusiyasının 28-ci maddəsinin 1-ci bəndinə görə, beynəlxalq hüququn
ümumtanınmış normaları, habelə ratifıkasiya olunduqdan və qüvvəyə
mindikdən sonra beynəlxalq müqavilələr Yunanıstanın daxili hüququnun
tərkib hissəsidir. Nəhayət, AR Konstitusiyasının 148-ci maddəsinin 2-ci
hissəsinə uyğun olaraq, AR-in tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr AR-in
qanunvericilik sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsidir.
1991-ci il Bolqarıstan Konstitusiyası fərdin hüquqlarının, ləyaqətinin və
toxunulmazlığının təmin edilməsinin ən ali prinsip kimi bəyan edilməsindən
başlayır. İnsan hüquq və azadlıqlarının müfəssəl siyahısına bütün konstitusiya
mətnlərində rast gəlmək olar. Belə ki, Rusiya Federasiyası Konstitusiyasının
137 maddəsindən 47-si Rusiyada fərdin hüquqi statusunun əsas prinsiplərinə
həsr olunmuşdur. Konstitusiyanın 17-ci maddəsində deyilir ki, Rusiya
Federasiyasında insan və vətəndaşın hüquq və azadlıqları beynəlxalq hüququn
ümumtanınmış prinsiplərinə və normalarına və bu Konstitusiyaya uyğun
olaraq tanınır və təmin olunur”. Konstitusiyada belə bir xüsusi müddəa vardır
ki, insan və vətəndaşın hüquq və azadlıqları birbaşa tətbiq olunur (18-ci
maddə).
İnsan hüquqlarına dair beynəlxalq müqavilələrin milli qanunlar üzərində
prioriteti bir neçə yeni konstitusiyada birbaşa müəyyən olunmuşdur. 1992-ci il
Slovakiya Konstitusiyasında göstərilir ki, Slovakiya Respublikası tərəfindən
ratifikasiya olunmuş və qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq surətdə dərc
olunmuş insan hüquqlarına dair beynəlxalq aktlar milli qanunlar üzərində
üstün qüvvəyə malikdir, o şərtlə ki, beynəlxalq müqavilələr və sazişlər daha
artıq konstitusiya hüquq və azadlıqlarını nəzərlə tutur (11-ci maddə).
Analoji müddəalar 1992-ci il Çexiya Konstitusiyasında (10-cu maddə) və
1994-cü il Moldova Konstitusiyasında (4-cü mad-
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dənin 2-ci hissəsi) öz əksini tapmışdır. Oxşar məzmunlu, amma daha geniş
müddəa 1996-cı il Rumıniya Konstitusiyasında təsbıt olunmuşdur. Həmin
Konstitusiyanın 20-ci maddəsinin 1-ci hissəsində də deyilir ki, vətəndaşların
hüquq və azadlıqlarına dair Konstitusiya müddəaları Ümumdünya İnsan
Hüquqları Bəyannaməsi və Rumıniyanın iştirakçısı olduğu digər müqavilə və
paktlara uyğun olaraq təfsir və tətbiq olunur. Həmin maddənin 2-ci hissəsində
isə qeyd edilir ki, Rumıniyanın iştirakçısı olduğu əsas insan hüquqlarına dair
paktlar və müqavilələr ilə dövlətdaxili qanunlar arasında ziddiyyət olduqda,
beynəlxalq hüquq normaları üstün qüvvəyə malik olur.
İspaniya Konstitusiyasının 10-cu maddəsinin 2-ci bəndində deyilir ki, əsas
hüquq və azadlıqlara aid konstitusiya müddəaları Ümumdünya İnsan
Hüquqları Bəyannaməsinə və İspaniyanın ratifikasiya etdiyi insan hüquqlarına
dair beynəlxalq müqavilələrə uyğun təfsir edilməlidir.
Nəhayət, AR Konstitusiyasının 151-ci maddəsində qeyd edilir ki, AR
qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktlar ilə (AR
Konstitusiyası və referendumla qəbul edilən aktlar istisna olmaqla) AR
tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr arasında ziddiyyət yaranarsa, həmin
beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilir. Konkret insan hüquqlarına gəldikdə, bu
zaman AR Konstitusiyasının 12-ci maddəsi xüsusi qeyd edilməlidir. Belə ki,
12-ci maddənin 2-ci hissəsinə görə, bu Konstitusiyada sadalanan insan və
vətəndaş hüquqları və azadlıqları Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı
beynəlxalq müqavilələrə uyğun tətbiq edilir.
Beynəlxalq hüquq normalarının dövlətdaxili implementasiyasından
danışarkən qeyd etmək zəruridir ki, bu implementasiyanın forma və metodları
müxtəlifdir və dövlətdən dövlətə fərqlənir: beynəlxalq hüquqda bununla bağlı
vahid normativ sxem yoxdur. Beynəlxalq hüquq baxımından, dövlətlərin öz
üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəlikləri milli səviyyədə necə həyata
keçirmələri və bütövlükdə beynəlxalq hüquqla milli hüququn qarşılıqlı nisbəti
problemini necə həll etmələri, prinsip etibarı ilə, vacib deyildir. Vacib cəhət
ondan ibarətdir ki, - bu, əslində beynəlxalq hüququn imperativ tələbidir, dövlətlər beynəlxalq-hüquqi normalara əməl etsinlər və zəruri hallarda bu
normaların dövlətdaxili qüvvəsini təmin etsinlər.
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Məhz buna görə beynəlxalq hüququn milli hüquq üzərində primatı bu gün
nə doktrinada, nə də praktikada mübahisə doğurmur. Bu ideya hələ XX əsrin
əvvəllərində beynəlxalq məhkəmə və arbitraj praktikasında birmənalı olaraq
təsbit olunmuşdu. Belə ki, Daimi Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi 1930-cu ildə
Yunan-Bolqar icmaları ilə bağlı məsələyə dair rəyində qeyd etınışdi ki,
beynəlxalq hüququn ümumən qəbul olunmuş prinsipinə əsasən, müqavilənin
Tərəfləri olan dövlətlər arasındakı münasibətlərdə daxili hüququn müddəaları
müqavilənin müddəaları üzərində üstünlüyə malik ola bilməz. Başqa bir
rəyində həmin məhkəmə vurğulamışdı ki, dövlət beynəlxalq hüquqdan və ya
qüvvədə olan müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərindən yan qaçmaq məqsədi
ilə başqa bir dövlətə münasibətdə öz Konstitusiyasını əsas gətirə bilməz.
Beynəlxalq hüququn dövlətdaxili hüquq üzərində üstünlüyü həm də bir sıra
fundamental əhəmiyyətə malik beynəlxalq müqavilələrdən irəli gəlir. Belə ki,
BMT Nizamnaməsinin Preambulasını və 94-cü maddəsini, BMT Beynəlxalq
Məhkəməsinin 38-ci maddəsini misal göstərmək olar. Bu müddəalarda
dövlətlərin beynəlxalq hüquqa əməl etmək öhdəliyi təsbit olunmuşdur. Əlbəttə
ki, əgər dövlətlər beynəlxalq hüququ milli hüquqdan sonra qoysalar, göstərilən
öhdəliyi yerinə yetirmək iqtidarında olmayacaqlar.
Beynəlxalq hüququn, o cümlədən beynəlxalq insan hüquqları
standartlarının dövlətdaxili implementasiyası üçün adekvat hüquqi əsas
müəyyən edən 12 noyabr 1995-ci il tarixli ümumxalq referendumu yolu ilə
qəbul edilmiş AR Konstitusiyası və AR tərəfindən insan huquqları sahəsində
qəbul edilmiş digər normativ hüquqi aktlar beynəlxalq hüquq nonnalarına
hörmət prinsipi üzərində qurulmuşdur. Konstitusiyada insan və vətəndaş
hüquqlarının və azadlıqlarının qorunması qanunvericilik, icra və məhkəmə
hakimiyyəti orqanlarının üzərinə mühüm bir vəzifə kimi qoyulmuşdur. Eyni
zamanda Konstitusiya ilə insan və vətəndaş hüquqlarının üstünlüyü və ölkə
ərazisində birbaşa qüvvəsi elan edilir və bunların təmin olunması AR-nın ali
məqsədi olduğu bəyan edilir.
Beynəlxalq və dövlətdaxili hüquq normalarının qarşılıqlı əlaqəsi bilavasitə
AR Konstitusiyasında əks olunmuşdur. Belə ki, AR Konstitusiyasının 151-ci
maddəsində göstərilir ki, AR-nın qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ
hüquqi aktlar ilə (AR Konstitusiyası və referendumla qəbul edilən aktlar
istisna olmaqla) AR-nın tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr ara-
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sında ziddiyyət yaranarsa, həmin beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilir. Bu
zaman göründüyü kimi AR Konstitusiyası və referendumla qəbul edilən aktlar
istisna təşkil edir.
İnsan hüquqları sahəsində beynəlxalq müqavilə müddəalarının əksəriyyəti
öz-özünə icra olunan deyildir. Bütövlükdə, beynəlxalq hüquq normalarının
dövlətdaxili hüquqda birbaşa tətbiqi öz növbəsində “birbaşa tətbiq” və
“özüicraolunan” formulanı da fərqləndirməyi zəruri edir. Baxmayaraq ki,
ingilis termini “Self executing” “özüicraolunan” bəzən “birbaşa tətbiq” kimi də
istifadə edilir. Özüicraolunan o müqavilələrə (müqavilə müddəalarına) deyilir
ki, onlar milli hüquq subyektlərinin iştirakı ilə olan münasibətləri avtomatik
tənzimləyən dəqiq hüquqi öhdəliklər nəzərdə tutur və məhkəmələrdə bilavasitə
iddia ilə təmin oluna bilən hüquq və vəzifələr yaradır. Başqa sözlə desək,
özüicraolunan beynəlxalq normanın dövlətdaxili hüquqa daxil edilməsi hər
hansı normativ aktın qəbul edilməməsi ilə həyata keçirilirsə,
özüicraolunmayan müqavilələr isə özündən sonra müəyyən qanunvericilik
aktlarının qəbul edilməsini tələb edir. Lakin ədəbiyyatda qeyd edilir ki, özüicraolunan və icra olunmayan müqavilələrin tərifi və habelə müəyyən olunan
siyahısı yoxdur və praktik cəhətdən bu, heç mümkün deyil. Bu və ya digər
müqavilənin özü icra olunan olub-olmaması haqqında məsələ dövlətdaxili
hüququn vəzifəsidir və onun həlli dövlətdən dövlətə fərqlənəcəkdir. Bunun
həll edilməsi isə milli konstitusiyadan, məhkəmə praktikasından, hüquqi
ənənələrdən və s. asılıdır. Doğrudur, özündən sonra dövlətdaxili qanunvericilik
tədbirlərini açıq-aydın tələb edən və olduqca ümumi və proqram xarakterli
öhdəliklər nəzərdə tutan müqavilələr, çox güman ki, bütün ölkələrdə
özüicraolunmayan müqavilə kimi elan olunacaqdır.
Buna görə də insan hüquqlarının müdafiəsinin daha real təmininin ən yaxşı
vasitəsi onların milli qanunvericiliyə transformasiyası olardı. Belə ki, AR
Konstitusiyasının 148-ci maddəsinin 2-ci hissəsində deyilir ki, AR-in tərəfdar
çıxdığı beynəlxalq müqavilələr AR-in qanunvericilik sisteminin ayrılmız tərkib
hissəsidir. Doğrudan da göstərilən müddəa beynəlxalq və dövlətdaxili hüquq
normalarının qarşılıqlı əlaqəsinin müəyyən edilməsində xüsusi yer tutur.
4) İnsan hüquqlarının təminatı sahəsində AR-in tutduğu mövqe özündə
beynəlxalq hüquq normalarına tam hörmət prinsipini əks etdirir. Belə ki, 12-ci
maddənin 2-ci hıssəsində deyilir ki,
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bu Konstitusıyada sadalanan insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları AR-in
tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun tətbiq edilir. Bu isə, AR-də
insan hüquq və azadlıqlarının beynəlxalq hüquq normalarına tam
uyğunlaşdırılması
istiqamətində
atılan
müsbət
addım
kimi
qiymətləndirilməlidir.
AR Konstitusiyasının 147-ci maddəsində bəyan olunur ki, “AR-in
Konstitusiyası AR-də ən yüksək hüquqi qüvvəyə malikdir” (1-ci hissə) və o,
“AR-in qanunvericilik sisteminin əsasıdır” (3-cü hissə) və s. 12-ci maddənin 2ci hissəsində isə “bu Konstitusiyada sadalanan insan və vətəndaş hüquqları və
azadlıqları AR-in tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun tətbiq edilir”
ifadəsi isə dövlətin insan hüquqları probleminə daha üstün mövqedən
yanaşmasını sübut edir. Belə ki, 12-ci maddənin 1-ci hissəsində göstərilir ki,
insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi dövlətin ali
məqsədidir. Daha sonra, 71-ci maddənin 6-cı hissəsində qeyd edilir ki, AR
ərazisində insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları birbaşa qüvvədədir.
İnsan hüquqları ilə əlaqədar digər bir məsələ isə AR Konstitusiyasının 71ci maddəsinin 5-ci bəndində qeyd edilmişdir. Belə ki, göstərilir ki, bu
Konstitusiyanın heç bir müddəası insan və vətəndaş hüquqlarının və
azadlıqlarının ləğvinə yönəldilmiş müddəa kimi təfsir edilə bilməz. Bununla
əlaqədar müddəa beynəlxalq hüquq normalarında da əks olunmuşdur. Belə ki,
Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 53-cü maddəsində deyilir ki, Bu
Konvensiyanın heç bir müddəası hər hansı Razılığa gələn Yüksək Tərəfin
qanunvericiliyi ilə və ya onun iştirak etdiyi hər hansı digər sazişlə təmin oluna
bilən insan hüquqlarından və əsas azadlıqlardan hər hansı birinin
məhdudlaşdırılması və ya ləğv olunması kimi təfsir edilə bilməz.
Ə.Əliyev
h.e.n., BDU “Beynəlxalq xüsusi hüquq
və Avropa hüququ” kafedrasının dosenti
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Ombudsman insan və vətəndaşların hüquq və
azadlıqlarının müdafiəçisi kimi
İnsan və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının müdafiə edilməsi hər bir
dövlətin ali məqsədidir. Vətəndaşların hüquq və qanunu mənafeylərinin dövlət
idarəetmə orqanlarının özbaşnalığından və məmurlar tərəfindən hakimiyyətdən
sui-istifadədən müdafiəsi üçün ombudsman xüsusi yer tutur. Bu inistitun
yaradılması və fəaliyyəti dövlət və vətəndaş arasında, hakimiyətə malik olan
və idarə olunan şəxslər arasında münasibətlərdə yeni tənzimləmə qaydasıdır.
Azərbaycan Respublikasında belə bir qanun 2001-ci ildə Milli Məclisin yaz
sesiyasında qəbul edilmişdir və “Azərbaycan Respublkasının insan hüquqları
üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqunda” Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya qanunu adlanır.
Qeyd etdiyimiz kimi insan hüquqlarının xüsusi təşkilati təminat
vasitələrindən biri kimi Ombudsman Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasında və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrdə təsbit olunmuş və Azərbaycan Respublikasının dövlət və yerli
özünüidarə orqanları, vəzifəli şəxsləri tərəfindən pozulan insan hüquqları və
azadlıqlarının bərpa edilməsi üçün təsis edilir. Ombudsman insan və vətəndaş
hüquqlarını müdafiə edir lakin məhkəmə hakimiyyətinə daxil deyildir. Eyni
zamanda insan və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını təmin edən dövlət
orqanlarının slahiyyətlərini məhdudlaşdırmır və əvəz etmir.
Son zamanlar hüquq yaradıcılığı fəaliyyətinin iştirakçılarının dairəsi
genişlənmiş, dövlət orqanı olmayan təsisatların hüquq mənbələrinin
formalaşması prosesinə təsiri getdikcə artmışdır. Müvəkkilin İnsan və
vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi məqsədi ilə qanunların
qəbul edilməsinə və ya qanunlara yenidən mütərəqqi təkliflərin verilməsi ilə
əlaqədar məqsədyönlü fəaliyyətini misal göstərmək olar. Müvəkkil bu
fəaliyyəti zamanı İnsan və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının ilkin
mərhələdə tənzimlənməsi üçün lazım olan tövsiyələrini verə bilir bunun da
nəticəsində həmin qanunun normalarını dahada mükəmməl qəbul ediləməsinə
nail ola bilər.
Müvəkkil insan hüquqlarının təmin edilməsi ilə əlaqədar
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illik məruzəni Azərbaycan Respublikasının Prezdentinə təqdim edir, həmin
məruzə ilə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi qarşısında çıxış edərək
Respublikada insan hüquqlarına dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının
vəzifəli şəxslərinin nə dərəcədə əməl etməsi barədə məlumat verir. Bu məruzə
cəmiyyətdə hüquqların müdafiəsi baxımından müsbət qarşılanır, hüquqların
pozulmasına qarşı insanların dözümsüzlük göstərmələrini təbliğ edir.
Məruzədə olan ümumi fıkir, rəy və tövsiyyələrdən insan hüquqlarını təmin
edən başqa vəzifəli şəxslər də istifadə etməlidirlər ki, insanların hüquqlarının
pozulmasının qarşısı alınsınlar.
Konstitusiya Qanununa uyğun olaraq Müvəkkil ona ünvanlanmış
şikayətlərin araşdırılması zamanı insan hüquqlarının pozulması hallarının
olmasını müəyyən etdikdə, insan hüquqlarını pozmuş dövlət və ya yerli
özünüidarə orqanlarından, vəzifəli şəxslərdən pozulmuş hüquqların bərpasını
tələb etmək hüququna malikdir. Bu tələblər yerinə yetirilmədiyi hallarda o,
lazımi tədbirlər görülməsi barəsində müvafiq dövlət orqanları qarşısında
məsələ qaldıra bilər. Şəxsin hüquqları qüvvədə olan normativ aktlarla
pozulduqda isə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin
VII hissəsinə uyğun olaraq Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu ilə müraciət
etmək hüququ vardır.
Azərbaycan Respublikasında hüquqmüdafiə sistemində müvəkkilin
mövqeyi artmaqdadır. Bu da özünü ambudusman institutunun əsas demokratik
əlamətləri olan aşkarlıq, şəffaflıq, qanunçuluq, ədalət, qərəzsizlik və bütün
vətəndaşlar üçün əlverişli olması ilə göstərir. Ombudsmanın bu meyyarlar
əsasında fəaliyyəti İnsan və vətəndaşların hüquqlarının dövlət orqanları tərəfindən nozulmasının qarşısının alınması və müdafiə edilməsi baxımından
təsisatın cəmiyyətdə nüfuzunu daha da, artırır.
N.Şükürov
BDU-nun hüquq fakültəsinin
“Konstitusiya hüququ” kafedrasının aspirantı
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Keçid dövrü cəmiyyətində insan hüquqları
İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində keçid dövrü
cəmiyyətlərinin özünəməxsus özəllikləri vardır. Bu özəlliklərin çoxu
müstəqilliyə qədəm qoymuş postsovet məkanı ölkələrinin əksəriyyətində
oxşardır. Azərbaycan Respublikası da bu baxımdan istisna deyildir. Lakin
keçid dövrünün yaratdığı bütün problemlərə baxmayaraq, Azərbaycanda insan
hüquq və azadlıqlarının təminatı baxımından əldə edilmiş uğurlar digər analoji
cəmiyyətlərlə müqayisədə daha çoxdur.
Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi
sahəsində vəziyyətin aktuallığı get-gedə artır və heç kəsə sirr deyil ki, həm
daxildə, həm də beynəlxalq aləmdə ictimai rəyin diqqət mərkəzində qalmaqda
davam edir. İnsan hüquq və azadlıqlarının qorunması heç bir ölkənin sırf daxili
işi olmayıb, beynəlxalq birliyin prioritet fəaliyyət sahələrindən sayıldığından
həmin ölkələrin beynəlxalq aləmdə imicini və nüfüzunu müəyyən edən başlıca
amilə çevrilmişdir. Bu da Azərbaycanda zamanında düzgün qiymətləndirilərək, uyğun hüquqi bazanın yaradılmasına başlanmışdır.
1995-ci il noyabrın 12-də referendum vasitəsilə qəbul olunmuş
Konstitusiya Azərbaycanın dövlət quruculuğunun hüquqi əsaslarını müəyyən
və təsbit etdi. Əsas Qanuna görə, Azərbaycan demokratik, hüquqi, dünyəvi bir
dövlət kimi insan hüquq və azadlıqlarının prioritetliyini və hakimiyyət
bölgüsünü özünün gələcək inkişaf yolu kimi seçdi. AR Konstitusiyasının 158
maddəsinin 48-i insan hüquq və azadlıqlarına həsr edilmişdir. İnsan
hüquqlarının müdafiəsi dövlətin ali məqsədi qəbul edilməklə, gözlənilməsi və
qorunması Konstitusiyanın 71-ci maddəsi ilə bir vəzifə olaraq qanunvericilik,
icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının üzərinə qoyulmuşdur.
Yalnız müharibə, hərbi vəziyyət və fövqəladə vəziyyət, habelə səfərbərlik
elan edilərkən insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsinin
AR beynəlxalq öhdəliklərini nəzərə almaq şərti ilə qismən və müvəqqəti
məhdudlaşdırıla bilməsi istisna olmaqla, hüquq və azadlıqların
məhdudlaşdırılması qadağan edilir. Konstitusiya əsasında insan hüquqlarının
təmin olunmasının hüquqi mexanizminin yaradılması və təkmilləşdirilməsi
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işinə də başlanmışdır. Bu sahədə ötən müddət ərzində xeyli normativ-hüquqi
və icra xarakterli sənəd qəbul edilmişdir. 1998-ci ilin oktyabr ayında qəbul
edilmiş “Vətəndaşlıq haqqında” yeni Qanunu və 1998-ci ilin iyun ayında qəbul
edilmiş “İnsan hüquqlarının müdafiəsinə dair Dövlət Proqramı”nı xüsusi qeyd
etmək lazım gəlir. Başlanmış bu proses ardıcıl şəkildə davam etməkdədir.
2001-ci ilin dekabrında “Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə
müvəkkili (Ombudsman) haqqında” Qanunun qəbul olunması, 2002-ci ildə
Ombudsman institutunun yaradılması bu sahədə irəliyə doğru atılmış çox
mühüm addım kimi qiymətləndirilməlidir.
Artıq Azərbaycan insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində 50dən çox beynəlxalq sənədə tərəfdar çıxmışdır. Bu beynəlxalq hüquqi aktlara
uyğun olaraq, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi davam etdirilir və fəaliyyət
sahəsi genişləndirilir. Biz bütün addımları, qəbul edilmiş normativ hüquqi
aktları sadalamaq fıkrindən uzaq olub, sadəcə, həlledici saydıqlarımızın
üzərində dayanırıq. Fikrimizcə, bu cür həlledici əhəmiyyətə malik sənədlərdən biri də AR-da insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə respublika
Prezidenti İ.Əliyevin 28 dekabr 2006-cı il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
Milli Fəaliyyət Planıdır. Milli Fəaliyyət Planında yaxın gələcək üçün
Azərbaycanda normativ-hüquqi aktların insan hüquqlarına dair beynəlxalq
standartlara tam uyğunlaşdırılması, beynəlxalq təşkilatlarla yeni və daha sıx
əməkdaşlıq strategiyasının hazırlanıb həyata keçirilməsi, dövlət orqanlarının
fəaliyyətinin insan hüquqlarının təminatı baxımından təkmilləşdirilməsi, elmianalitik və hüquqi maarifləndirmə işlərinin təşviqi, vətəndaş cəmiyyətinin
formalaşdırılması işinin gücləndirilməsi mühüm vəzifələr kimi müəyyən
edilir.
Bütün toxunduqlarımız normal hüquqi baza olub, Azərbaycanın tutduğu və
davam edəcəyi yolu birmənalı müəyyənləşdirir, geniş fəaliyyət meydanı açır.
Lakin gerçəkləşdirilməsi xeyli təbii və süni maneələrlə üzləşir ki, bunu da
normal qəbul etmək lazım gəlir. Odur ki, yolun harasında olduğumuzu, keçilmiş hissədə üzləşdiklərimizi, nəticələri və nəticələrə təsir göstərmiş obyektiv
səbəbləri qiymətləndirmək tələb olunur. Çünki bütün bunları etməsək,
subyektivlıkdən yayına bilmərik, vəziyyətin
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mahıyyətindən uzaqlaşdıra biləcək maraq və ambisiyalardan çıxış etmiş olarıq.
Hər şeydən əvvəl nəzərə almalıyıq ki, keçid mərhələsi, bir ictimai-siyasi
sistemdən digərinə transformasiya prosesi yaşamışıq və hələ bu proses davam
edir. Bu da əsaslı sistem böhranı ilə müşaiyət olunmuşdur. Keçid dövrünün ilk
mərhələsində (10 il) yaşanmış sistem böhranı iqtisadiyyat, siyasət, hüquq,
mədəniyyət, elm, təhsil, sağlamlıq, ekologiya və s. cəmiyyət həyatının bütün
sahələrində köklü dağıntılara və aşınmalara səbəb olduğundan insan
hüquqlarının kütləvi pozulması hallarına gətirib çıxarmışdır ki, bu da, əsasən,
obyektiv, qismən də subyektiv səbəblərdən qaynaqlanmışdır. Paralel olaraq
bütün sahələrdə xaotik proseslərin yaşanması, ənənələrin həyatla ayaqlaşmayıb
əhəmiyyətini itirməsi, keçid dövrünün başlanğıc mərhələsində aktuallıq
qazanan dəyərlərin transformasiya prosesinin gedişində arxa plana keçməsi,
yeni, maddiyyata söykənən dəyərlərin önə çıxması və ümumiyyətlə, dəyərlərin
sürətlə dəyişməsi sosial psixologiyaya güclü təsir göstərməklə Azərbaycan
üçün bir çox gerçəklilklər ortaya çıxarmışdır. İnsan hüquqlarının müdafiəsi
mexanizmini bunları nəzərə almadan səmərəli təşkil etmək çox çətindir. Çünki
bütün bu proses insan amilini qeyri-müəyyən duruma salmaqla ictimai təlabat
və dəyərlər sistemində qarışıqlıq yaratınışdır.
Ədalət hissinin itirilməsi və ədalətə inamın zəifliyi xüsusilə nəzərə çarpır.
“Nədən başlamaq olar?” sualının cavabını məhz burada axtarmaq lazımdır.
Çünki ədalət hissini itirmiş insan həm asanlıqla ədalətsizlik törədir,
ədalətsizliklərə göz yumur, həm də ona qarşı ədalətli yanaşma olacağına
inanmır. Məhz ədalət hissinin və ədalətə inamın bərpasından başlamaq
düzgündür. AR Prezidentinin Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş Milli Fəaliyyət
Planının əhəmiyyətindən danışanda da, Ombudsman institutunun 5 illik
fəaliyyətini qiymətləndirəndə də vətəndaşımızda ədalət hissinin və ədalətə
inamının bərpasına təsirini nəzərə alsaq, daha obyektiv yanaşma ortaya
qoyarıq.
Azərbaycan vətəndaşının özünə qapanması, fərdiləşməsi də müəyyən
psixoloji baryer yaratınışdır. Bu da keçid dövrünün və sistem böhranının
doğurduğu neqativ təsirlərdən qaynaqlanan mənfi yüklü informasiyaların
çoxluğundan vətəndaşın üz dön-

113

dərməsi, onları qəbul etməməsi və bütün dıqqətini özünün və yaxınlarının
üzərində cəmləşdirməsinin nəticəsidir. Bu vətəndaşı dar ailə maraqları
çərçivəsindən çıxarıb ictimai maraqların müdafiəsinə qoşmaq çox çətin
vəzifədir. Laqeyd, qeyri-fəal və seyrçi qalmaq yolu seçən insanın hüquqlarının
müdafiəsini təşkil edərkən Ombudsman insitutunun ötən beş illik fəaliyyətində
hansı reallaqlarla üzləşdiyini təsəvvür etmək olar.
Keçid dövründə yaşadığımız sistem böhranının yaratdığı xaotik proseslər
kütləvi şüurda da xaosun yaranması ilə nəticələnmişdir. Bunu kütləvi şüurun
“narkotikləşməsi” adlandırmaq olar. Nizamsız, məntiqi bağlılığı olmayan, ani
şok, heyrət yaradan, populizmə hesablanan informasiyaların çoxluğu kütləvi
şüurda məntiqi ardıcıllığın pozulmasına gətirib çıxarmışdır. Nəticədə,
emosional kütləşmə ilə məntiqsiz informasiyalara meyl paralel artınağa
başlamışdır. Odur ki, insan hüquqlarının müdafiəsi mexanizminin təşkili və
vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması prosesinin aparılmasında emosional
oyatına, diqqətin cəmləşdirilməsi və məntiqi əsaslandırma, ardıcıl və sistemli
təsir metodlarından yetərincə faydalanmaq olmur.
Ənənələrin və klassik dəyərlərin yaşanmış sistem böhranının nəticəsi
olaraq müvəqqəti, yaxud birdəfəlik əhəmiyyətini itirməsi “çağdaş insan” tipi
və onun “dəyərlər sistemi” problemini ortaya qoymuşdur. Bu insanın ənənəyə
və keçmişin əxlaq qaydalarına münasibəti dəyişib. O, daxüi aləminin
tələbatlarına laqeydlik göstərmək məcburiyyətindədir. Psixoloji olaraq belə
insan kənar köməyə möhtac olduğundan arxasında gizlənməyə “güclü kürək”
axtarır, özünü tam hüquqlu vətəndaş kimi hiss edə bilmir. Onım üçün təbəə
olmaq daha rahatdır, nəinki öz taleyinin sahibi olmaq. Deməli, vətəndaş
olmaq, təbəəlikdən çıxıb taleyinə sahib olmaq tələbatının yaradılması da ilkin
və mühüm vəzifələrdən biridir.
Nəzərə alınmalı mühüm məqamlardan biri də ənənəvi “qəhrəman
obrazı”nın, “nümunəvi vətəndaş” tipinin dəyişməsidir. Ciddi, nizamlı, ideyalı
insanı artıq “istehlakçı”, sağa-sola imkanlar nümayiş etdirən, maddi dəyərlə
üzərində köklənən “istehlak lideri” əvəz edir. Çağdaş cəlbedici stereotiplərin
təkmilləşməsi, mənəvi dəyərlər qazanması, mənfi stereotiplərin gözdən
düşməsi prosesi güclənməlidir ki, insan hüquq və azadlıqlarının qorunması
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aktuallaşaraq cəledicilik qazansın. İctimai maraqların müdafiəsinin, ictimai
fəallığın mənəvi cəhətdən mükafatlandırılması kimi ifadə edilə biləcək bu
proses keçid dövrünün məhsulu olan sistem böhranının yekunlaşmasını və yeni
quruculuq dövrünün başlanmasını şərtləndirir.
Tələbat və ehtiyacların yeni quruculuq dövrünün başlanmasına uyğun
dəyişməsi keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Milli Fəaliyyət
Planının AR Prezidenti tərəfindən təsdiq edilməsi və məhz indiki ərəfədə
icrasına başlanması sosial-iqtisadi inkişafın tarixi məqamını düzgün
qiymətləndirməkdən və aparılan islahatlara geniş ictimai dəstək qazanmaq
istəyindən irəli gəlir. Fikrimizcə, bu addım yeni quruculuq mərhələsində
prosesə yeni cəlbedici müsbət stereotiplərin daxil edilməsinə gətirib çıxarır bu
da vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasına pozitiv təsirini göstərəcəkdir. Digər
tərəfdən, hakimiyyət orqanlarını ictimaiyyətlə birgə fəaliyyətə təşviq edir ki,
bu da sosial fasilitasiya prosesinə təkan verir. Nəticədə, cəmiyyətdəki
təbəqələr, idarə edənlər və idarə olunanlar, ayrı-ayrı əhali qrupları arasında
əlaqələr artır, qarşılıqlı müsbət təsirlər çoxalır. Ombudsman institutunun ötən
beş illik fəaliyyəti də hazırkı nəticələrə yetişməkdə müsbət rol oynamışdır.
İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planında
ictimai instituların, QHT sektorunun iştirakına göstərilmiş diqqət ən
əhəmiyyətli məqamlardandır. Nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycanda dövlət artıq
kifayət qədər güclənmişdir, bir çox fəaliyyətlərin, sahələrin və hətta
səlahiyyətlərin cəmiyyətin üzərinə ötürülməsinə, ictimai institutlaşmanın,
özünüidarənin gücləndirilməsinə, QHT sektorunun inkişaf etdirilməsinə
ehtiyac artmışdır. Ombudsman institutu ötən beş illik fəaliyyəti ərzində məhz
QHT sektoru ilə işləməkdə xeyli müsbət təcrübə əldə etmişdir.
QHT sektorunun inkişaf etdirilməsi, ictimai institutlarla davamlı
münasibətlərin qurulması, qarşılıqlı təsir və əməkdaşlığın gücləndirilməsi,
cəmiyyətin inkişaf etdirilməsi və düzgün ıdarəetmənin həyata keçirilməsində
əvəzsiz rolunu təsdiq etməkdədir. Çünki qloballaşmış dünyada müasir
demokratiya, insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi mürəkkəb və etibarlı
analizi, konstruktiv tənqidi və yeni ideyaları tələb edən bir çox kompleks
problemlərlə üzləşir.
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İctimai instituların ictimai maraqların qorunmasından çıxış edən müstəqil
təhlilləri olmadan hökumət səmərəsiz proqramlar qəbul və icra etmək təhlükəsi
ilə üzləşməli olur. Eyni zamanda, insan hüquq və azadlıqlarının qorunması,
vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması prosesində ictimai institutlar hakimiyyət
orqanları ilə ictimaiyyət arasında səmərəli vasitəçi rolunu oynaya bılir.
Qabaqcıl Avropa ölkələrinin (xüsusən, Skandinaviya ölkələrinin) təcrübəsində
ictimai sektor gündəmdə olan və meydana çıxan məsələləri, problemləri,
aktual təklifləri müəyyən edir, qiymətləndirir, aydın ifadə edir, problem və
ideyaları dövlət siyasəti məsələlərinə çevirib təqdim edir. Bu sahədə məlumatlı
və müstəqil tərəf kimi çıxış etməklə dövlət siyasətinin işlənməsi və həyata
keçirilməsi prosesində əsas maraqlı tərəflər arasında fikir və informasiya
mübadiləsi üçün konstruktiv forumu təmin edir. Bu da ardıcıl olaraq insan
hüquq və azadlıqlarının davamlı müdafiə sisteminin güclənməsinə, yeni-yeni
ideya və incəliklərlə zənginləşməsinə şərait yaradır.
QHT-lər cəmiyyətdən gələn təşəbbüslər, yaradıcı ideyalar, bu təşəbbüs və
ideyaların daşıyıcıları ilə hakimiyyət strukturları arasında yaranan boşluqları
aradan qaldırır. Qabaqcıl Avropa, xüsusən Skandinaviya ölkələrinin bu sahədə
təcrübəsini öyrənmək və ondan faydalanmaq bizim üçün çox vacibdir.
Demokratiyaya yeni qədəm qoymuş Azərbaycan kimi keçid ölkələrində
insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasında belə boşluqlarla tez-tez üzləşməli
oluruq. Ona görə də sosial transformasiya prosesində ictimai instituların
rolunun Azərbaycanda yaxın gələcək üçün sürətlə artacağı şəksizdir. Vətəndaş
cəmiyyətinin təşəkkül tapması strateji məqsədi olan Ombudsman institutunun
yaxın gələcəyinin bu sahədə dövlət siyasətini hazırlamaqda, ictimai institutlar
şəbəkəsinin genişləndirilməsində və inkişaf etdirilməsində, fıkrimizcə, başlıca
rollardan birini oynamalıdır. Azərbaycanın mövcud QHT şəbəkəsi də insan
hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının verdiyi geniş
imkanlardan bəhrələnə, təsir və fəaliyyət dairəsini genişləndirə bilər. Mövcud
normativ-hüquqi baza da buna imkan verir.
R.Şərifli
“Azərbaycan-Skandinaviya Əməkdaşlığı”
İctimai Birliyinin icraçı direktoru
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Ombudsman təsisatının yaradılması
tarixi zərurətdən doğmuşdur
Mən çox şadam ki, bu gün “Ombudsman təsisatı və insan hüquqlarının
inkişafı” mövzusunda keçirilən konfransda və onun bölmə iclasında iştirak
edirəm. Bizim hər birimizin mənəvi borcu insan hüquqlarını qlobal reallığa
çevirmək üçün öz töhfəmizi verməkdir.
Əsrlər boyu dövlət və insan münasibətləri mütləq suverenlik prinsipindən
irəli gələrək hər bir dövlətin müstəsna daxili məsələsi ıdi. Dövlətlər insanlarla
istədikləri kimi rəftar edirdilər, bu isə ədalətsiziiklərə gətirib çıxarırdı.
Ədalətsiz şəraitə dözümü tükənən insanlar zaman-zaman üsyanlar qaldırır,
inqilablar edirdilər. Elə Azərbaycanın tarixindən də buna çoxlu misal gətirmək
olar. Harada baş verməsindən və nə ilə nəticələnməsindən asılı olmayaraq
bütün xalq hərəkatının və inqilabların eyni səciyyəvi xüsusiyyəti var - onların
hamısı haqq və ədalət naminə edilibdir. Bu gün artıq təsdiq edilir ki, həqiqi
davamlı inkişaf yalnız əhalisinin sosial, siyasi, iqtisadi hüquqlarının tam
müdafiə olunduğu ölkələrdə mümkündür. Demokratiya, inkişaf, insan hüquq
və azadlıqlarına hörmət bir-biri ilə üzvi surətdə bağlı olan və bir-birini
şərtləndirən amillərdir. Bəşər sivilizasiyasının ən müdrik kəşflərindən sayılan
insan hüquqları bu gün hamının anladığı və anlamalı olduğu əvəzsiz
nailiyyətdir. İnsan hüquqlarının qorunması müasir dünyaya qovuşmağın əsas
yoludur.
Respublikamızda 80-cı illərin sonlarından başlayaraq insan huquqlarının
pozulması gündəlik həyat normasına çevrilmişdir. Qarbaçovun bədnam
yenidənqurma siyasəti insan hüquqlarını qorumaq, ərazi bütövlüyünü
möhkəmləndirmək, millətlərin yaxınlaşmasını təmin etmək əvəzinə milli
ədavəti qızışdırdı. İnsanların konstitusion hüquqları pozuldu. Bu, xüsusilə
özünü Azərbaycanda göstərdi. İnsanlar öz ata-baba yurdlarından qovuldu,
evləri yandırıldı, öz evinin, torpağının müdafiəsinə qalxanlar isə günahlandırıldı. Xalq müstəqillik uğrunda mübarizəyə qalxdı. 1991 - ci ildə
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etdi. Ancaq ilk illərdə
müstəqilliyimiz kağız üzərində idi. Yalnız 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə
ümummilli lider Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə gəldikdən sonra
Azərbaycanın müstəqilliyi yolunda
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yeni dövr başladı. Möhtərəm Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə müstəqil
dövlətimiz öz vətəndaşlarının hüquqlarının müdafiəsinə qalxdı. Azərbaycan
dünya birliyinə və Avropa ailəsinə inteqrasiya yolunu tutdu. Ölkəmizdə hüquqi
dövlət quruculuğu, qanunun aliliyinin təmin edilməsi, insanların hüquq və
azadlıqlarının qorunması istiqamətində atılan addımlar Azərbaycanın Avropa
Şurasına qəbul edilməsini şərtləndirən əsas amillərdir. Azərbaycanın mötəbər
beynəlxalq təşkilatlara qəbul olunması insan hüquqlarının qorunması və
inkişafı sahəsində əsaslı addımlar atılmasını zəruri edirdi. Belə ki, 1993-cü
ildən sonrakı keçən illər ərzində insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində
mühüm nailiyyətlərin əldə edilməsi, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının İnsan
Hüquqları İnstitutunun analitik axtarışları Azərbaycan Respublikasında
Ombudsman təsisatının yaradılmasını zəruri edirdi.
Ombudsman və ya İnsan hüquqları sahəsində xalq müdafiəçisi təsisatı
demokratik cəmiyyətin tarixi sınaqlardan keçmiş ən mühüm atributlarından
biridir. Təxminən 300 yaşı olan bu qurum hazırda dünyanın 100-ə yaxın
ölkəsində fəaliyyət göstərir. Ombudsman təsisatını
ayrı-ayrı ölkələrdə
müxtəlif cür adlandırırlar: Parlament müvəkkili, İnsan hüquqları müvəkkili
və s. Ölkələrin spesifik xüsusiyyətlərinə baxmayaraq, Ombudsman bir əsas
funksiyanı yerinə yetirir - insan hüquqlarının qorunmasını Ombudsmanın
vəzifəsi dövlət orqanlarına münasibətdə vətəndaşların hüquqlarını qorumaqdan
ibarətdir. Ombudsmanın fəaliyyəti və bu fəaliyyət nəticəsində aşkarlanan
pozuntular geniş ictimaiyyətə çatdırılır. Ombudsman dövlətin gücünə və
ictimaiyyətin nüfuzuna arxalanır.
Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi 1948-ci ildə qəbul ediləndə
Azərbaycan müstəqil dövlət olmadığından ona səs verə bilməmişdir. Yalnız
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan Respublikası insan
hüquqlarına və demokratiyaya sadiq olacağını bəyan etmişdir. 1995 - ci
ildə qəbul edilmiş konstitusiyada böyük bir fəsil insan hüquqlarına həsr
edilmiş və bəyannamənin müddəalarını özündə əks etdirmişdir.
Konstitusiyanın müddəalarından irəli gələn insan hüquq və azadlıqlarının əsas
meyar kimi özündə əks etdirən bir çox qanunlar qəbul etmişdir. Azərbaycanda
Konstitusiya Məhkəməsi yaradılmış, hüquq-mühafizə orqanlarının əsas
fəaliyyəti, vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsinə yönəlmişdir. Hüquqi
islahatlar keçirilmişdir. Belə bir təsisatın yaradılması üçün kifayət qədər
hüquqi əsaslar yaranmış-
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dır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, ümummilli lider Heydər Əliyevin
22 fevral 1998-ci il tarixli “İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarınının
təmin edilməsi sahəsində tədbirlər haqqında” fərmanı və “İnsan hüquqları
müdafiəsinə dair dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında” 18 iyun 1998ci il tarixli sərəncamına uyğun olaraq respublikamızda bu sahədə bir çox işlər
görülmüşdür. Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv edilmiş, ömürlük həbs cəzası ilə
əvəz edilmişdir. Avropa Şurası qarşısında götürülmüş öhdəliklərin yerinə
yetirilməsi baxımından bu təsisatın yaradılması zəruri olmuşdur.
Son dövrlərdə vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təminatı sahəsində bir
çox beynəlxalq prinsiplər Azəbaycan qanunvericiliyində və həyatımızda öz
əksini tapmışdır. Bu təsisatın yaranması vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının
müdafiəsi mexanizmində qüsurların aradan qaldırılmasına kömək etmiş,
Azərbaycanın dünyanın vahid hüquq məkanına inteqrasiyasına təkan
vermişdir.
Bu təsisat səriştəsiz idarəetmə və hakimiyyətdən sui-istifadə məsələlərini
qaldırmaqla dövlət orqanları və onların vəzifəli şəxslərinə verilmiş hakimiyyət
hüduduna riayət edilməsinin təminatçısı xidmətini göstərir. Vətəndaş və dövlət
arasında münasibətləri yüksək dərəcəyə qaldırmışdır. Dövlətçiliyə inamı
möhkəmləndirmişdir. Beləliklə, Ombudsman birbaşa əhalinin maraqlarına
xidmət etmişdir.
Ombudsman xidmətini zəruri edən amillərdən biri vətəndaşların bilavasitə
onun özünə müraciət edə bilməsi olmuşdur. Vətəndaşın hüququ pozulanda
məhkəmədən çox, ombudsmana müraciət etmişdir. Keçən beş il ərzində iyirmi
yeddi minə qədər ərizənin bu təsisata ünvanlanması və onların hər birinə cavab
verilməsi bunun əyani təcəssümüdür.
Yarandığı beş il ərzində bu təsisat xeyli iş görmüş, KİV-lə əməkdaşlıq
etmiş, əhalinin maariflənməsində, qanunların qəbul edilməsində yaxından
iştirak etmişdir.
Eyni zamanda Milli Məclisə amnistiya elan edilməsinə, ölkə prezidentinə
əfv məsələlərinin həlli ilə bağlı təkliflər vermişdir. Cəzaçəkmə
müəssisələrində, istintaq təcridxanalarında və cəbhə bölgələrində olmuşdur.
Bütün bu görülən işlər Ombudsman təsisatının olmasının əhəmiyyətini bir
daha göstərir.
Ş.Qasımov
Azərbaycan Texniki Universiteti,
Tarix kafedrasının müdiri, t.e.n., dosent
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Azərbaycan Respublikasında
Ombudsman institutunun yaradılması tarixi:
Ombudsmanın uğurlu fəaliyyətində
fərdi keyfiyyətlər amili və insan hüquqlarının
müdafiəsində onun rolu
Demokratiya, inkişaf, insan hüquq və azadlıqlarına hörmət bir-biri ilə üzvi
sürətdə bağlı olan və bir-birini şərtləndirən amillərdir. İnsan hüquqları müxtəlif
iqtisadi və sosial sistemlərin, idealogiyalarının və mədəniyyətlərin mövcud
olduğu müasir dünyamızda insanları və cəmiyyətləri birləşdirən ən əsas
meyardır. Bəşər sivilizasiyanın ən müdrık kəşflərindən sayılan insan hüquqları
bu gün hamının anladığı və anlamalı olduğu əvəzsiz nailliyyətdir. İnsan
hüquqlarına hörmət, insan hüquqlarının qorunması müasir dünyaya
qovuşmağın əsas yoludur.
İnsan hüquqlarına hörmət dövlətləri demokratik, hüquqi dövlət kimi
xarakterizə edən ən mühüm amillərdən biridir. Müstəqil dövlət kimi
Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının etibarlı konstitusion
təminatlarını yaradılması, insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunması
dövlətin ali məqsədi kimi müəyyən edilmişdir. Bu ali məqsədin həyata
keçirilməsi prosesinin ən uğurlu hissəsi Ombudsman (İnsan hüquqları üzrə
müvəkkil) təsisatının yaradılmasıdır. Ombudsman haqqında qanunun
konstitusiya qanunu səviyyəsində qəbul olunması onun gələcək fəaliyyətinə
verilən qiymət olmuşdur. Ombudsmanın əsaslandığı bütün prinsip və
proseduralar insan hüquq və azadlıqlarının dövlət aparatı və vəzifəli şəxslərin
özbaşnalığı, sui-istifadə hallarından müdafiə olunması sahəsində onun
funksiyalarının həyata keçirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir və dövlətvətəndaş münasibətlərinin tənzimlənməsində mühüm rol oynayır. Burada da
Ombudsmanın müstəqilliyi danılmaz faktor kimi çıxış edir.
Azərbaycan Respublikasında İnsan hüquqları üzrə müvəkkil institutunun
təsis edilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Heydər Əliyevin
imzaladığı 22 fevral 1998-ci il tarixli “İnsan və vətəndaş hüquqlarının və
azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində tədbirlər haqqında” Fərmanda nəzərdə
tutulmuş, həmçinin, 19 iyun 1998-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“İnsan hüquqlarının müdafiəsinə dair dövlət proqramında” insan
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hüquqları üzrə müvəkkilin yaradılması qeyd edilmişdir. Bu tip hüquqi
sənədlərə diqqət yetirdikdə aydın olur ki, İnsan hüquqları üzrə Müvəkkil
dövlət, yerli idarəçilik orqanları və vəzifəli şəxslərin insan hüquq və
azadlıqlarına riayət etmələri üzərində parlament nəzarətini həyata keçirməyə
səlahiyyət verilmiş, lakin onların qəbul etdiyi qərarları dəyişdirmək hüququna
malik olmayan vəzifəli şəxsdir.
Müasir dünyada Ombudsman inandırmaq institutudur. Onun silahı aşkarlıq,
tənqid və inandırmaqla göstərməklə işləyir. O qərəzsizlik və müstəqil
araşdırıcı rolu oynayır. Müasir dünyada ictimai fikrin əhəmiyətini
vurğulamaqla qeyd etməliyəm ki, vəzifəli şəxslərin qanundan və
mənəviyyatdan kənar qərarlarını və əməllərini açıqlamaq olduqca səmərəli bir
üsuldur. Ombudsmanlıq fəlsəfəsi xeyirxah məqsədə xidmət etməklə, inzibati
özbaşınalıq hallarının aradan qaldırılmasına xidmət edir.
Qeyd edək ki, Ombudsmanın deyəndə ilk əvvəl nəzərimizdə fərdi
keyfiyyətlərinə görə ictimaiyyətdə özünəməxsus yeri olan və xüsusi rəğbət
qazanmış şəxs canlanmaqdadır. Təsadüfü deyil dünyada yazılmamış bir qanun
kimi Ombudsman vəzifəsini tutan şəxsin xanım olması tendensiyası birsıra
dövlətlərdə mövcuddur. Belə ki, qadınlara cəmiyyətlərdə olan xüsusi ehtiram
və hörmət onların fəaliyyətində də özünü büruzə verməkdədir. Bu zaman
Ombudsmanın müraciət etdiyi rəsmi dövlət qurumlarının onun müraciətinə
daha ehtiramla və diqqətlə yanaşmasını ortaya çıxır. Bu konstitusion tələbə
kömək edən psixoloji bir amildir. Digər tərəfdən yuxarıda da qeyd etdiyimiz
kimi bütün bunlara Ombudsmanın fərdi keyfiyətləri, ictimaiyyətdə arzu olunan
və dinlənilən, inanılan və etibarlı şəxs olması da olduqca təsir etməkdədir. Bu
hallar müvəkkilin fəaliyyəti zamanı ona kömək edir.
Bu institututun populyarlığı və avtoriteti onun status və fəaliyyətinin
effektivliyini təmin edən bir sıra demokratik xüsusiyyətlərindən irəli gəlir.
Bunlar:
• dövlət orqanları sitemində onun müstəqil statusu;
• səlahiyyət müddəti ərzində dəyişilməzliyi;
• qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun olması;
• bütün vətəndaşların müraciəti üçün açıq olması və əlçatımlılıq;
• şikayət və müraciətlərin qəbul olunması prosedurasının sadəliyi;
• vətəndaşlara ödənişsiz hüquqi yardımı və s. xüsusiyyətlərdır.
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Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi Ombudsman xidmətini zəruri edən əsas
amillərdən biri vətəndaşların bilavasitə onun özünə müraciət edə bilməsidir.
Yəni vasitəçilər kimi nə vəkilə, nə də qanuni nümayəndəyə ehtiyac yoxdur.
Yol açıqdır, ərizə ilə müraciət edib onun oxunacağına əmin olmaq olar.
Vətəndaşın ərizə ilə Ombudsmana müraciətinin pisixoloji cəhətini də qeyd
etmək lazımdır. Hüquqları pozulmuş vətəndaş Ombudsmanın simasında həmin
bu hüquq pozmanı etmiş inzibati orqanlarla bağlı problemin sərbəst
tədqiqatçısı əldə etmiş olur. Bu baxımdan Ombudsman təsisatı bütün sosial
qruplara mənsub şəxslərin etimad göstərə biləcəyi hüquq müdafiə mərkəzi
rolunu oynamaqdadır.
İnsan hüquqları üzrə səlahiyyətli müvəkkil təsisatı müstəqil bir struktur
olmaqla, insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi üçün əlavə bir dövlət
mexanizmidir. Ancaq düşünürəm ki, bu təsisat insan hüquqları problemlərini
qeyri-hökumət təşkilatları ilə birlikdə öyrənər və işləyərsə daha çox səmərə
əldə etmiş olar. Bununla yanaşı, əminəm ki, Ombudsman təsisatı artıq
cəmiyyətdə öz layiqli yerini tapmış, vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsi
sahəsində səmərəli bir orqana çevrilmişdir.
Ş.Camalov
AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi Hüquqi Tədqiqatlar
İnstitutunun aspirantı

122

Ombudsmanın Fəaliyyət İstiqamətləri
Ombudsman adətən hökumət və ya parlament tərəfindən təyin olunan
rəsmi şəxsdir ki, ona ictimaiyyətin maraqlarını təmsil etmək və fərdi
vətəndaşlar tərəfındən daxil olan şikayətləri araşdırma və müvafiq orqanlara
ünvanlandırmaq vəzifəsi verilmişdir. Əksər mənalarda “ombudsman” anlayışı
hökumətin vətəndaşın maraqlarına toxunan fəaliyyətinin nəzarətini təmin edən
və vətəndaşa qarşı hökumətin düzgün olmayan fəaliyyətinə dair şikayətləri
araşdıran dövlət rəsmisi mənasında işlədilir. Əgər Ombudsman şikayətin
əsaslandırılmış olduğunu hesab edirsə, o bu barədə məruzə dərc edir.
Dünyadakı bütün ombudsmanların oxşar fəaliyyət istiqamətləri var. Buna
baxmayaraq, istisnalar mövcuddur və müxtəlif qanunvericiliklərə uyğun olaraq
fəaliyyət sahələri də müxtəlif ola bilər. Ombudsmanın gördüyü ən ümumi işlər
aşağıdakılardır:
Müraciətlərin qəbulu və nəzərdən keçirilməsi Ombudsmanın fəaliyyətinin
əsas istiqaməti dövlətin vətəndaşları, xarici vətəndaşlar və həmçinin,
vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən gələn şikayətlərin nəzərdən keçirilməsi
və araşdırılmasıdır. Həm vətəndaşların, həm xarici vətəndaşların, həm də
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Ombudsmana şikayət göndərmək hüququ var.
Şikayətlər o zaman verilir ki, həmin şəxslərin hüquqları təşkilatların və ya
rəsmilərin fəaliyyəti və ya etinasızlığı nəticəsində pozulur. Ombudsmanın
şikayətləri və ərizələri təkcə hüquqları pozulmuş şəxslərdən birbaşa qəbul
etmək yox, həmçinin qurbanın tərəfində olan və onun hüquqlarının pozduğu
orqan və ya rəsmilərdən hüquqlarının təmin edilməsini əldə etmək istəyən
üçüncü tərəfdən də ərizə qəbul etmək hüququ var. Şikayəti nəzərdən
keçirərkən və ya öz təşəbbüsü ilə vətəndaşların hüquqlarının, azadlıqlarının və
qanuni maraqlarının pozulması hallarını araşdırarkən Ombudsmanın aşağıdakı
hüquqları var: aydınlaşdırılacaq vəziyyəti yoxlamaq üçün təşkilatlardan və
rəsmilərdən yardım istəməkı aydınlaşdırılacaq vəziyyəti yoxlamaq üçün təşkilatlardan və rəsmilərdən nümayəndələrin dəvət edilməsi (yoxlama işləri o
halda təşkilatlara və ya rəsmilərə həvalə oluna bilməz ki, göndərilən şikayət
məhz həmin orqan və ya rəsmilərin fəaliyyəti və ya etinasızlığı barəsindədir)ı
təşkilatlara və ya rəsmilərə azad baş çəkə bilərı təşkilatlardan və rəsmilərdən
informasiya və
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materiallar almaq, sənədlər əldə etmək və tədqiqatlar aparmaqı rəsmilərdən
izahat tələb etməkı aydınlaşdırılan məsələlərə dair nəticələr çıxarmaq üçün
təşkilatlara və mütəxəssislərə müraciət etməkı şəxslərin hüquqlarının,
azadlıqlarının və qanuni maraqlarının qorunması sahəsində təşkilatların və
rəsmilərin yoxlamalarında iştirak etməkı həbs olunmuş və ya tutulmuş
şəxslərlə görüşmək və danışıqlar aparmaq.
Vətəndaşların müxtəlif hüquqlarının pozulması barədə şikayətləri və
ərizələri nəzərdən keçirməklə Ombudsman faktlardan irəli gələrək müxtəlif
nəticələrə gələ bilər və üç cür qərar qəbul edə bilər:
a) şikayətin qanuniliyini müəyyən etmək;
b) şikayəti qeyri-qanuni elan etmək;
c) şikayəti digər müvafiq orqanlara ötürmək.
Ərizələrin və şikayətlərin nəzərdən keçirilməsindən sonra Ombudsmanın
müvafiq təşkilatlara göndərdiyi tövsiyələr-yekunlar insan hüquqlarının
pozulması hallarında qanuni müdafiənin mühüm alətlərindən biridir.
Şikayətlərin nəzərdən keçirilməsinə dair yekunda nəzərdə tutulan
Ombudsmanın tövsiyələri təşkilatların və rəsmilərin etdiyi səhvlərin
düzəldilməsinə yönəldilmişdir. Öz yekununda Ombudsman bu orqanlara onlar
tərəfindən pozulmuş insan hüquqlarının nəticələrini aradan qaldırmağa yönəldilmiş addımların atılmasını tövsiyə edir, səhv qərara yenindən baxılması və ya
ləğv edilməsi üçün praktika və prosedurların dəyişdirilməsini tələb edir, və
təşkilatların və rəsmilərin qeyri-qanuni fəaliyyəti nəticəsində dəyən zərərin
ödənilməsini nəzərdən keçirməyi tövsiyə edir.
Qanunvericiliyin icra edilməsinin və inkişafının monitorinqi Ombudsmanın
qanunvericiliyin inkişafına yardım göstərməyə aid olan vəzifələri
aşağıdakılardan ibarətdir: qanunverici aktların layihəsini öyrənmək və onların
insan hüquqları sahəsində beynəlxalq standartlara uyğun olub-olmamasını
öyrənmək. Ombudsmanın insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsindəki vəzifəsi
qanunvericiliyin öyrənilməsi ilə çox sıx əlaqəlidir, çünki, qanun-vericilik
birbaşa və ya dolayısı yolla insan hüquqlarına toxunur. Müxtəlif orqan və
rəsmi şəxslər tərəfindən insan hüquqlarının pozulmasının konkret hallarını
nəzərdən keçirərək Ombudsman hazırda qüvvədə olan qanunların praktiki
səmərəliyini qiymətləndirə bilər, insan hüquqlarının qanuni tənzimlənməsinə
dair
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problemləri üzə çıxara bilər, milli qanunvericiliyin beynəlxalq qanunvericiliyə
uyğun olmasını araşdıra bilər. Ombudsmanın hüququ var ki, daxili
qanunvericiliyin insan hüquqları sahəsindəki tələblərə uyğun olmasını və ya
ziddiyyətin olduğunu araşdırsın və öz fikrini bildirsin, həmçinin, öz təkliflərini
Parlamentə göndərsin.
İnformasiya və maarifləndirici fəaliyyət
Ombudsmanın informasiya və maarifləndirici fəaliyyəti insan hüquqları
sahəsində araşdırma mənbələri və analitik materialların toplanması,
hazırlanması və yayılmasından, KİV-lərdə görünməkdən, insan hüquqlarına
dair beynəlxalq və milli normaların öyrənilməsi sahəsində əhalinin müxtəlif
qruplarının bilik səviyyəsinin yüksəldilməsindən, həmçinin, beynəlxalq və
respublika səviyyəsində insan hüquq və azadlıqlarına dair seminar,
konfransların keçirilməsindən ibarətdir. Ombudsmanın maarifləndirici
fəaliyyətinin özəl xüsusiyyətləri var. Belə ki, bu fəaliyyət təkcə böyük
miqdarda əhali arasında insan hüquqlarına dair informasiyanın çatdırılması
deyil, həmçinin, Ombudsmanın insan hüquqlarının müdafiəsi sistemində yeri
və rolunun izah edilməsidir.
Ombudsman və onun işçiləri əhalinin hüquqi maarifləndirilməsi sahəsində
aktiv iştirak edirlər. Bu məqsədlə əhali üçün mühazirələr təşkil edilir,
beynəlxalq və respublika səviyyəsində konfranslar keçirilir, KİV-lərdə
materiallar dərc edilir.
Beləliklə, Ombudsmanın insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində
səlahiyyətləri genişləndikcə, onun gördüyü işin səmərəliyi də artır.
A.Məmmədova
BDU, Beynəlxalq hüquq və
Beynəlxalq münasibətlər
fakültəsinin magistrantı
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Институт Омбудсмана и развитие прав человека
Важное место в системе органов, осуществляющих контроль за
деятельностью аппарата управления, защищающих права граждан от
произвола государственных органов управления и злоупотребления
властью со стороны чиновников, занимает институт омбудсмана. Его
создание и деятельность открыли новую главу в отношениях между
государством и гражданином. Институт омбудсмана справедливо
считается важным фактором укрепления законности и правовой основы в
деятельности исполнительной власти, формой внесудебного контроля.
Степень реализации прав человека определяется уровнем развития
права в обществе, наличием в стране правового государства. Поскольку
правовое государство и есть важнейшее условие реализации прав
человека, государство в такой степени признается правовым, в какой им
признаются, уважаются, обеспечиваются, осуществляются и защищаются
права человека. Не должно быть каких -либо серьезных государственных
интересов, которые бы оправдали ущемление основных прав человека.
Однако натура государства в отношении прав человека противоречива.
Оно и основной гарант их соблюдения и защиты, но также и основной
нарушитель. Таким образом, должен быть некий социальный институт,
защищающий гражданина от государства, от действий органов
государственной администрации. Этим и занимается институт
омбудсмана.
Институт омбудсмана получил законодательное и общественное
признание в государствах с самыми разными формами правления конституционной
монархии,
президентской
и
парламентской
республиках. Данный институт успешно функционирует в государствах,
принадлежащих к различным правовым семьям. Законодательно
признается, что омбудсман является дополнительным средством
правовой защиты по отношению к существующим правовым
механизмам. Институт омбудсмана предоставляет максимально
индивидуализированную
помощь,
свободную
от
формальных
процессуальных требований и неограниченную жесткими правовыми
(законодательными)
рамками.
Человек
обычно
предпочитает
неформальные средства правовой
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защиты своих интересов.
Омбудсмана можно назвать скорее "магистратурой убеждения",
поскольку он использует "оружие" гласности, критики и убеждения. Он
решает в различных странах сходные задачи: придает правовой системе
жизнеспособность, гуманизирует ее и смягчает существующие в ней
противоречия.
Особенность статуса омбудсмана в том, что он избирается,
назначается органом государственной власти, но не подотчетен ему,
независим в своей деятельности по защите прав граждан своей страны.
Азербайджанская Республика, провозгласившая себя правовым
государством пытается следовать опыту развитых демократий. Так,
согласно Конституции Азербайджанской Республики, а в частности
статье 12, обеспечение прав и свобод человека является высшей целью
государства. 22 февраля 1998 года был подписан Указ Президента
Азербайджанской Республики « О мероприятиях в области обеспечения
прав и свобод человека и гражданина». 28 декабря 2001-го года был
принят Конституционный Закон Азербайджанской Республики "Об
Уполномоченном по правам человека (Омбудсмане) Азербайджанской
Республики".
Особенность этого Закона состоит в том, что данный акт был включен
в конституционное законодательство в качестве его неотъемлемой части
и тем самым еще раз было доказано, что защите прав человека отводится
ведущая роль в политике государства.
Регламентирование
деятельности
Омбудсмана
на
уровне
Конституционного Закона, будучи показателем его значимости для
общества, в то же время подчеркивает его отличие от других
государственных органов и исключительное место в общей системе
защиты прав человека. 2 июля 2002 года Милли Меджлисом был принят
Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Азербайджанской Республики в связи с
применением Конституционного закона Азербайджанской Республики
"Об
Уполномоченном
по
правам
человека
(Омбудсмане)
Азербайджанской Республики". Дополнения и изменения, внесенные в
законодательство, были направлены на отражение в различных
законодательных актах требований, предъ-
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являемых к кандидатуре Уполномоченного, вопросов, связанных с его
неприкосновенностью, материальными, социальными и другими
гарантиями, исходящими из его статуса, а также регулированием
вопросов, связанных с организацией деятельности Уполномоченного. В
качестве одного из таких дополнений в Кодексе Административных
Проступков
Азербайджанской
Республики
была
установлена
административная
ответственность
за
ограничение
законной
деятельности
Уполномоченного
или
вмешательство
в
его
деятельность,усилены гарантии Уполномоченного.
22 июня 2002 года был подписан Указ Президента Азербайджанской
Республики "О проведении всенародного голосования (референдума) в
целях внесения изменений в Конституцию Азербайджанской
Республики" и в результате проведенного 24 августа 2002-го года
референдума были приняты изменения в Конституцию Азербайджанской
Республики. В результате этих изменений вопрос избрания
Уполномоченного был отнесен к компетенции Милли Меджлиса, а в
статью о полномочиях Президента Азербайджанской Республики было
включено положение о представлении им в Милли Меджлис
Азербайджанской
Республики
предложений
об
избрании
Уполномоченного.
Особое
значение
имеет
положение
о
предоставлении
Уполномоченному права в порядке, предусмотренном законом,
обращаться с запросом в Конституционный Суд Азербайджанской
Республики по поводу нарушения прав и свобод человека нормативными
актами органов законодательной и исполнительной власти, актами
муниципалитетов и судов.
2 июля 2002 года в результате голосования из представленных
кандидатур
Милли Меджлисом
Азербайджанской
Республики
большинством голосов на должность Уполномоченного по Правам
Человека (Омбудсмана) Азербайджанской Республики была избрана
госпожа Эльмира Теймур кызы Сулейманова
В
соответствие с Конституционным Законом должность
Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики
учреждается для восстановления прав и свобод человека, закрепленных в
Конституции Азербайджанской Республики и международных договорах,
стороной которых является Азербайджанская Республика, нарушенных
государственными орга-
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нами, органами местного самоуправления и должностными лицами.
Институт омбудсмана в правовых системах цивилизованных стран
мира по справедливости считается важным механизмом защиты прав
человека и укрепления законности в деятельности государственных
органов. Создание института Омбудсмана содействует, с одной стороны,
усилению системы защиты прав человека и гражданина, а с другой
стороны, улучшению отношений между органами управления и
гражданами. Омбудс-ман защищает права, интересы и конкретные
нужды отдельного лица по отношению к действиям и мерам со стороны
органов управления. Институт Омбудсмана направлен на то, чтобы
обеспечить такую защиту прав граждан, которая была бы как можно
ближе к ним самим. Близость между Омбудсманом и гражданином
необходима гражданину. Сегодня несколько десятков государств мира
имеют такой институт, хотя он обладает различной компетенцией,
возможностями, правовым статусом. При всех национальных отличиях
основные функции омбудсмана состоят в том, что он принимает жалобы
граждан на нарушения их прав и свобод действиями (или бездействием)
правительственных чиновников и ведомств, рассматривает их и выносит
свои заключения. И хотя эти заключения носят рекомендательный
характер (то есть чиновники не обязаны им следовать), в подавляющем
большинстве случаев рекомендации омбудсмана принимаются к
исполнению. В целом омбудсман понимается как достойное доверия
независимое лицо, уполномоченное парламентом на охрану прав граждан
и осуществляющее опосредованный парламентский контроль в форме
обширного надзора за всеми государственными должностями, но без
права изменения принятых ими решений
Широкие надзорные функции за деятельностью аппарата и
должностных лиц всех уровней, которыми наделен омбудсман с целью
защиты прав и законных интересов граждан, определяют его высокий
авторитет и широкое признание общественностью. Это связано со
многими демократическими чертами, характеризующими его статус и
обеспечивающими эффективность его деятельности: независимым
положением в системе государственных органовı несменяемостью в
течение всего срока, кото-
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рым он назначаетсяı правом законодательной инициативыı от¬крытостью
и доступностью для всех граждан, нуждающихся в защите своих прав и
свободı отсутствием формализованных процедур разбирательства жалоб
и обращенийı бесплатностью оказания гражданам помощи и т.д.
Институт омбудсмана, полу¬чивший во второй половине XX века
широкое распространение, доказал свою эффективность и обрел прочные
позиции в систе¬ме правозащитных механизмов многих стран мира.
Исключени¬ем не является и Азербайджанская Республика. Несмотря на
то, что институт Омбудсмана является новым институтом в
нацио¬нальной правовой системе Азербайджана, его роль с каждым
годом становится все более и более существенной, в особенно¬сти в
сфере защиты прав граждан. Важно отметить, что учреж¬дение
института Омбудсмана вызвано не столько тем, что суще¬ствующие в
государстве механизмы защиты прав и свобод чело¬века не способны в
полной мере обеспечить реализацию норм законодательства, сколько
стремлением обеспечить их наилуч¬шую защиту, что в конечном итоге
направлено на построение правового государства.
Л.Гусейнова
БГУ, магистр 2-го курса факультета
Международного права и
Международных отношений
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Azərbaycan Respublikasında
vəkillik fəaliyyətinin əsasları
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu konfrans çox işgüzar və demokratik
şəraitdə keçirildi. Məndən öncə çıxış edən natiqlər Azərbaycan
Respublikasında insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin
edilməsi sahəsində qəbul olunmuş qanunlar, qanun qüvvəli aktlar, o cümlədən
Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman)
haqqında, onun məhkəmə, prokurorluq və digər qurumlarla əməkdaşlığı barədə
və müxtəlif qurumların nümayəndələri, hətta öz sahələrində üzləşdikləri
pozulmuş insan hüquqları barədə ətraflı, hərtərəfli, geniş çıxış edirlər. Mən
deyilənləri təkrarlamaq istəmirəm.
Respublikamızda demokratik və hüquqi dövlət qurulur. Hüquqi dövlətin
əsas məqsədi, insan hüquq və azadlıqlarının təminatıdır. Hər kəsin hüquqi
dövlətdə iqtisadi, sosial, mədəni, mülki və siyasi hüquqlarından istifadə
Konstitusiyasının 12-ci maddəsinə əsasən insan və vətəndaş hüquqlarının və
azadlıqlarının təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir.
Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili vəzifəsi
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında və Azərbaycan Respublikasının
tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə təsbit olunmuş və dövlət, yerli
özünüidarə orqanları, vəzifəli şəxsləri tərəfindən pozulan insan hüquqları və
azadlıqlarının bərpa edilməsi üçün təsis edilmişdir.
Pozulan insan hüquqları və azadlıqlarının bərpa edilməsində vəkilliyin
mühüm rolu var.
“Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının
qanununun 3-cü maddəsində göstərilmişdir ki, vəkilliyin əsas vəzifələri fiziki
və hüquqi şəxslərin hüquqlarının, azadlıqlarının və qanunla qorunan
mənafelərinin müdafiə edilməsindən və onlara yüksək keyfiyyətli hüquqi
yardım göstərilməsindən ibarətdir. Bu vəzifəni Azərbaycan Respublikasının
Vəkillər Kollegiyasının üzvləri layiqincə yerinə yetirirlər.
İnsan və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin olunması üçün insan
hüquqlarının qorunmasına, demokratiyanın genişləndirilməsinə və azad
vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar olunma-
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sında ombudsman bütün orqanlara - məhkəmələr, prokurorluq, vəkillik və
digər qurumlar insanı ayrı-ayrılıqda yox, birgə əməkdaşlıq etməklə insan
hüquqlarınm səmərəli təmin olunması üçün qanunla müəyyən edilmiş qaydada
birlikdə aradan qaldırmalıdırlar.
Əgər vaxtı-vaxtında pozulmuş insan hüquqları və azadlıqları bərpa edilən,
Konstitusiya, İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında
Konvensiyanın tələbini yerinə yetirilsə, heç Avropa hüquqları Məhkəməsinə
müraciət etməyə lüzum olmaz.
Mən də ombudsman aparatının bütün əməkdaşlarına fəaliyyətlərində
müvəffəqiyyətlər arzulayıram.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
S.Əliyeva
AR Vəkillər Kollegiyanın
Rəyasət Heyətinin üzvü
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Права человека и борьба с
международной преступностью
Говоря о правах человека непосредственно нужно сказать о
Европейском Суде по правам человека - это международный суд,
основанный в соответствии с договором 1950 г. и выполняющий две
основные функции: поддержание основных прав человека и организация
судебных процессов для защиты этих прав. В число основных прав
граждан входят классические гражданские права и свободы, право на
частную жизнь и надлежащее судебное разбирательство. Европейский
Суд по правам человека принимает иски против государствı более того,
он имеет приоритет перед любыми национальными судебными органами.
Число потенциальных клиентов Суда составляет около 800 млн. человек,
а в качестве ответчиков могут выступать правительства 41 страны.
Для достижения своих целей Суд реализовал ИТ-программу, которая
обладает легкостью в использовании и требует минимальных знаний и
поддержки. На первом этапе все пользо-' ватели перешли к работе с
\Ушс1о\У5 N1", ОШсе 2000, Мегпе! Ех-р1огег и электронной почтой.
Для обеспечения прозрачности деятельности было важно создать вебузел Суда, содержащий общую информацию и материалы о судебных
прецедентах. Обеспечив доступ к этим ресурсам по сети Интернет, Суд
может публиковать материалы, предназначенные для разной аудитории
—
граждан,
государственных
организаций,
преподавателей,
специализирующихся на правах человека, а также для самих судей. В
Суде была введена в действие система управления документами, которая
позволяет лучше контролировать различные этапы судебной процедуры
при наличии огромного количества рассматриваемых дел. У Суда много
проектовı один из них — предоставить возможность подачи исковых
заявлений по Сети, при условии, что предварительно будут решены
вопросы о юридической силе цифровой подписи. Кроме того, Суд
изучает варианты автоматической рассылки судебных решений,
предоставления статистических данных в государственные организации,
а также автоматизации других видов судебной деятельно-
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сти на базе применения информационных технологий.
Эдгардо Майа (Edgardо Мауа), генеральный прокурор Колумбии. Одна
из функций колумбийского суда имеет аналог в Европейском Суде по
правам человека — это защита граждан страны и контроль за
государственным законодательством в целях недопущения нарушений
прав человека. Поэтому, когда какой-либо государственный служащий
нарушает эти права, подразделение под руководством Эдгардо Майа
непосредственно вмешивается в такую ситуацию. Колумбия находится в
центре вооруженного конфликта, что требует наблюдения как со стороны
местных властей, так и со стороны Организации Объединенных Наций и
других международных организаций. Чтобы подчеркнуть незаконность
действий вооруженных групп, их предлагается рассматривать как
нарушения прав человека. Любой, кто нарушает эти права, подлежит
двукратному наказанию со стороны местного окружного прокурора. На
сегодняшний день число находящихся в производстве дел не превышает
300, и автоматизация этих процессов принесла бы Колумбии большую
пользу, особенно в деле розыска пропавших без вести. Крайне важно
показать всему миру, что правительство Колумбии и генеральный
прокурор будут, каждый со своей стороны, вести войну ради защиты
человеческих прав каждого колумбийца.
Что касается борьбы с международной преступностью то нужно
сказать, что международная преступность представляет собой
совокупность всех преступных деяний, совершенных в определенный
период в государствах. При этом различают два основных вида
сотрудничества государств в борьбе с международной преступностью:
заключение международных договоров по различным аспектам этой
деятельности и участие государств в международных организациях,
специализирующихся на борьбе с преступностью.
В международных договорах регулируются вопросы оказания
правовой помощи по уголовным делам, выдачи преступников, передачи
осужденных для отбывания наказания в страны их гражданства, защиты
прав своих граждан при уголовном преследовании их в другом
государстве, обмен оперативной и правовой информацией, а также
проведение совместных профилактических мероприятий. Рассмотрим
подробнее международную
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борьбу с этими преступлениями.
Международный терроризм - общество опасное в международном
масштабе деяние, влекущее бессмысленную гибель людей, нарушающее
нормальную дипломатическую деятельность государств и их
представителей и затрудняющее осуществление международных
контактов, встреч, а также транспортных связей между государствами.
Впервые политический терроризм был признан преступлением в 1937 г.
после подписания 24 государствами Конвенции о предупреждении и
пресечении терроризма и Конвенции о международной уголовной палате
для суда над террористами и другими уголовными преступниками.
Однако в силу они не вступили. Рост числа террористических актов в
отношении дипломатов и других лиц ускорил принятие в 1973 г.
Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических
агентов.
В системе ООН был создан Специальный комитет по
международному терроризму в составе 35 человек. В настоящее время
здесь готовятся проекты конвенций о борьбе с бомбовым терроризмом, о
борьбе с актами ядерного терроризма и проект единого определения
понятия международного терроризма. Свои рекомендации данный
Комитет регулярно предоставляет Генеральной Ассамблеи, которая в
своих решениях нацеливает государства на усиление борьбы с
терроризмом. В частности, на XXVII сессии Генеральной Ассамблеи
была принята резолюция о недопустимости расширенного толкования
международного терроризма (им не считаются акты насилия,
совершенные вследствие нужды, безысходности, отчаяния или
бесправного положения личности, акты национального терроризма). На
XXXIX сессии была принята резолюция "О недопустимости политики
государственного терроризма и любых действий государств,
направленных на подрыв общественно-политического строя в других
суверенных государствах". Поэтому следует различать международный и
национальный терроризм.
Политические установки по борьбе с этими преступлениями
включены в итоговые документы встреч в Хельсинки, Мадриде, Вене и
Париже, проходивших в рамках СБСЕ. В настоящее время действуют три
региональных соглашения: Кон-
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венция ОАГ о предупреждении и наказании за совершение актов
терроризма, принимающих форму преступлений против лиц, и
связанного с этим вымогательства, когда такие акты носят
международный характер 1991 г., Европейская конвенция о борьбе с
терроризмом 1976 г. и одобренная Ассоциацией регионального
сотрудничества Южной Азии Конвенция по пресечению терроризма 1987
г.
Субъектами преступления являются отдельные физические лица,
преступные группы или преступные организации, все члены которых
должны нести ответственность как соучастники совершенных
преступлений. Форма вины может быть только умышленная, а целью
является стремление вызвать международные осложнения или их
сознательное допущение.
В силу своей тяжести международный терроризм после второй
мировой войны признан в международных договорах экстрадиционным
преступлением. Поэтому специальные конвенции о выдаче террористов
не принимались. Такие лица должны выдаваться государствам, на
территории которых совершены рассматриваемые преступления, или
государству гражданства преступника на основании соответствующих
конвенций. К сожалению, практика выдачи террористов не единообразна,
поэтому в ряде случаев им удается уйти от ответственности.
Преступления на воздушном транспорте получили распространение с
конца 50-х годов. Принятая в 1963 г. Токийская конвенция о
правонарушениях и некоторых других действиях на борту воздушного
судна не квалифицировала их как преступления и не требовала строгих
санкций. Поэтому в 1970 г. была заключена Гаагская конвенция о борьбе
с незаконным захватом воздушных судов, которая устранила эти
пробелы.
Что касается борьбы с международной преступностью существует
организация Европола (Еигореап Роliсе Оffiсе, http:\\www.europoLeu/iiit\).
Штаб-квартира Европола расположена в Гааге, Голландия. Эта
организация по борьбе с преступностью действует на 11 языках и входит
как составная часть в юридическую систему всех стран Европы. В
основном она противодействует торговле наркотиками, терроризму и
прочим видам тяжких преступлений. Возглавляют борьбу с такого рода
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преступностью
полиция
и
другие
должностные
лица
правоохранительных органов пятнадцати стран— членов Европейского
Союза. В Европол обращаются тогда, когда какое-либо дело выходит за
границы отдельного государства. В силу сильной загруженности делами
и большого количества материалов по каждому делу, Европол, в
некотором смысле, действует как центр обработки информации.
Технологическое решение для обработки такого потока данных должно
быть очень гибким и масштабируемымı более того, оно должно
базироваться на операционной системе Windowws NТ и компьютерах
1п1е1. Обладая информацией и средствами для ее обработки, аналитики
Евро-пола могут проводить тщательное изучение данных. При этом
наиболее важным фактором их надежной защиты, безусловно, является
безопасность.
Ф.Хатамзаде
Аспирант института философии
и политико-правовых исследований НАНА

137

Azərbaycan Respublikasında
ekoloji hüquqların təmin edilməsi
Hörmətli xanımlar və cənablar!
XX əsrin axırları XXI əsrin əvvəli bəşəriyyətin ekoloji problemlərlə (təbii
ehtiyatların tükənməsi, bioloji müxtəlifliyin azalması, meşə və digər
yaşıllıqların qırılması, içməli su qıtlığı, sənaye tullantılarının artması və s.)
üzləşməsi ilə müşahidə olunur. Bunların mövcudluğu ekoloji hüquqların ön
plana çəkilməsinə zərurət yaradır. Ekoloji problemlər bu əsrin əsas
problemlərindəndir və onların həlli insanların yaşayış şəraiti, rifahı və sağlam
ətraf mühitdə yaşamaq hüququnun təmin edilməsi ilə sıx bağlıdır. Hər bir
insan həyata gəldiyi andan saf su içmək, tələb olunan normativlərə cavab verən
hava ilə nəfəs almaq, imkan dərəcəsində torpaqdan istifadə etmək və digər
ayrılmaz hüquqlara malikdir. Odur ki, hər bir demokratik dövlət bu hüquqların
digər insan hüquqları kimi təmin edilməsini mühüm vəzifə kimi qəbul etməlidir. Belə ki, ekoloji hüquqların təmin edilməsi demokratik dövlət qurulmasına
təsir göstərən vacib amillərdən biridir. Prezident cənab İlham Əliyev bu
məsələnin vacibliyini nəzərə alaraq hökümətin 2006-cı ilin iyul yığıncağında
vurğulamışdır ki, ekologiyanın qorunması xalqın sağlamlığının, milli
genofondun qorunmasıdır.
Ümumiyyətlə ekoloji hüquqlar dedikdə qanunvericilikdə əks olunan
insanın təbiətlə münasibətdə yaranan tələblərini təmin edən hüquqlar başa
düşülür. Ekoloji hüquqların qəbul edilməsi və tənzimlənməsi Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyində yenilikdir. Azərbaycan SSR-nin 1978-ci il
Konstitusiyasında yalnız vətəndaşların sağlamlığının mühafizəsi hüququ əks
olunmuşdur. Yeni Konstitusiyanın 39-cu maddəsinə əsasən isə hər kəsin
sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ vardır, hər kəsin ətraf mühitin əsl
vəziyyəti haqqında məlumat toplamaq və ekoloji hüquq pozma ilə əlaqədar
onun sağlamlığına və əmlakına vurulmuş zərərin əvəzini almaq hüququ vardır.
Sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 27-ci maddəsində əks olunan yaşamaq hüqüqu olduğu kimi
təbiət tərəfindən bəxş edilən hüquqlardandır. Onları birləşdirən əsas amillərdən
biri yaşamaq hüququnun ətraf mühitdən asılacaqlığıdır. Dünya səhiyyə
təşkilatının
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verdiyi məlumata görə insanın sağlamlığının 80%-ə qədəri yaşadığı ətraf
mühitin vəziyyətindən asılıdır. Sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququnun
təmin edilməsi yaşamaq hüququnun bu hissədə həyata keçirilməsidir.
Aydındır ki, sağlam ətraf mühitə nail olmaq üçün effektiv qanunvericiliyə
və dövlətin maliyyə vəsaitlərinə ehtiyac duyulur. Burada əsas yeri yuxarıda
qeyd olunan hüququn ali qanun Konstitusiyada əks olunması tutur. Sağlam
ətraf mühitdə yaşamaq hüququ digər qanunvericilik aktlarında inkişaf etdirilir.
Əsas Qanunlardan biri kimi “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Qanunu
qeyd etmək olar. Qanunun 6-cı maddəsinə əsasən hər bir vətəndaş həyatı və
sağlamlığı üçün əlverişli ətraf mühitin olması, onun vəziyyəti və vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması barədə tədbirlər haqqında dəqiq məlumat almaq; ətraf
mühitin mühafizəsi haqqında qanunvericiliyin pozulması nəticəsində onların
sağlamlığına və əmlakına vurulan zərərə görə ödənc almaq; sağlamlıq və həyat
üçün əlverişli olan ətraf təbii mühitdə yaşamaq; müəyyən edilmiş qaydada
təbii resurslardan istifadə etmək, onların mühafizəsi və bərpası üzrə tədbirlər
həyata keçirmək, ətraf mühitin mühafizəsində və sağlamlaşdırılmasında iştirak
etmək və bir sıra digər hüquqları var. Nəzərə almaq lazımdır ki, Qanun
vətəndaş termini ilə tək Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını yox,
həmçinin vətəndaşlığı olmayan şəxsləri və əcnəbiləri əhatə edir. Yeri
gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, bu sahədəki qanunvericilik aktlarında
ekoloji hüquqlardan faydalanan subyektləri vahid terminlə (məsələn, hər kəs)
verilməsi labüddür. Sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququnun təmin
edilməsində “sağlam ətraf mühit” dedidkə nə başa düşülməsindən çox asılıdır.
Təəssüflər olsun ki, Qanunda sağlam ətraf mühitin anlayışı verilmir. Qanunun
31-ci maddəsində yalnız ətraf mühitin keyfiyyət normativlərinin əsas
göstəriciləri açıqlanır. Bunlara ətraf mühitə atılan və axıdılan zərərli
maddələrin miqdarının, səs-küyün, vibrasiyanın, elektromaqnit şüalanmasının
və başqa zərərli fiziki təsirlərin, radiasiya təsiri səviyyəsinin, kənd təsərrüfatı
və meşə təsərrüfatında aqrokimyəvi maddələrin miqdarının tətbiqinin yol
verilə bilən son hədləriı ətraf mühitdə zərərli maddələrin konsentrasiyasının
yol verilə bilən qatılıq həddi; mühafizə, sanitariya-mühafizə və digər qoruq
zonalarının vəziyyəti aid edilir.
Odur ki, sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ insanın ya-
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şayışının əsasını təşkil edən fundamental hüququlardan biri olmaqla, onun
ekoloji, iqtisadi və həyatının digər cəhətdən normal olmasını da təmin edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Qanunun 6-cı maddəsində əks olunan hüquqlar
sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququnun realizə edilməsi vasitəsi kimi qəbul
edilirlər.
Qanunvericilikdə təzahür tapan daha bir yenilik ətraf mühitin vəziyyətinə
və təbii ehtiyatlardan ıstifadəyə dair dövlət hakimiyyəti və yerli
özünüidarəetmə orqanlarından, həmçinin məsul şəxslərdən tam, dəqiq,
vaxtında informasiya almaq hüququdur. Bu hüququn realizəsi ilə bağlı yaranan
münasibətlər “Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında” Qanunla
tənzimlənir. Qanunun 4-cü maddəsinə əsasən alınması məhdudlaşdırılan informasiya istisna edilməklə, hər bir şəxs zamanından asılı olmayaraq və şərt
qoyulmadan ətraf mühitə dair informasiya almaq hüququna malikdir.
Qanunun 12-ci maddəsi informasiyanın verilməməsinə görə məsuliyyət
nəzərdə tutur. Belə ki, dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının rəhbərləri
və digər vəzifəli şəxslər ətraf mühitə dair məlumatın alınmasına məhdudiyyət
yaratdıqlarına görə qanun-vericilikdə nəzərdə tutulan məsuliyyətə cəlb oluna
bilərlər.
AR Nazirlər Kabinetinin 40 saylı 22 fevral 2001-ci il tarixli qəran ilə
“Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində informasiyanın verilməsi və dövlət
statistikasının aparılması Qaydaları” təsdiq edilmişdir. Birdəfəlik sifarişdən
fərqli olaraq ətraf mühit barədə daimi məlumat almaq istəyən şəxslərlə
müvafiq dövlət orqanları arasında müqavilə imzalanır. Bu cür müqavilənin
bağlanması ətraf mühitə dair məlumat almaq istəyən şəxslə dövlət orqanı arasındakı münasibətlərin qanun çərçivəsində tənzimlənməsini təmin edir.
Nazirlər Kabinetinin 60 saylı 13 may 2003-cü il tarixli qərarı ilə bu cür
müqavilələrin bağlanması qaydası təsdiq edilir. Ətraf mühitə dair məlumat
növündən, təqdim etmə qaydasından və sahəsindən asılı olaraq pullu və pulsuz
ola bilər. Nazirlər Kabinetinin digər qərarı ilə (07.07.2003-cü il №88) ətraf
mühitə dair məlumatın verilməsi və onun qiymətinin maliyyələşdirmə
mənbəyinin müəyyən edilməsi qaydaları təsdiq edilmişdir. Bu qaydalara
əsasən kütləvi informasiya vasitələri və elektron məlumat bankı üçün nəzərdə
tutulan və birdəfəlik sifariş əsasında verilən məlumat pulsuzdur. Ətraf mühitin
monitorinqi və hidrometrologiyaya
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dair məlumatlar, mədənlər barədə geoloji məlumatların istifadəsi və verilməsi
məhdudlaşdırılmış məlumatların (siyahısı Nazirlər Kabinetinin 15.02.2003-cü
il tarixli 26 saylı Qərarla təsdiq edilib) təqdim edilməsi pulludur.
İlk dəfə olaraq “Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında” qanunda fiziki
şəxslərin hüquqları sadalanır. Atmosfer havasının mühafızəsi sahəsində fiziki
şəxslərin hüquqları dövlət orqanlarına və yerli özünüidarəetmə orqanlarına
təkliflər verməkdənı dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarından atmosfer
havasının çirklənməsi, ona zərərli fiziki təsirləri və onların mənbələri, habelə
bu çirklənmənin və təsirin aradan qaldırılması üçün tədbirlərin keçirilməsi
haqqında qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məlumat almaqdanı
atmosfer havasının çirklənməsinin qarşısının alınması tələblərinə riayət
edilməsinə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada ictimai nəzarəti həyata
keçirməkdənı atmosfer havasının mühafizəsi sahəsində qanunvericiliyin
tələbləri pozulduqda müvafiq dövlət orqanlarına, yerli özünüidarəetmə
orqanlarına və məhkəmələrə müraciət etməkdənı atmosfer havasının
mühafızəsinə dair tədbirlərin keçirilməsində iştirak etmək və onları
maliyyələşdirməkdənı atmosfer havasının keyfiyyətinə zərərli təsir edə bilən
istehsal və digər fəaliyyətə dair qərarların qəbul olunmasında iştirak etməkdən
və insanların sağlamlığına, əmlakına və ətraf mühitə atmosfer havasının
çirkləndirilməsi nəticəsində vurulan ziyanın ödənilməsi barədə iddia
qaldırmaqdan ibarətdir.
Digər qanunvericilik aktlarındada sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququnu
hansısa bir formada təmin edən hüquqlar əks olunub.
Konstitusiyanın 71-ci maddəsinin 6-cı bəndinə əsasən insan hüquq və
azadlıqları birbaşa qüvvədə olması qeyd edilsə də, aydındır ki, sağlam ətraf
mühitdə yaşamaq hüququnun həyata keçirilməsi bir sıra problemlərlə üzləşir
(ekologiyaya ziyan vuran istehsalatın qalması, əhalinin hüquqı mədəniyyətinin
lazımi səviyyədə olmaması, maliyyə vəsaitlərinin qıtlığı və s.).
Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması
istiqamətində mühim addımlar atılır. Prezidentin 18 fevral 2003-cü il tarixli
Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında ekologiyaya dair Milli Proqramlar
təsdiq edilmişdir. Bundan əlavə Prezidentin 28 sentyabr 2006-cı il tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq
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edilmiş kompleks tədbirlər planı respublikada ekoloji vəziyyətin
yaxşılaşdırılmasına öz təsirini göstərəcək.
Qanunvericilik, icra və məhkəmə orqanlarının ekoloji hüquqların riayət
edilməsi konstitusiya öhdəlikləri insan hüquqlarının müdafiəsinin vacib
prinsiplərindəndir. Mühim hüquqi əhəmiyyət kəsb edən bu konstitusion
müddəaların mütəmadi olaraq həyata keçirilməsi respublikada sağlam ətraf
mühitin bərqərar olmasına zəmin yaradır. Ekoloji hüquqların təmin
edilməsində məhkəmələr mühim rol oynayır. Qeyd etmək lazımdır ki,
Konstitusiyanın 60-cı maddəsinə əsasən vətəndaşlar dövlət orqanlarının və
vəzifəli şəxslərin yalnız hərəkətlərindən yox, həmçinin hərəkətsizliklərindədə
məhkəməyə şikayət verə bilərlər. Ətraf mühitin vəziyyətinin pisləşməsi əsasən
müvafiq dövlət orqanlarının hərəkətsizliyi ucbatından yaranır.
Adıçəkilən konstitusion hüququn təmin edilməsində bu sahədə dövlət
nəzarətinin mühim yeri var. Ətraf mühit sahəsində nəzarət təsərrüfat və digər
fəaliyyət nəticəsində ətraf mühitin dəyişməsinə müşahidəni, onun qorunması
və bərpa edilməsini, təbii ehtiyatların səmərəli istifadəsini, keyfiyyət
normativlərini və ekoloji tələblərin yerinə yetirilməsini nəzərdə tutur.
Prezidentin 04 avqust 1999-cu il tarixli 173 nömrəli Fərmanına əsasən
nəzarət funksiyaları Nazirlər Kabinetinin və Ekologiya və təbii ehtiyatlar
nazirliyinin üzərinə qoyulmuşdur.
Ekoloji hüquqların təmin edilməsində və pozulmuş hüquqların
qorunmasında İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin yeri danılmazdır və inanırıq ki,
gələcəkdə öz faydasını verəcək. Bildiyimiz kimi, müvəkkil Azərbaycan
Respublikası vətəndaşlarının, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin,
hüquqi şəxslərin insan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərinə baxır.
Şikayət ərizəçinin hüquqlarının pozulduğu və ya ona bu barədə məlum olduğu
gündən bir il müddətində verilə bilər. Müvəkkil “Azərbaycan Respublikasının
insan hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Qanunun 12-ci maddəsinə əsasən öz
səlahiyyətləri daxilində şikayətdə əks etdirilmiş halların araşdırılması üçün
lazımi addımlar ata bilər (dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə
orqanlarından, vəzifəli şəxslərdən zəruri məlumat, sənəd və materialları 10 gün
müddətində almaqı şikayətin araşdırılması zamanı vəzifəli şəxslərdən yazılı
arayışlar almaqı müvafiq dövlət orqanları və təşkilatlarına

142

ekspert rəyinin hazırlanmasını tapşırmaq və s.). Müvəkkil şikayətə baxılması
ilə bağlı görülmüş tədbirlər və nəticələr barədə 5 gün müddətində ərizəçiyə
yazılı surətdə məlumat verir. Müvəkkil şikayətin araşdırılması zamanı insan
hüquqlarının pozulması hallarını aşkar etdikdə, aşağıdakı tədbirləri həyata
keçirə bilər, o cümlədən, dövlət və ya yerli özünüidarə orqanının, vəzifəli
şəxsin qərarı və ya hərəkəti (hərəkətsizliyi) nəticəsində pozulmuş hüquqların
bərpası üçün məhkəməyə müraciət etmək, qərar və ya hərəkəti (hərəkətsizliyi)
nəticəsində insan hüquqlarını pozmuş vəzifəli şəxslərin intizam məsuliyyətinə
cəlb edilməsi barədə müvafiq orqanlara təkliflər verməkı şəxsin hüquqları
qüvvədə olan normativ aktlarla pozulduqda Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu ilə müraciət etmək və s.
Müvəkkilin birinci illik hesabatında insanların sağlam ətraf mühitdə
yaşamasının təmin edilməsi və buna müvafiq olaraq ekoloji vəziyyətin
öyrənilməsi məqsədilə “Pestisid və aqrokimyəvi maddələrin respublikaya
idxal, sınağı, istifadəsi və bununla bağlı yaranan ekoloji problemlər və onların
insan sağlamlığına təsiri” mövzusunda iştirakı barədə məlumat verilmiş və
müvəkkil müvafiq dövlət orqanlarının birgə iştirakı ilə monitorinqin həyata
keçirilməsini, aqrokimyəvi maddələrin zərərli tullantılarının məhv edilməsi
zamanı gigiyena normalarına riayət edilməsini, içməli suyun və qida
məhsullarının keyfiyyətinə nəzarətin gücləndirilməsini təklif etmişdir.
Ümidvarıq ki, gələcəkdə müvəkkil bu sahədə insan hüquqlarının təmin
edilməsinə öz təsiri gücləndirəcək və ətraf mühitin mühafizəsinə öz təsirini
göstərəcək.
Qeyd edildiyi kimi, sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hiiququnun təmin
edilməsini maliyyə vəsaitlərisiz təsəvür etmək mümkün deyil. Bu sahədə
həyata keçirilən tədbirlər böyük maliyyə vəsaiti tələb edir və bunların nəticəsi
olaraq dövlət insan üçün yararlı olan ətraf mühitə nail olur. Zənnimizcə
problemlərin vaxtında qarşısının alınması bu xərclərin azalması ilə müşahidə
oluna bilər. Bu sahədə ölkədə aparılan siyasətin dəstəklənməsini sübut edən
amil dövlət büdcəsində ətraf mühitin mühafizəsinə yönəldilmiş maliyyə
vəsaitlərinin ildən ilə artmasıdır. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının bu
2007-ci il büdcəsində ətraf mühitin mühafizəsinə yönəldilməsi nəzərdə tutulan
vəsait miqdarı 1000000 ABŞ dollarından çoxdur.
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Tədqiq edilən hüquqların mühafizəsinə məsuliyyət nəzərdə tutan
dövlətdaxili normativ-hüquqi aktlar öz təsirini göstərir. Bu hüquq pozuntuları
əsasən ətraf mühitin çirklənməsindən və təbii ehtiyatların qeyri-səmərəli
istifadəsindən ibarətdir. Belə ki, “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında”
Qanunun 24-cü maddəsi ətraf mühitin mühafizəsinin iqtisadi mexanizmlərin
elementi kimi əsasən ətraf mühitin çirkləndirilməsinə, istehsalat və məişət
tullantılarının yerləşdirilməsinə, habelə təbii ehtiyatların istifadəsinə görə
ödənişlərin tutulmasıdır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, ödənişlərin edilməsi bu
cür əməllərin davam etməsinə səbəb ola bilməz və onların
qarşısı
alınmalıdır. Bu məqsədlə dəqiq normativlər müəyyən edilməli və bərpa
planları işlənilməlidir. Bu maddənin 2-ci bəndinə əsasən ətraf mühitin
müəyyən edilmiş limitlərdən artıq çirkləndirilməsinə görə cərimələr tətbiq
edilir. Təhlil edilən qanun hüquqlarla bərabər vətəndaşlara müvafiq
səlahiyyətlər də verir. Məsələn, insan həyatına və ətraf mühitə mənfi təsir
göstərən müəssisələrin, qurğuların və başqa ekoloji zərərli obyektlərin
yerləşdirilməsi, tikintisi, yenidən qurulması və istismara verilməsi haqqında
qərarların inzibati və ya məhkəmə qaydasında ləğv edilməsini və həmçinin
fiziki və hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasını,
müvəqqəti
dayandırılmasını və hüquqi şəxslərin ləğv edilməsini təiəb etmək. Qanunun
79-cu maddəsinə əsasən ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanunvericiliyin
pozulması nəticəsində ətraf mühitə, insanların sağlamlığına, təşkilatların,
vətəndaşların və dövlətin mülkiyyətinə (əmlakına) zərər vurmuş hüquqi və
fiziki şəxslər qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun vurulmuş zərəri
ödəməlidirlər. Zərərin ödənilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
təsdiq edilmiş məzənnələr və metodlarla hesablanma qaydalarına uyğun
könüllü və ya məhkəmənin qərarı əsasında, bu hallar olmadıqda isə itkilər
nəzərə alınmaqla, ətraf mühitin pozulmuş vəziyyətinin bərpasına lazım olan
faktiki xərclər həcmində həyata keçirilir.
Zərərin hesablanması üçün Nazirlər Kabineti tərəfindən bir sıra qərarlar
qəbul edilmişdir. Məsələn, 28 dekabr 1998-ci il tarixli 239 nömrəli
“Azərbaycan Respublikasında yayılmış bəzi faydalı qazıntı yataqlarının
qanunsuz işlənməsi nəticəsində təbiətə dəymiş ziyana görə yeni ödəmə
normativlərinin təsdiq edilməsi haqqında” Qərar, 13 iyul 2002-ci il tarixli 112
nömrəli “Atmosfer havasına zərərli maddələrin atılmasına və zərərli fiziki
təsirlərə xüsu-
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si icazə alınmasına görə ödəmələrin miqdarı və istifadə olunması
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar və s.
Qanun məsuliyyətin növünü müəyyən etmir, sadəcə məsuliyyəti nəzərdə
tutan digər qanunvericilik aktlarına istinad edir. Mülki məsuliyyətlə bərabər
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi inzibati və cinayət məsuliyyətini
də nəzərdə tutur.
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 9-cu fəsli ətraf
mühitin mühafizəsi, təbiətdən istifadə və ekoloji təhlükəsizlik qaydaları
əleyhinə olan inzibati xətalara görə nəzərdə tutulan məsuliyyəti əks etdirir.
Aydındır ki, bu siyahı zəmanənin tələbinə uyğun olaraq genişlənəcək. Bundan
əlavə bəzi hallarda inzibati məsuliyyət digər qanunvericilik aktlarında da əks
olunur. Lakin hesab edirik ki, inzibati məsuliyyət yalnız Məcəllə ilə müəyyən
edilməlidir.
Cinayət məsuliyyəti Cinayət Məcəlləsinin 28-ci fəslində nəzərdə tutulub.
Ekoloji cinayətin törədilməsinə görə Məcəllədə müxtəlif məsuliyyət növləri
nəzərdə tutulur: cərimədən azadlıqdan məhrum etməyədək. Təcrübə göstərir
ki, bu sahədə daha sərt addımların atılmasına ehtiyac duyulur.
Ətraf mühitin mühafizəsi öhdəliyinin hamısını dövlətin üzərinə atınaq
məsələnin həlli demək deyil. Hər bir şəxs ətraf mühitə mənfi təsirini öz imkanı
çivarında azaltınalıdır. Konstitusiyanın 78-ci maddəsinə əsasən ətraf mühitin
qorunması hər bir şəxsin borcudur. Bu öhdəlik digər qanunvericilik aktlarında
da öz təsdiqini tapır. Odur ki, ətraf mühitin mühafızəsini hər bir şəxs özündən
başlamalıdır. Bu prosesin aparıcı qüvvəsi bu sahəyə dair biliklərin
yayılmasıdır. Bu baxımdan “Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi
haqqında” Qanunun rolu danılmazdır. Qeyd etmək lazımdır ki, 2007-ci ilin
dövlət büdcəsində bu məqsədlər üçün lazımi maliyyə vəsaitlərin ayrılması
nəzərdə tutulub.
Öz ekoloji hüquqlarını təmin etmək məqsədilə insanlar ictimai təşkilatlar
yaradırlar. Qanunvericilikdə onlara müvafiq səlahiyyətlər verilir. “Ətraf
mühitin mühafizəsi haqqında” Qanunun 7-ci maddəsinə əsasən ictimai
birliklərin ətraf mühitin mühafızəsi sahəsində özünün ekoloji proqramlarını
işləmək və təbliğ etmək, ətraf mühitin mühafızəsi sahəsində vətəndaşların
hüquqlarını və maraqlarını müdafiə etmək, onları bu işdə fəaliyyətə cəlb
etməkı ətraf mühitin mühafızəsi sahəsində ictimai nəzarəti həyata keçirməkı
dövlət orqanlarından və təşkilatlarından ətraf mühitin
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vəziyyətinə və onun bərpasına dair tədbirlər barədə vaxtında, tam və dəqiq
məlumat almaqı müəyyən işlərin yerinə yetirilməsi üzrə qanunvericiliklə
nəzərdə tutulmuş ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində dövlət orqanları və
beynəlxalq təşkilatlar ilə müqavilə əsasında əməkdaşlıq etməkı ətraf mühitin
mühafizəsi sahəsində qanun layihələrinin müzakirəsində iştirak etməkı inzibati
və məhkəmə qaydasında ekoloji cəhətdən zərərli müəssisələrin, tikililərin və
qurğuların yerləşdirilməsi, tikintisi, yenidən qurulması və istismara verilməsi,
o cümlədən ətraf mühitə və insanların sağlamlığına mənfi təsir göstərən
təsərrüfat fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması, müvəqqəti və daimi
dayandırılmasını tələb etməkı təqsirkar təşkilatların, vəzifəli şəxslərin və
vətəndaşların məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə məsələləri qaldırmaq və ətraf
mühitin mühafizəsi haqqında qanunvericiliyin pozulması nəticəsində vətəndaşların sağlamlığına və əmlakına vurulmuş zərərin ödənilməsi haqqında iddiaları
məhkəməyə təqdim etmək hüquqlarından ibarətdir. Bu gün respublikada bu
sahədə 15 yaxın qeyri-hökumət təşkilatları (Ekoloji İnnovasiya Mərkəzi,
Ekoloji Proqnozlaşdırmalar Mərkəzi, Ekoskop və s.) fəaliyyət göstərir.
Qanunvericiliyin qısa təhlili Azərbaycan Respublikasında bu sahədə
mövcud olan beynəlxalq-hüquqi aktlarda əks olunan prinsiplərə riayət
olunmasını təsdiq edir. Bundan əlavə respublikamız ətraf mühitin
mühafizəsinə yönəldilmiş universal və regional əməkdaşlığın fəal
iştirakçısıdır. Sonda qeyd etmək lazımdır ki, hər bir dövlət tərəfindən ətraf
mühitin mühafizəsi istiqamətində atılmış addım tək həmin dövlətin
ekosisteminin yox, ümumiyyətlə bəşəriyyətin qorunmasına atılmış addım kimi
qəbul edilməlidir və hər birimiz bu prosesin fəal iştirakçısı olmalıyıq.
T.Hüseynov
BDU-nun Beynəlxalq ümumi hüquq
kafedrasının dosent əvəzi
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Hemofiliya və talassemiya irsi qan xəstəliklərinə düçar
olmuş şəxslərə dövlət qayğısının göstərilməsi
İlk növbədə ölkəmizdə gedən hüquqi islahatlar aparılır və bu prosseslərdə
daim böyük rolu olan Ombudsman Aparatına və şəxsən Elmira xanım
Süleymanovaya böyük təşəkkürümüzü bildiririk.
Bildiyimiz kimi Hemofiliya Və Talassemiya İrsi Qan Xəstəliklərinə Düçar
Olmuş Şəxslərə Dövlət Qayğısı Haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunu 2006-cı ildə qüvvəyə minmişdir.
Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında hemofıliya və talassemiya irsi qan
xəstəliklərinə düçar olmuş şəxslərə dövlət qayğısının təşkilatı-huqüqi əsaslarını
müəyyən edir, bu xəstəliklərin müalicəsi və profılaktikası sahəsində yaranan
münasibətləri tənzimləyir.
Lakin qanunda bəzi məqamlara nəzər salmaq böyük zəruriyyət tələb edir.
Bu problemlərin qısa şərhini vermək istəyirəm.
Hemofiliyalı xəstə uşaqlı ailələrinin (ilk növbədə Hemofiliyalı əlil
uşaqların və valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqları böyüdən nataman
ailələrin) sağlamlığının qorunması sahəsində qanun-vericilikdə müəyyən
edilmiş güzəştlərdən istifadə hüququ.
Hemofiliyalı, 16 yaşına çatmayan xəstə uşağa qulluq edilməsinə görə
istər ambulator istərsə də stasionar müalicə zamanı uşağın qulluğa ehtiyacı
olan müddətədək valideynlərdən birinə və ya ailənin başqa bir üzvünə
qanunvericilikdə müəyyən edilmiş miqdarda müavinət verilsin.
Hemofiliyalı xəstə vətəndaşların əlillik dərəcəsi (sağalmaz xəstə
olduğunu nəzərə alaraq), ömürlük müddətə verilir. Hər il tibbi ekspertiza
komisiyasının müayinəsindən keçirilməsi onların hüquqlarının pozulması
hesab edilsin.
Mübahisə doğuran hallar olduqda təkrar tibb ekspertizasına yol verilə
bilər.
Qanunvericiliyə görə hər bir qadın hamiləlik dövründə, doğuş və
doğuşdan sonrakı dövürdə Dövlət səhiyyə sisteminin müəssisələrində
ixtisaslaşdırılmış tibbi yardımla pulsuz təminat.
G.Hüseynova
Hemofiliyalı Xəstələrin Respublika
Assosiasiyasının prezidenti
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Azərbaycanda miqrasiya problemi
və vətəndaşlıq hüququ
Hörmətli dostlar!
Mənə doğma olan, Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin flaqmanı hesab
olunan Bakı Dövlət Universitetinin binasında “Miqrantlara Hüquqi Yardım
Mərkəzi” İctimai Birliyinin adından hər birinizi salamlamaqdan qürur
duyuram və əvvəlki çıxışçılar kimi mən də “OMBUDSMAN”ın fəaliyyətinə
həsr olunmuş bu tədbiri maarifçilik baxımından müstəsna əhəmiyyətə malik
hadisə hesab edirəm. Eyni zamanda hesab edirəm ki, əvvəlki illərlə
müqayisədə 2006-cı il İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilin fəaliyyətində ən
uğurlu il kimi yadda qalmışdır.
Lakin düşünürəm ki, çıxışlar daha çox problemli sahələri əhatə etməli və
“OMBUDSMAN”ın diqqətini problemin mövcud olduğu sahələrə
yönəltınəlidir.
Mən diqqətinizi miqrasiya sahəsində mövcud olan bəzi problemlərə
yönəltınək istəyirəm.
Rəsmi mənbələrin məlumatına görə Azərbaycan Respublikasının xaricdə
yaşayan yüz minlərlə vətəndaşı daimi yaşadıqları ölkələrin vətəndaşlığını əldə
etmiş, bəziləri isə həmin ölkələrdə vətəndaşlığı olmayan şəxs kimi
sənədləşdirilmişdir. Onların əksəriyyətini Rusiya, Türkiyə, Ukrayna,
Qazaxıstan və Qərbi Avropa ölkələrində məskunlaşan həmvətənlərimiz təşkil
edir. Məskunlaşdığı ölkədə müəyyən müddət yaşadıqdan sonra Azərbaycan
Respublikasına qayıdan başqa ölkənin vətəndaşlığını qəbul etmiş şəxslər, bir
qayda olaraq Dövlət Sərhəd Xidmətinin, Gömrük Komitəsinin, Daxili İşlər
Nazirliyinin və Ədliyyə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən əcnəbi kimi, yəni
başqa ölkənin vətəndaşı kimi tanınırlar. Konkret ifadə etsək, həmin şəxslər
dövlət sərhədini başqa ölkənin vətəndaşlığına mənsubiyyətini təsdiq edən
pasportla keçir, gömrük sənədləşdirilməsi həmin pasportla aparılır, daxili işlər
orqanlarında həmin pasportlarla əcnəbi kimi qeydiyyata almır, ədliyyə
orqanları tərəfindən vətəndaşlığı olmayan şəxs kimi nikah bağlayır və müvafiq
sənədlərlə təmin edilirlər.
“Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında” (30 sentyabr 1998-ci
il) Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-ci maddəsində göstərilir ki,
Azərbaycan Respublikası vətəndaşının xarici dövlətin ərazisində yaşaması
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının xitamına səbəb olmur.
“Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 10-cu maddəsi Azərbaycan
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Respublikası vətəndaşının xarici dövlətin vətəndaşlığına mənsubiyyətini
tanımasından bəhs edir. Həmin maddədə göstərilir ki, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı olan şəxsin xarici dövlətin vətəndaşlığına
mənsubıyyəti, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrində
nəzərdə tutulmuş və ya Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndinə müvafiq surətdə həll edilmiş hallar istisna
olunmaqla tanınmır. Belə olan halda qanunda nəzərdə tutulan istisnalardan
başqa ayrı-ayrı ölkələrin vətəndaşlığını qəbul edən Azərbaycan Respublikası
vətəndaşlarını yuxarıda adları çəkilən orqanlar Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşı kimi tanımalıdırlar. Lakin bu sahədə dövlət orqanlarının səlahiyyətli
əməkdaşları ilə maarifləndirmə kifayət qədər aşağı səviyyədə aparıldığı və ya
ümumiyyətlə aparılmadığı üçün dövlət orqanlarının əməkdaşları bu məsələni
problem kimi dərk etmir.
Qeyd olunanlar təkcə qanunun konkret normalarının pozulması deyil, eyni
zamanda Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının fundamental hüquq və
azadlıqlarının, o cümlədən vətəndaşlıq hüququnun, seçki hüququnun, sosial
təminat hüququnun, azadlıq hüququnun və sair hüquq və azadlıqlarının
pozulmasına səbəb olur.
Bu problemin qarşısının alınması məqsədi ilə bəzi tədbirlərin keçirilməsi
üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatına, Ədliyyə
Nazirliyinə, Daxili İşlər Nazirliyinə və Dövlət Sərhəd Xidmətinə, Xaricdə
Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinə, Azərbaycan
Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə müraciətlər göndərilsə də müsbət
nəticə əldə olunmayıb. Hətta dövlət orqanlarının əksəriyyəti müraciətə cavab
verməmişlər. Qeyd olunan problem həll edilmədiyi üçün bu problemdən
əziyyət çəkənlərin sayı artınaqda davam edir.
Hörmətli dostlar!
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında miqrantların hüquqlarının
müdafiəsi ilə bağlı fəaliyyət canlandırılmalı, bu sahədə fəaliyyət göstərən
qeyri-hökumət təşkilatlarının Forumunun yaradılmasını zəruri hesab edirik.
Hesab edirik ki, hörmətli Müvəkkil göstərilən problemin mütəşəkkil hal
almasını nəzərə almaqla bu sahəyə diqqətini artıracaq.
Fürsətdən istifadə edib, hörmətli müvəkkilə bir daha öz dərin hörmət və
ehtiramımı bildirməklə gələcək işlərində uğurlar arzulayıram.
Ə.Əliyev
“Miqrantlara Hüquqi Yardım
Mərkəzi”nin direktoru
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Hüquq raənbələrinin formalaşması prosesində iştirak
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilin
(Ombudsmanın) elmi-analitik işinin tərkib
hissəsi kimi
Keçmiş ittifaq dövlətləri dağıldıqdan sonra post-sovet məkanında mövcud
hüquqi dəyərlər sistemi köklü dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Yeni yaranan
müstəqil dövlətlər insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin
edilməsini dövlətin ali məqsədi kimi bəyan etmişlər. Burada tədricən həmin
dəyərlərin həyata keçirilməsi mexanizmləri formalaşmış, insan hüquqlarının
müdafiəsi üzrə yeni təsisatlar yaradılmışdır. Belə təsisatlardan biri də insan
hüquqları üzrə müvəkkil (ombudsman) institutudur. Bu institut Qərbi Avropa
ölkələrində, əsasən skandinaviya ölkələrində uzun müddətli təkamül prosesi
keçmişdir.
İlk ombudsmanlar 1809-cu ildə İsveçdə təyin olunmağa başlanmışdır.
Keçən əsrin 50-ci illərində bu vəzifə yalnız iki skandinaviya ölkəsi - İsveç və
Finlandiyada mövcud olduğu halda, əsrin sonlarına yaxın qırxdan çox ölkədə
demokratik qüvvələr bu təsisatın yaradılmasına nail olmuşlar. Avropa
ölkələrində ombudsman institutunun müxtəlif modelləri (İsveç, Böyük
Britaniya və Fransa) var. Müvəkkil əsasən hüquqların pozulması ilə bağlı
verilən şikayətlərə baxır, zəruri olduqda icraata başlayır və materiallar toplayır.
Lakin ombudsman məhkəmə kimi müstəqil orqan hesab olunsa da, onu əvəz
etmir, bir qayda olaraq özü qərar çıxarmır, toplanmış materialları aidiyyəti
üzrə göndərir.
Müasir dövrdə müxtəlif ölkələrdə təsis edilən yeni müvəkkil institutları hər
hansı konkret modelə üstünlük vermədən onun əsas səlahiyyətlərinin həyata
keçirilməsi mexanizmlərini qurmağa çalışırlar. Belə seçimi İspaniya, Avstriya,
Portuqaliya, eləcə də, Şərqi Avropa və post-sovet ölkələri etmişdilər.
Azərbaycanda insan hüquqları üzrə müvəkkil (Ombudsman) vəzifəsi 6
mart 2002-ci ildə Konstitusiya Qanununun qüvvəyə minməsi ilə təsis
edilmişdir. Ölkəmizdə yeni təsis olunan ombudsman institutunun fərqləndirici
xüsusiyyətlərindən biri onun seçilməsi qaydası, fəaliyyət əsasları və
təminatlarına dair münasibətlərin adi qanunlarla deyil, konstitusiya qanunları
ilə tənzimlənməsidir.
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Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 156-cı maddəsinə əsasən
konstitusiya qanunları Konstitusiyaya əlavələrdir, onun mətninin ayrılmaz
hissəsidir və ona zidd ola bilməz. Əsas Qanunda müvəkkil vəzifəsinə
namizədlərin təklif olunması və seçilməsi, eləcə də, müvəkkilin sorğu ilə
konstitusiya nəzarəti orqanına müraciət etmə əsasları təsbit olunmuşdur.
Müvəkkilin seçilməsi, səlahiyyətləri və fəaliyyət təminatlarının əsas məsələləri
isə yuxarıda qeyd olunan konstitusiya qanunu ilə tənzimlənir.
Məlum olduğu kimi müvəkkilin fəaliyyətinin əsas istiqaməti insan
hüquqlarının müdafiəsi, pozulmuş insan hüquq və azadlıqlarının bərpasının
təmin edilməsi təşkil edir. Bunun üçün qanunverici orqan ona müəyyən
səlahiyyətlər vermişdir. Hazırki tədqiqat işinin obyektini müvəkkilin
qanunların qəbul edilməsi və yenidən baxılmasına dair qanunverici orqana
təklif vermək, insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi üçün konstitusiya
nəzarəti orqanına sorğu vermək səlahiyyətlərinin nəzəri və metodoloji
problemlərinin araşdırılması təşkil edir.
Bildiyimiz kimi dövlətin əsas hüquqi funksiyasını dövlətin hüquq yaratına
fəaliyyəti təşkil edir. Dövlətin hüquqyaratına fəaliyyəti dedikdə dövlət
orqanlarının hüquq normaları yaratmaq, dəyişdirmək və ləğv etmək üzrə
müstəsna səlahiyyətləri başa düşülür. Son zamanlar hüquq yaradıcıllığı
fəaliyyətin iştirakçılarının dairəsi genişlənmiş, dövlət orqanı olmayan
təsisatların hüquq mənbələrinin formalşması prosesinə təsiri getdikcə
artmışdır.
Müvəkkil Konstitusiya Qanununa müvafiq olaraq ona ünvanlanmış
şikayətlərin araşdırılması zamanı insan hüquqlarının pozulması hallarının
olmasını müəyyən etdikdə, insan hüquqlarını pozmuş dövlət və ya yerli
özünüidarə orqanlarından, vəzifəli şəxslərdən pozulmuş hüquqların bərpasını
tələb etmək hüququna malikdir.
Müvəkkilin tələbləri yerinə yetirilmədiyi hallarda o, lazımi tədbirlər
görülməsi barəsində müvafiq qurumlar qarşısında məsələ qaldıra bilər. Şəxsin
hüquqları qüvvədə olan normativ aktlarla pozulduqda isə Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu ilə müraciət etmək hüququ
vardır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin VII
hissəsində müvəkkilin insan hüquqlarını və azadlıqlarını pozan qanunvericilik
və icra hakimiyyəti orqanlarının, bələdiyyələrin
normativ aktlarından,
məhkəmə aktlarından
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müəyyən edilmiş qaydada həmin aktların daha yüksək hüquqi qüvvəyə malik
aktlara uyğunluğuna dair sorğu verə bilər. Konstitusiya məhkəməsi müvəkkilin
sorğuları əsasında 3 qərar və 1 qərardad qəbul etmişdir.
Azərbaycan Respublikasında fərdi şikayət institutu müvəkkil vəzifəsinin
təsis edilməsi ilə təqribən eyni vaxtda yaranmışdır. Buna baxmayaraq,
Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarının 34 faizi fərdi şikayət əsasında qəbul
edilmişdir. Hesab edirik ki, müvəkkilin konstitusiya nəzarəti orqanına müraciət
etmək səlahiyyətlərinə dair əhali arasında marifləndirmə işlərinin aparılması
zəruridir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinə əsasən
qanunlar və digər aktlar, yaxud onların ayrı-ayrı müddəaları, hökumətlər arası
müqavilələr Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin qərarında
müəyyən edilmiş müddətdə qüvvədən düşür, Azərbaycan Respublikasının
tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr isə qüvvəyə minmir. Məlum olduğu
kimi konstitusiya nəzarəti orqanının müvafiq qərarları qanun və dövlətlərarası
müqavilələrlə ən azından eyni səviyyəli aktlar olduğundan hüququn mənbəyi
hesab oluna bilər.
Müvəkkilinin 2005-ci il üzrə məruzəsində onun Konstitusiyi Məhkəməsinə
müraciət hüququnun məhdud olduğu qeyd olunur. Hesab edilir ki, müvəkkil
qüvvədə olan qanunvericiliyə şərh verilməsinə dair müvafiq qaydada müraciət
etmək hüququna malik deyildir. Fikrimizcə, müvəkkilə bu hüququn verilməsi
məsələsinə baxılması mümkündür. Bununla belə, yuxarıda qeyd edildiyi kimi
müvəkkilin konstitusiya nəzarəti orqanına sorğu ilə müraciət etmək
imkanından tam yararlanması üçün müəyyən işlər aparılmalıdır.
Müvəkkilinin 2005-ci il üzrə məruzəsində həmçinin onun qanunvericilik
təşəbbüsü hüququnun olmaması, dövlət səviyyəsində təşkil edilmiş bir sıra
tədbirlərdə iştirakının təmin edilməməsinə dair mülahizələr irəli sürülür.
Konstitusiya qanunun 1.5-ci maddəsinə müvafiq olaraq müvəkkil
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə insan hüquq və azadlıqlarının
təmin edilməsi məqsədilə qanunların qəbul edilməsinə və yenidən baxılmasına
dair təkliflər verə bilmək imkanına malikdir. Azərbaycanın ilk Müvəkkili
qanunvericilik aktlarının təkminləşdirilməsi ilə bağlı müxtəlif təhlillər aparmış,
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bir çox qanununlara əlavə və dəyişikliklər edilməsinə dair təkliflər vermişdir.
Bunlar Ailə Məcəlləsinə, Mülki Prosessual Məcəlləyə, Mənzil Məcəlləsinə,
“İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında”, “Patent haqqında”, “Hərbi
qulluqçuların statusu haqqında”, “Vətəndaşların pensiya təminatı haqq”da”
qanunlara verilən təkliflərdir.
Konstitusiya qanununda müvəkkilin icra hakimiyyəti orqanları qarşısında
müvafiq aktların qəbul olunmasına dair təklif vermək hüququ təsbit
olunmamışdır. Buna baxmayraq ilk Müvəkkil tərəfindən Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə “Tək ahıl vətəndaşlara və əlillərə evlərində
sosial-məişət xidmətinin göstərilməsinə dair” Təlimata əlavə və dəyişikliklər
edilməsi zərurəti barədə təkliflər, Nazirlər Kabinetmə “İstifadəsi qadağan
olunmuş tütün və tütün məmulatlarının dövriyyədən götürülməsi və məhv
edilməsi qaydaları”nın müəyyən edilməsinə dair müvafiq qərarın qəbul
edilməsinə dair tövsiyələr göndərilmişdir.
Müvəkkilin bu istiqamətdə gördüyü işlər, bizə onun hüquq yaradıcıllığı
fəaliyyətində iştirakını müsbət dəyərləndirməyə imkan verir. Hesab edirik ki,
bu fəaliyyət hüquqi aktlarla reqlamentləşdirilməlidir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 148-ci maddəsinə müvafiq
olaraq icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktları da qanunlar kimi
ümumi qaydalar müəyyən edir. Deməli, Konstitusiya qanununun 1.4-cü və ya
1.5-ci maddəsində müvəkkilin Azərbaycan Respublikası Prezidentinə, Nazirlər
Kabinetmə və digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına müvafiq normativ
hüquqi aktların qəbul edilməsinə dair təkliflər verə bilmək imkanının
göstərilməsi məqsədə müvafiqdir.
A.Tağıyev
BDU-nun hüquq fakültəsinin
“Konstitusiya hüququ” kafedrasının aspirantı
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İnsan hüquqlarının effektiv müdafiəsi məsələsi
Ombudsmanın hakimiyyət qolları ilə
əlaqələri kontekstində
Hörmətli Xanımlar və Cənablar!
İlk öncə hamınızı salamlayır və belə bir tədbirin təşkilinə görə öz
minnətdarlığımı bildirirəm. İcazə verin, çıxışıma başlamazdan əvvəl,
Ombudsman institutunun yaradılması, hörmətli Elmira xanım, Sizi isə insan
hüquqları müvəkkili qismində fəaliyyətinizin beş illiyi münasibətilə təbrik
edim.
İnsan hüquqları kontekstindən XX əsr dünya tarixinə nəzər salsaq, həmin
dövrün ziddiyyətlərlə dolu bir dövr olduğunu müşahidə edə bilərik. Hamıya
məlumdur ki, ötən əsr həm insan hüquqlarının ən kobud və kütləvi şəkildə
pozulması, həm də insan hüquqlarının universal səviyyəyə çıxarılması və
müdafiəsi istiqamətində atılmış təqdirəlayiq addımlarla müşayiət olunmuşdur.
Hər iki dünya müharibəsi zamanı insan hüquqları kobud şəkildə pozulmuşdur.
Əsrin ortalarından başlayaraq bu sahəyə xüsusi diqqət verilmiş, BMT-nin
yaranması ilə insan hüquqlarının bərqərar olması, insan hüquqlarının
toxunulmazlığı və müdafiəsi istiqamətində silsilə tədbirlərin həyata
keçirilməsinə başlanmışdır. Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, bu sahədə əldə
olunan əsas nailiyyətlər məhz BMT-nin adı ilə bağlıdır.
Azərbaycan Respublikasında hüquqi dövlət quruculuğu, dünya birliyinə
inteqrasiya insan hüquqları və azadlıqlarının ardıcıl surətdə həyata
keçirilməsini prioritet vəzifə kimi qarşıya qoyur. Bu vəzifənin həlli bütün
dövlət qurumlarının birgə fəaliyyətini tələb edir. Bu baxımdan, insan hüquqları
üzrə müvəkkil - Ombudsman institutunun rolu böyükdür. Fəaliyyət müddəti
ərzində Ombudsman aparatı hörmətli Elmira xanım Süleymanovanın rəhbərliyi
altında Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının təmin
edilməsi sahəsində bir sıra uğurlu addımlar atılmışdır. Bunlardan
maarifləndirmə, qanunların qəbulunda təkliflərin irəli sürülməsi və s. qeyd
etmək olar. Prezidentin Sərəncamı ilə 28 dekabr 2006-cı ildə qəbul edilmiş
İnsan hüquqlarının müdafiəsi üzrə milli fəaliyyət planı təsdiq edilmişdir. Bu
da insan hüquqları sahəsində irəli atılmış növbəti bir
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addımdır.
Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra
beynəlxalq birliyin tam hüquqlu üzvü kimi beynəlxalq münasibətlərdə fəal
iştirak etməyə başladı. Respublikamız bir çox beynəlxalq konvensiyalara
qoşulmuş və onlardan irəli gələn tələbləri həyata keçirmişdir. Müasir dövrdə
insan hüquqları çox geniş şəkildə təhlil olunur, araşdırılır. İnsan hüquqları
çərçivəsində təhlil olunan çox mühüm sahələrdən biri də qadın hüquqlarıdır.
Mən, qadın hüquqlarının tanınması və realizəsi istiqamətində atılmış ən
mühüm addımlar içərisində BMT-nin universal konvensiyalarından biri olan
Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında
Konvensiyasını xüsusi vurğulamaq istərdim. 1995-ci ildə Respublikamızın
qoşulduğu bu konvensiya dövlətlər üzərində bir sıra öhdəliklər nəzərdə tutur
ki, bunlardan biri də qadın və kişilərin hüquq bərabərliyinə nail olmaq üçün
milli
qanunvericilikdə
belə
normaların
müəyyən
edilməsi
və
möhkəmləndirilməsidir. Əminliklə qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan bu
istiqamətdə xeyli nailiyyətlər əldə etmişdi. Belə ki, Azərbaycan Respublikası
qanunvericiliyində ayrıseçkiliyin tərifini verən ilk normativ hüquqi akt Gender bərabərliyi haqqında Qanun 10 oktyabr 2006-cı ildə qəbul edilmişdir.
29 noyabr 2006-cı ildü Prezidentin Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.
Qadın hüquqlarının təmin olunması sahəsində 23 yanvar 2007-ci il
tarixində BMT-nin Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv
edilməsi haqqında Komitədə Azərbaycan Respublikasının hesabatı dinlənilib
və BMT-nin həmin komitəsindən Azərbaycan hökumətinə tövsiyə verilmişdir.
Komitə tövsiyələrində Azərbaycanda Ombudsman təsisatının yaradılmasını, bu
təsisata qadının rəhbərlik etməsini və tərkibində gender bərabərliyi üzrə ayrıca
müşavirin təyin edilməsini müsbət qiymətləndirmişdir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi kursunun layiqli davamçısı
olan cənab Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilən
tədbirlər nəticəsində bu sahəyə diqqət daha da artmışdır. Nəticədə, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 6 fevral tarixli fərmanı ilə Ailə, Qadın və
Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi təsis edilmişdir. Komitəmiz adında
ehtiva etdiyi hər üç sahədə dövlət siyasətini həyata keçirən mərkəzi orqan
olmaqla, qadın hüquqlarının təmin edilməsi işinə böyük
önəm
verir.
Fəaliyyətə başladığı müddətin çox qısa
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olmasına baxmayaraq, komitəmiz artıq qadın hüquqlarının maarifləndirilməsi
və müdafiəsi sahəsində effektiv tədbirlər həyata keçirmişdir. Belə ki,
komitəmizin nümayəndə heyəti tez-tez rayon və bölgələrə səfər edir,
qadınlarımızın maarifləndirilməsi istiqamətində silsilə tədbirlər həyata
keçirirlər. İnanıram ki, Komitənin qazandığı təcrübə və fəaliyyətində daha çox
yeniliklər əldə etmək istəyi daha böyük uğurlar qazanmaq imkanı
yaradacaqdır.
Təbii ki, qadın hüquqları haqqında danışdıqda Ermənistan tərəfindən
Azərbaycana qarşı həyata keçirilən işğalçılıq siyasətinin nəticələrini qeyd
etməmək olmur. Məlum olduğu kimi, komitəmiz tez-tez beynəlxalq
tədbirlərdə, konfranslarda respublikamızı təmsil edir. Müxtəlif mövzularda
həyata keçirilən belə tədbirlərdə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət
Komitəsi daim Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi işğalçılıq
siyasətini diqqət mərkəzində saxlarmış, xüsusi vurğulamışdır. BMT və Avropa
Şurası çərçivəsində təşkil edilmiş tədbirlərdə Ermənistanın Azərbaycana olan
təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə, xüsusilə qadınlarımıza dəymiş ziyan
barədə ətraflı məlumat verilmişdir.
Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı həyata keçirilən işğalçılıq siyasəti
nəticəsində 20% torpağımız işğal edilmiş, 1 milyondan artıq insanımız qaçqın
və məcburi köçkün şəraitində yaşamağa məcbur olmuşdur ki, onların da
təxminən 420 min nəfərini qadınlar təşkil edir. Bütün bunlarla yanaşı,
müharibənin gedişində mülki əhali ilə amansız rəftar edilmiş, onların statusu
diqqətə alınmamışdır. Halbuki, humanitar hüququn əsas prinsiplərindən biri
olan humanizm prinsipi insan həyatının istənilən vəziyyətdə qorunmasını
nəzərdə tutur. Bununla yanaşı, 1974-cü ildə qəbul edilmiş “Fövqəladə hallar və
silahlı münaqişələr zamanı qadın və uşaqların müdafiəsinə dair Bəyannamə”
bilavasitə qadınların və eləcə də uşaqların silahlı münaqişələr zamanı müdafiə
və himayəsini nəzərdə tutur. Bəyannaməyə əsasən istənilən müharibə və ya
fövqəladə hallar zamanı qadın və uşaqlar Ümumdünya İnsan Hüquqları
haqqında Bəyannamə, İqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlar haqqında və Mülki
və Siyasi Hüquqlar haqqında Pakt və digər beynəlxalq sənədlərdə müəyyən
edilmiş hüquq və azadlıqlarla təmin olunmalıdırlar. Təbii ki, ermənilər
beynəlxalq hüquqdan irəli gələn digər normalar kimi, humanitar hüququn
normalarına da əməl etməmiş və nəticədə misli görünməmiş
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qətllər törətınişdir.
Qeyd etmək istərdim ki, insan hüquqları üzrə müvəkkil institutu ilə Ailə,
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi arasında sıx əməkdaşlıq
yaranmışdır. Ölkəmizin dünya birliyinə sürətlə inteqrasiya etdiyi bir dövrdə
cəmiyyətin həyatının bir sıra sahələrində olduğu kimi, qadın hüquqlarının,
uşaq hüquqlarının müdafiəsi sahəsində də islahatların aparılması zərurəti
ortaya çıxmışdır. Buna baxmayaraq, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin
təcrübəsində və beynəlxalq hüquqi aktlarda qadın hüquqlarının müdafiəsinə
yanaşmada təzahür edən müasir tendensiyaların tədqiqi göstərir ki, ölkəmizdə
də bu sahədə, xüsusilə də qadın və uşaqların hüquqlarının müdafiəsi sahəsində
bir sıra həlli vacib problemlər mövcuddur.
Ötən il ərzində hər iki qurum ailə, qadın və uşaq problemlərinin həlli ilə
bağlı insan hüquqlarının təmin edilməsi sahəsində səmərəli birgə fəaliyyət
həyata keçirmişlər. Heç bir şübhə yoxdur ki, gələcəkdə də ümumdövlət
vəzifələrinin həllinə yönəldilmiş səmərəli əməkdaşlıq daha da genişlənəcək və
Azərbaycanda
hüquqi
dövlətin,
ədalətli
cəmiyyətin
inkişafına,
möhkəmlənməsinə xidmət edəcəkdir.
Azərbaycan insan hüquqlarının müdafiə sisteminin inkişaf etdirilməsi
prosesində çox fəaldır. Bu sahədə böyük işlər görmüş Ombudsman təsisatına
və Elmira xanım Süleymanovaya gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
K.Haqverdiyeva
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin böyük məsləhətçisi

157

Azərbaycan Respublikası İnsan hüquqları üzrə
müvəkkilinin dövlət orqanları ilə əlaqəsinin
hüquqi xarakteri
İnsan və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsinin, dövlətin
ali məqsədi olmasını bəyan edən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası
(maddə 12) bu bəşəri prinsipin təmin olunmasından irəli gələn çoxsaylı
təsisedici normaları ehtiva edir. Konstitusiyanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi
çıxış edən “Azərbaycan Respublikası İnsan hüquqları üzrə müvəkkil
(Ombudsman) haqqında konstitusiya qanunu”na əsasən qeyd olunan vəzifə,
dövlət və yerli özünüidarə orqanları, vəzifəli şəxslər tərəfindən pozulan insan
hüquqları və azadlıqlarının bərpa edilməsi üçün təsis edilmişdir.
Müvəkkilə ünvanlanan müraciətlərin sayında 2002-2005-ci illər üzrə hər il
artım müşahidə edilmişdir. Bu hal bu sahədə görülən işlərin ancaq
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsindən ibarət olmayıb, geniş təbliğatpresedent mühitinin yaranması, ictimaiyyətin hüquq və azadlıqların müdafiəsi
üzrə görüləcək işlərə ümid və cəhdlərinin artmasını göstərir.
Azərbaycan Respublikası İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin (ombudsman)
dövlət orqanları ilə əlaqəsi insan və vətəndaş hüquqlarının qorunması
istiqamətində qurulmuşdur və bu əlaqənin əsasında müvəkkilə ünvanlanan
şikayətlər və dövri mətbuatda dərc olunan faktlar üzrə müvafiq orqan, idarə və
təşkilatlarla iş durur. Bu işin uğurla təşkil oluna bilməsi üçün qanunvericiliklə
müvəkkilin maneəsiz və qabaqcadan xəbərdar edilmədən dövlət orqanlarına
daxil olmaq, azadlığı bu və ya digər formada məhdudlaşdırılan şəxslərə baş
çəkmək, vəzifəli şəxslərdən zəruri məlumatları tələb etmək, zəruri yoxlamalar
aparılması üçün tapşırıqlar vermək kimi səlahiyyətləri təsbit edilmişdir. Belə
səlahiyyətləri həyata keçirmək üçün hüquqi təminat isə ondan ibarətdir ki,
“Müvəkkil müstəqildir və yalnız Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və
qanunlarına tabedir”. Əlbəttə, burada dövlət orqanlarının müvəkkilə
tabeçiliyindən söhbət getmir, əlaqələr hüquq münasibətləri kimi xarakterizə
oluna bilər və sadəcə insan hüquqlarının bərpa və təmin edilməsi üzrə təbii
zərurətdən irəli gələn qanun hüdudlarında hüquqi təsirdən başqa bir şey
deyildir.
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Dıgər tərəfdən müvəkkilin fəalıyyəti, dövlət orqanları və vəzifəli şəxsləri ilə
əlaqəsi faktik olaraq mümkün deyildir. Bu əlaqə ikili xarakter daşıyır: birincisi,
dövlət orqanlarında hüquq pozuntularının aşkara çıxarılması (bəzən hətta elə
dövlət orqanları vasitəsi ilə aparılan yoxlama və təftiş nəticəsində) və ikincisi
belə pozuntularla bağlı həmin və ya yuxarı dövlət orqanları qarşısında məsələ
qaldırılması. Müvəkkilin regional mərkəzləri, “qaynar xətt”i, dövlət orqanları
ilə mütəmadi əməkdaşlıq bu səpkidə fəaliyyətin uğurla inkişafına və qeyd
olunan təsisatın hüquq təminatı sahəsində rol və nüfuzunun daha da artacağına
ümid verir.
H.Mansurov BDU,
Konstitusiya hüququ kafedrasının
magistrantı
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İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin
edilməsi sahəsində Daxili İşlər Nazirliyinin fəaliyyəti
Hörmətli tədbir iştirakçıları!
Cəmiyyətdə insan faktorunun, insan və vətəndaş hüquqlarının və
azadlıqlarının təmin edilməsinin ön plana çəkilməsi və bu işin bütün dövlət
strukturları qarşısında başlıca vəzifə kimi qoyulması Daxili İşlər Nazirliyinin
də fəaliyyətinin əsas normalarına çevrilmş və bu yönümdə zəruri təşkilatipraktiki tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi, ölkədə gedən demokratik
proseslərin tərkib hissəsi kimi insan hüquqlarının təmin edilməsi Daxili İşlər
Nazirliyinin daim diqqət mərkəzindədir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “İnsan və vətəndaş hüquq və
azadlıqlarının təmin edilməsi istiqamətində tədbirlər haqqında” 22 fevral 1998ci il tarixli Fərmanından, eləcə də “Azərbaycan Respublikasında insan
hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli fəaliyyət Planının təsdiq edilməsi haqqında”
28 dekabr 2006-cı il tarixli sərəncamından irəli gələn müddəaların yerinə
yetirilməsi üzrə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən xüsusi tədbirlər planı
hazırlanmış və realizə olunmaqdadır.
Planda ölkədə həyata keçirilən islahatlarda polisin rolu və tutduğu mövqe,
eləcə də bunun ölkədəki qanunçuluğun və hüquq qaydasının səviyyəsi,
cinayətkarlıqla mübarizənin səmərəliliyi, insan və vətəndaş hüquq və
azadlıqlarının təmin edilməsi ilə birbaşa əlaqəliliyinin hər bir əməkdaşa
aşılanması kimi mühüm məsələlər nəzərdə tutulmuşdur.
İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində
mötəbər beynəlxalq təsisatlarla, o cümlədən Avropa Şurasının müvafiq
qurumları ilə qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi, bu yönümdə fəaliyyətin
müasir tələblər əsasında qəbul olunmuş normalara, təcrübədə özünü
doğrultınuş tövsiyələrə uyğun qurulması məqsədilə DİN-in 11.06.2004-cü il
tarixli əmrinə əsasən Nazirliyin Daxili Təhqiqatlar İdarəsinin rəis müavini
Avropa Şurasının “Polis və insan hüquqları” Proqramı çərçivəsində
əlaqələndirıci təyin edilmişdir.
Xarici ölkələrin müvafiq qurumları ilə qabaqcıl təcrübə və
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tədris ədəbiyyatının mübadiləsi üzrə Daxili İşlər Nazirliyinin əlaqələri daha
genişləndirilmiş, müntəzəm qaydada insan hüquqlarına riayət olunması, polisin
gündəlik işində demokratik dəyərlərin möhkəmləndirilməsi yollarının
öyrənilməsi problemlərinə həsr edilmiş seminarlar, elmi-praktik konfranslar
keçirilmiş, əməkdaşlarımız, həm də müxtəlif ölkələrə, o cümlədən Amerika
Birləşmiş Ştatlarına, Avropa dövlətlərinə, Misir Ərəb Respublikasına təlimlər
keçməyə göndərilmiş, BMT, Avropa Şurası, ATƏT və digər beynəlxalq
təşkilatların keçirdikləri tədbirlərdə iştirak etmişlər.
Polis-vətəndaş münasibətlərinin hüquqi-etik normalar baxımından
tənzimlənməsi məqsədilə də zəruri tədbirlər həyata keçirilmişdir. Polisə
gətirilmə, saxlanılma və inzibati məsuliyyətə cəlb olunma zamanı
qanunçuluğa, insan hüquq və azadlıqlarına riayət olunmasına nəzarət və
tələbkarlıq artırılmış, belə halların qarşısının alınması məqsədilə hələ 2000-ci
ildə müvafiq əmrlər imzalanaraq icraya yönəldilmişdir.
Hüquqi sənədlərin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tərəfımizdən polis
orqanlarında inzibati həbs olunanların saxlanılma məntəqələri haqqında yeni
əsasnamə hazırlanmış, müvəqqəti saxlama yerlərində saxlama müddətlərinin
pozulması hallarının qarşısının alınmasına və digər tədbirlərin həyata
keçirilməsinə nəzarət gücləndirilmişdir.
“Polis orqanlarının müvəqqəti saxlama yerlərində saxlanılan şəxslərin
mühafizəsi və müşayiəti qaydalarına dair Təlimat” və “Müvəqqəti saxlama
yerlərində daxili intizam qaydaları” da hazırlanmış və uğurla tətbiq olunur.
İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani, insan ləyaqətini alçaldan davranış
və cəza növlərinə qarşı Avropa Komissiyasının tövsiyələrinə uyğun olaraq
“Müvəqqəti saxlama yerlərində saxlanılan şəxslərin uçotu kitabı”nda da
dəyişikliklər edilmiş, saxlanılan şəxslərin hüquqlarını müdafiə edən vəkilin
adını, soyadını, imzasını, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsini, iş yerini,
keçirdiyi görüşün tarixini və vaxtını, həmçinin saxlanılan şəxsin sağlamlıq
durumunu yoxlayan tibb işçisinin imzasını nəzərdə tutan (adı, soyadı, atasının
adı, tarix) qeydlər əks etdirilmişdir.
Son illər ərzində polis orqanlarının müvəqqəti saxlama yerlərində
beynəlxalq normalara və standartlara cavab verən şəraitin yaradılması,
saxlanılan şəxslərin hüquqlarının təmini məqsədilə
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zəruri tədbirlər görülmüş, MST-nin əsaslı təmirinə, yeni təcridxanaların
inşasına lazımi maliyyə vəsaiti ayrılmışdır. Əksər polis orqanlarının müvəqqəti
saxlama yerləri və təcridxanaları müasir tələblər səviyyəsində əsaslı təmir
edilmiş, bir sıra şəhər-rayonlarda isə standartlara uyğun yeni inzibati binalar
tikilərək istifadəyə verilmişdir.
DİN-in 03.12.2004-cü il tarixli Kollegiya qərarının icrası ilə əlaqədar 2006cı ildə BMCMİ, Nəsimi, Nərimanov, Xətai, Yasamal, Əzizbəyov, Binəqədi,
NBPİ, Biləcəri XPŞ, Sumqayıt, Gəncə, Ucar, Oğuz, Abşeron, Hacıqabul,
Quba, Tovuz şəhər-rayon polis orqanlarının müvəqqəti saxlama
təcridxanalarında monitor qurğuları quraşdırılaraq istifadəyə verilmiş,
Nazirliyin “Saxlanılan şəxslərin hüquqlarının qorunması sahəsində fəaliyyətin
gücləndirilməsi tədbirləri barədə” 21.04.2006-cı il tarixli göstərişi bütün polis
orqanlarına göndərilmiş, yerlərdə icrasına nəzarət gücləndirilmişdir.
Nazirliyin 11.03.2006-cı il tarixli müvafiq əmrinə əsasən Ağstafa, Oğuz,
Xanlar, Quba RPŞ-lərin müvəqqəti saxlama təcridxanalarında tikintinin və
əsaslı təmirin aparılması yerində yoxlanılaraq istismara qəbul edilmişdir.
Bu bir həqiqətdir ki, polisin fəaliyyətinin bütün sahələrdəki müvəffəqiyyəti,
o cümlədən insan hüquqlarının qorunması sahəsində səmərəli işi kadrların peşə
ustalığından və bilik səviyyəsindən çox asılıdır. Belə ki, hazırlanmış kadrlar
qulluq fəaliyyətinə başlayan gündən əhalinin müxtəlif təbəqələri ilə təmasda
olur, onların hüquq və azadlıqlarının qoruyucusu kimi çıxış edirlər. Ona görə
də onların işinin müvəffəqiyyəti məhz insan hüquqlarına dair əldə etdikləri
biliklərdən çox asılıdır. Bu məqsədlə polisə yeni qəbul edilən əməkdaşların test
sorğularında insan və vətəndaş hüquq və azadlıqları barədə suallara geniş yer
ayrılmış, eləcə də DİN-in Polis Akademiyasının müvafiq tədris proqramına
insan hüquqlarına riayət olunması ilə bağlı xüsusi fənlər də daxil edilmişdir.
“Ümuminsan hüquqları bəyannaməsi”nin, “Əsas insan və vətəndaş hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsi haqqında” Avropa Konvensiyasının, “Hüquq
qaydasının təmini üzrə vəzifəli şəxslərin davranış Məcəlləsi”nin, “Vətəndaş və
siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt”ın, BMT-nin “İşgəncələrə və digər
qəddar, qeyri-insani və ya insan ləyaqətini alçaldan cəza və davranış növləri
əleyhinə Konvensiyası”nın, “İnsan hüquqlarının
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50 illiyinin Ümumi Deklarasiyası”nın və digər beynəlxalq sənədlərin
öyrənilməsi üzrə xüsusi kitabçalar hazırlanmışdır.
Dövlətin qanunlarından, habelə “Azərbaycan Respublikasında sosialiqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında” ölkə Prezidenti, cənab
İlham Əliyevin 24.11.2003-cü il tarixli fərmanından irəli gələn tələblərin icrası
ilə əlaqədar vətəndaşların qəbulu və onların müraciətlərinə baxılması işinə
ciddi diqqət yetirilmişdir. Nazirliyin rəhbərliyi tərəfindən, əvvəlki illərdə
olduğu kimi, 2006-cı ildə də regionlarda vətəndaşların qəbulu həyata
keçirilmiş, bütün ərizə və şikayətlər xüsusi nəzarətə götürülərək böyük
əksəriyyəti müsbət həll olunmuşdur.
Polisin fəaliyyətinə nəzarətin daha da gücləndirilməsi, vəzifə
səlahiyyətlərindən sui-istifadə edilməsi və digər neqativ halların qarşısının
alınması, korrupsiyaya şərait yaradan və korrupsiya hüquq pozmalarına yol
verən əməkdaşların müəyyən edilib barələrində müvafiq tədbirlərin operativ
şəkildə görülməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə daxili işlər nazirinin
göstərişinə əsasən DİN-in aidiyyətli strukturunda “qaynar xətt” xidməti
yaradılaraq effektiv fəaliyyət göstərir.
Bununla belə, daxili işlər orqanlarının fəaliyyətində insan hüquqlarının
pozulmasına, ayrı-ayrı əməkdaşlar tərəfindən xidməti funksiyaların icrası
zamanı, o cümlədən vətəndaşlarla rəftarda hətta cinayət xarakterli hərəkətlərə
yol verilməsinə hələ də rast gəlinir.
Nazirliyin rəhbərliyi bu kimi qanunsuzluqlara, polisin adına ləkə gətirən
hərəkətlərə yol verən əməkdaşlara qarşı daxili işlər orqanlarında xidmətdən
xaric edilməyə, hətta cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmağa qədər prinsipial
ölçülər götürür. Bu baxımdan vətəndaşlarla kobud rəftar, əsassız gətirmə,
saxlama, döymə, sürücülərin hüquqlarını pozma kimi insan hüquqlarının
pozulması ilə müşayiət olunan hallara görə son bir ildə 139 əməkdaş barəsində
ciddi intizam tənbehi və prosessual qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş tədbirlər
görülmüşdür. Belə ki, 35 əməkdaş daxili işlər orqanlarında xidmətdən xaric
edilmiş, 8 əməkdaş tutduğu vəzifədən azad olunmuş, 2 nəfərin xüsusi rütbəsi
bir pillə aşağı salınmış, 88 əməkdaş haqqında intizam qaydasında digər ölçülər
götürülmüş, 6 əməkdaş isə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdir.
DİN-in rəhbərliyi insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində
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Ombudsman təsisatı ilə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsini vacib
sayaraq, bu yönümdə öz səylərini artırmışdır. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) şikayətlərə
baxılması məqsədilə, maneəsiz və xəbərdarlıq etmədən müvəqqəti saxlama
yerlərinə baş çəkə və orada saxlanılan şəxslərin saxlanılmasının qanuniliyini
yoxlaya bilər.
Bu baxımdan, müvafiq Təlimatda, Ombudsmanın müvəqqəti saxlama
yerinin rəisi tərəfindən təxirə salınmadan qəbulu, eləcə də onun saxlanılan
şəxslərlə təkbətək görüşlər keçirməsi və saxlanılmanın əsaslılığını təsdiq edən
sənədlərlə tanış olması üçün zəruri şəraitin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinə
(Ombudsmana) ünvanlanmış və baxılması üçün DİN-ə göndərilmiş ərizə,
şikayət və müraciətlər əsasında xidməti təhqiqatlar aparılmış, qanunazidd
hərəkətlərə yol vermiş əməkdaşlar haqqında müvafiq tədbirlər görülərək hər
bir təhqiqatın nəticəsi barədə məlumat verilmişdir.
Şəhər, rayon polis orqanlarının müvəqqəti saxlama təcridxanalarında DİN,
habelə Ombusdmanın Çevik Araşdırma Qrupu tərəfindən mütəmadi keçirilən
yoxlamalar zamanı aşkar olunmuş nöqsanların aradan qaldırılması təmin
edilmiş, bu sahədə ərazi polis orqanlarına əməli köməklik göstərilmişdir.
Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən ölkədə insan hüquqlarının və azadlıqlarının
səmərəli təmin edilməsi, pozulmuş hüquqların bərpası istiqamətində aparılan
işlər məqsədyönlü şəkildə davam etdirilir.
Ə.Hacıyev
Daxili işlər nazirliyinin Daxili təhqiqatlar idarəsinin
rəis müavini, polis polkovniki
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İnsan hüquqlarının səmərəli təmin olunması
naminə Ombudsmanın Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyi ilə əməkdaşlığı
Hörmətli konfrans iştirakçıları!
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının konstitusiya ilə təsbit olunmuş
hüquqlarından biri də, ölkə Konstitusiyasının 39-cu maddəsində göstərilən hər
kəsin sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququdur. Ətraf mühitin mühafızəsi,
insanların sağlam ətraf mühitdə yaşaması və təbii sərvətlərdən xalqımızın
rifahının yaxşılaşdırılması naminə səmərəli istifadə edilməsi vətəndaşların
konstitusiyon hüquqlarının qorunması sahəsində aparılan sosial-iqtisadi
islahatların tərkib hissəsidir.
Müstəqil Azərbaycanda ekoloji durumun sağlamlaşdırılması məqsədilə
Umummilli Liderimiz Heydər Əliyevin müvafiq Fərmanı ilə 2001-ci ildə
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
yaranmışdır.
Nazirlik yarandığı gündən Azərbaycanda ətraf mühitin mühafizəsinə,
sağlamlaşdırılmasına nail olmaq üçün beynəlxalq təcrübədən istifadə edilməsi,
bu sahədə yeni müvafiq proqramların hazırlanaraq həyata keçirilməsi üçün
ciddi səy göstərir.
Bu müddətdə Nazirlik 20 beynəlxalq konvensiyaya qoşulmuş, bir sıra
beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr nəzərə çarpacaq dərəcədə genişləndirilmişdir.
Ötən müddət ərzində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları
ilə “Ekoloji cəhətdən davamlı sosial-iqtisadi inkişafa dair”, “Meşələrin bərpa
edilməsi və artırılmasına dair” Milli Proqramlar, “Azərbaycan Respublikasında
yayqış otlaqlarının, biçənəklərin səmərəli istifadə olunması və səhralaşmanın
qarşısının alınmasına dair” Dövlət Proqramı və “Azərbaycan Respublikasında
Hidrometeorologiyanın inkişafı” Proqramı, “Azərbaycan Respublikasında
Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması və Davamlı İstifadəsinə dair Milli Strategiya
və Fəaliyyət Planı” təsdiq olunmuş və həmin sənədlərin icrası ilə bağlı mühüm
tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev kursunun layiqli davamçısı
möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyev tərəfindən də ətraf mühit məsələlərinə
daim diqqət və qayğı göstərilməklə bu sahədə uğurlu siyasət həyata keçirilir.
Qısa müddətdə xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri genişləndirilmiş 7 Milli
Park, 2
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Dövlət Təbiət qoruğu və 3 yasaqlıq yaradılmışdır.
Ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair “2006-2010-cu illər üçün
Kompleks Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 28 sentiyabr 2006-cı il tarixli Sərəncamı ölkənin
geniş sosial-iqtisadi islahatlara söykənən ümumi konsepsiyalarda ətraf mühitin
mühafizəsi, insanların sağlam təbii mühitdə yaşaması və təbii sərvətlərdən
xalqın rifahının yaxşılaşdırılması naminə istifadəsi məsələlərində mühüm
əhəmiyyəti vardır. Bu sənəddə ölkədə ətraf mühitə mənfi təsir edən amillərin
qarşısının alınması və ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün bir sıra vacib
tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
2006-cı ilin dekabr ayında Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkilliyi (Ombudsman) ilə birgə ictimaiyyətin, qeyri-hökumət
təşkilatlarının, KİV nümayəndələrinin iştirakı ilə “Sağlam ətraf mühitdə
yaşamaq hüququnun təmini vəziyyəti: problemlər və onların həlli yolları”
mövzusunda dəyirmi masa keçirmiş, bu sahədə görülən işlər təhlil olunmuş,
mövcud problemlərin həlli istiqamətində digər dövlət qurumlarının fəallığının
artırılmasının vacibliyi vurğulanmışdır.
Ətraf mühitin mühafizəsi, təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə, təbiətə
vurulan ziyanın azaldılması və tədricən aradan qaldırılması istiqamətində
təbliğat işinin gücləndirilməsi məqsədi ilə təhsil və istehsalat müəssisələrində,
ictimai təşkilatlarda mütəmadi qaydada təbliğat və təşviqat işləri aparılmışdır.
Meşə və yaşıllıqların mühafizəsi, yanğından qorunmasının təşkil olunması,
ictimaiyyətin ekoloji maarifləndirilməsi, məlumatlandırılması, ekoloji
biliklərin artırılması sahəsində gələcək fəaliyyətlərinə köməklik məqsədilə
təlim seminarları təşkil edilmiş, həmçinin Ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər
şöbələrinin əməkdaşları tərəfındən əhali ilə təbliğat yönümlü görüşlər
keçirilmiş, onların hüquq və vəzifələri izah olunmuşdur. Həmçinin KİV-də
məqalələr dərc olunmuş, radio və televiziya kanallarında çıxışlar edilmiş,
ekoloji təbliğat yönümlü video çarxlar yayımlanmış, ali və ümumtəhsil
məktəblərində, idarə və müəssisələrdə plakatlar paylanılmış, respublikanın
yaşayış məntəqələrində iməciliklər keçirilərək təmizlik və abadlıq işləri
aparılmışdır.
Ətraf mühitin sağlamlığının təmin edilməsi məqsədilə nazirliyin ətraf
mühitin mühafizəsinə nəzarəti həyata keçirən qurumları tərəfindən hüquqi və
fiziki şəxslər və vətəndaşlar tərəfindən yol verilmiş qanun pozuntularına görə
akt və protokollar tərtib olunur, bəzi işlər üzrə sənədlər tədbir görülməsi üçün
hüquq
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mühafizə orqanlarına, ətraf mühitə vurulmuş zərəri ödəməkdən imtina edənlər
barədə işlər isə baxılması üçün müvafiq qaydada məhkəmələrə göndərilir.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə daxil olmuş ərizə və müraciətlərə
qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq baxılmış və cavablandırılmışdır.
Qlobal təhlükə mənbəyi olan “Quş qripi” xəstəliyinin qarşısının alınması
məqsədilə nazirliyin aidiyyatlı qurumları ilə birlikdə profilaktik tədbirlər
həyata keçirilır. Bu məqsədlə ilk növbədə infeksiyanın köçəri quşlar vasitəsi
ilə keçməsini nəzərə alaraq, köçəri quşların ovuna 2005-ci ilin oktyabr ayından
qoyulmuş qadağa qüvvədə saxlanılmış, əhali arasında təbliğat işləri aparılır.
Bu məqsədlə 7 operativ qrup yaradılmış, qaynar xətt vasitəsi ilə daxil olan
məlumatlar ümumiləşdirilir.
Potogenli “quş qripi” xəstəliyinin miqrasiya edən köçəri quşlar vasitəsi ilə
ölkə ərazisinə yayılması təhlükəsini nəzərə alaraq xəstəliyin aşkarlanması və
qarşısının alınması məqsədi ilə 2006-cı il ərzində və 2007-ci ilin 20 fevral
tarixinədək 9 monitorinq keçirilmişdir. Respublikada fəaliyyət göstərən
ovçuluq təsərrüfatlarında, quş məhsullarının satılması ehtimal olunan
ərazilərdə, kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı mərkəzlərində və digər ictimai
yerlərdə təbliğat xarakterli söhbətlər aparılmış, bülletenlər çap edilərək
paylanmışdır.
Nazirlik tərəfindən həmçinin respublikada həyata keçirilən irimiqyaslı
layihələrin, müxtəlif sənaye sahələri və kənd təsərrüfatında müşahidə olunan
tikinti-quraşdırma, irriqasiya-meliorasiya işləri, yeni müəssisələrin yaradılması
və yaxud yenidən qurulmasında ekoloji amillərin nəzərə alınması, sosialiqtisadi inkişafla əlaqədar ekoloji şəraitin tənzimlənməsi, yerli təbii
ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək işləri həyata keçirilir.
Ötən müddət ərzində qeyd olunan istiqamətlər üzrə nəzərdə tutulan
fəaliyyətin ekoloji təhlükəlilik səviyyəsinin düzgün qiymətləndirilməsini və
həmçinin həmin fəaliyyət nəticəsində ətraf mühitə və bilavasitə əhalinin
sağlamlığına mənfi təsir edə biləcək təsirlərin azaldılması və yaxud aradan
qaldırılması ilə bağlı görülən konkret tədbirlərin effektivliyi təmin edilmişdir.
Son bir il ərzində ekspertizaya müxtəlif xarakterli 1700-dən artıq müraciət
və sənədlər baxılmaq üçün təqdim olunmuşdur. Təqdim olunmuş müraciətlərin
böyük əksəriyyəti respublikada sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədar olaraq ayrıayrı fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən, dövlət təşkilatlarından və vətəndaşlar
tərəfin-
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dən daxil olmuşdur.
Respublikada iri həcmli investisiya tələb edən regional və beynəlxalq
əhəmiyyətli layihələrin ekspertizasına xüsusi diqqət yetirilmiş, onların
respublikanın iqtisadi inkişafında əhəmiyyətləri nəzərə alınaraq ekoloji və
sosial qiymətləndirmələri aparılmışdır. Qiymətləndirmə zamanı vətəndaşların
sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüquqlarının təmin olunması əsas
götürülmüşdür.
Ölkə vətəndaşlarının ətraf mühitin vəziyyəti barədə operativ
məlumatlandırılması məqsədilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin vebsaytı yeniləşdirilmişdir. Saytın əvvəlki forması dəyişdirilmiş, informasiyalar
unikode sistemində kodlaşdırılmış, xəbərlər bloku yeni sistemə keçirilmişdir.
E-mail sistemi və qonaq kitabçası da yenidən qurulmuşdur. Əhalinin
problemlər və neqativ hallar barədə məlumat verə bilməsi üçün nazirliyin
“Qaynar xətt” əlaqə telefonunun nömrələri yerləşdirilmişdir. Həmçinin
əhalinin ətraf mühitin vəziyyəti ilə əlaqədar məlumatlandırılması məqsədilə
hava proqnozu və digər sahələr üzrə monitorinqlərin nəticələri barədə
gündəlik, həftəlik və aylıq bulletenlər çap olunur.
Qeyd olunan işlərlə yanaşı, respublikada hələ də bir sıra ekoloji problemlər
movcuddur ki, bunların da əksər hissəsi Abşeron yarımadasında cəmləşmişdir.
Ölkə əhalisinin təqribən 40%-nin və sənaye potensialının 70%-nin cəmləşdiyi
bu ərazi ekoloji cəhətdən respublikanın ən gərgin regionudur. Abşeron
yarımadasının antropogen təsir nəticəsində yararsız vəziyyətə düşmüş torpaq
sahələrinin, o cümlədən Heydər Əliyev adına Hava limanının ətraf əraziləri,
Bibiheybət ərazisi, Bakı Buxtası, Abşeron göllərində ekoloji vəziyyətin
yaxşılaşdırılmasına dair layihələr hazırlanmışdır. Layihələr hazırlanarkən iri
miqyaslı tədqiqat işləri aparılmış, mövcud ekoloji durum öyrənilmiş, bir sıra
aidiyyatlı dövlət orqanları ilə müzakirələr edilmişdir. Bütün bunları özündə əks
etdirən tədbirlər proqramı hökumətə təqdim olunmuşdur.
Göründüyü kimi yuxarıda qeyd olunan bütün tədbirlər ölkə əhalisinin
sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququnun təmin olunmasına yönəldilmiş və bu
tədbirlərin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlər görülməkdədir.
İcazə verin sonda Ombudsman aparatının işçilərinə gələcək işlərində
uğurlar arzulayım.
Ş. Bəkirov
Ekologiya və təbii sərvətlər nazirliyinin
Ekoloji təbliğat şöbəsinin sektor müdiri
1
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Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının
müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının icrasında
QHT-in iştirakı
Tarix göstərir ki, dövlət demokratik anlamda gücləndikcə insan
hüquqlarının müdafiəsi, insan hüquqlarının qorunmasına yönəldilmiş
fəaliyyətlər də intensivləşməlidir. Sosial, siyasi, iqtisadi, təşkilati və hüquqi
cəhətdən möhkəmlənən dövlət buna tərs mütənasib olaraq, onun
yurisdiksiyasında olan şəxslərdən güclü olur, onun üzərində daha güclü təsir
imkanlarına malik olur.
Zəif insanını güclü dövlətlə üz-üzə tək qoymaq istəməyən mütərəqqi
insanlar və dövlət xadimləri insan hüquqlarının daha mükəmməl müdafiə
olunması mexanizmlərini işləyib hazırlayır, cəmiyyət həyatına tətbiq edirlər.
Bu baxımdan AR Prezidentinin 28 dekabr 2006-cı il tarixli “Azərbaycan
Respublikasında insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı”nın
təsdiqi haqqında Sərəncamı ictimai inkişafın qanunauyğun nəticəsi kimi
qiymətləndirilməli, ölkəmizin iqtisadi, mədəni, sosial və siyasi həyatında baş
verən sürətli inkişafın təbii göstəricisi və məntiqi davamı hesab edilməlidir.
Plan cəmiyyət həyatının bütün sahələrində insan hüquqlarının qorunması
üçün geniş imkanlar yaratmaqla bərabər, onun təsdiqi haqqında Sərəncamda
göstərilmiş 5-ci bənd QHT-lərin inkişafı və dövlət maliyyələşdirilməsi
baxımından xüsusilə diqqəti cəlb edir. Orada qeyd olunur ki, dövlət orqanları
insan hüquqlarının müdafiəsi üçün qeyri-hökumət təşkilatlarının
imkanlarından geniş istifadə etməli, onların bu prosesə cəlb edilməsi üçün
cəhd göstərməlidirlər. Bu bir tərəfdən insan hüquqlarının qorunmasında
vətəndaş cəmiyyəti institutlarının, üçüncü sektorun nümayəndələrinin rolunun
gücləndirilməsinin ifadəsidirsə, digər tərəfdən insan hüquqlarının
pozulmasında əsas amil olan dövlət orqanları üzərində ictimai nəzarətin təmin
edilməsi üçün ciddi göstərişdir.
Məlumdur ki, insan hüquqları ilə bağlı ictimai münasibətləri xarakterizə
edən əsas cəhət onun bir tərəfində dövlət orqanlarının olmasıdır. İnsan öz
həyatı boyu müxtəlif hüquq münasibətlərinə girir və bu münasibətlər zamanı
müxtəlif hüquqi mexanizmlərdən istifadə edərək öz hüquqlarını və
azadlıqlarını təmin edir. Özəl şirkətdə iş zamanı əmək münasibətləri, ailə
daxilində ailə və nikah münasibətləri, mülki əlaqələrdə vərəsəlik, kommersiya,
əmlak və qeyri-əmlak hüququ, öhdəlik və müqavilələrdən
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doğan münasibətlər, cinayət əməli törədildikdə cinayət və cinayət-prosessual
münasibətlər və s. yaranır.
Bütün bu münasibətlərin qanunla tənzimlənməsinə, tərəflərin hüquq,
azadlıq və qanunla qorunan maraqlarının qorunmasına dövlət öz orqanları
vasitəsilə nəzarət edir, təqsirkarların məsuliyyətə cəlb olunmasına təminat
verir. Ancaq insan hüquqları elə bir münasibətlər sistemidir ki, onun əhatə
dairəsinə daxi olan münasibətlərin pozulmasında əsas amil dövlətdir. Yəni
dövlət, onun orqanları və ya məmurları insanın hüquqlarını pozduqda, onun
təbii azadlıqlarının, beynəlxalq normalarla və milli qanunvericiliklə
müəyyənləşmiş hüquqlarının reallaşmasına mane olduqda bu, insan
hüquqlarının pozulması hesab edilir.
Göründüyü kimi, insan və vətəndaş hüquqlarının qorunmasını təmin etməli
olan dövlət və onun orqanları bu hüquqları poza bilər və insan hüquqlarının
pozulmasına görə məsuliyyət də məhz dövlətin üzərinə düşür.
Belə bir şəraitdə dövlət başçısının öz Sərəncamı ilə dövlət orqanları
üzərində ictimai nəzarətin həyata keçirilməsinə qeyri-dövlət, qeyri-hökumət
qurumlarının cəlb edilməsinə birbaşa göstəriş verməsi demokratik hüquq
dövləti quruculuğunun, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasının çox ciddi
göstəricisi hesab edilməlidir. Hər şeyin dövlətin əlində cəmləşdiyi sovet
idarəetmə sisteminin yeni ictimai münasibətlər sistemi ilə əvəz
edilməsi prosesində dövlət başçısının öz Sərəncamı ilə belə bir məcburi
göstəriş verməsi hər şeydən əvvəl yeni təfəkkürün, demokratik idarəetmə
tərzinin təzahürü, dünya standartlarına uyğunlaşmanın ifadəsidir. Bu da
vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması prosesinin sürətlənməsi, yerli qeyrihökumət sektorunun və dövlət orqanlarının əməkdaşlığının güclənməsi,
Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının daha effektli müdafiəsində QHTlərin iştirakı baxımından çox əhəmiyyətlidir. Planın qəbulu haqqında
Sərəncamın 5-ci maddəsində və birbaşa Planda bütün bu işlərin həyata
keçirilməsində QHT-lərin iştirakının zəruriliyi göstərilmişdir.
Milli Fəaliyyət Planında qarşıdan gələn illər üçün Azərbaycan
Respublikasında aşağıdakı konseptual tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə
tutulur ki, bunlarda QHT-lərin iştirakı çox faydalı ola bilər:
- qəbul edilmiş və bundan sonra qəbul ediləcək norrnativ hüquqi aktların
insan hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı beynəlxalq
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standartlara tam uyğunlaşdırılması:
Qəbul edilmiş normativ-hüquqi aktların insan hüquqlarının müdafiəsi ilə
bağlı beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması sahəsində qanun yaradıcılığı
ilə məşğul olan, uzun müddət insan hüquqlarının müdafiəsini uğurla həyata
keçirən və beynəxalq standart və normaları yaxşı bilən üçüncü sektor
nümayəndələri fəal iştirak etməli, əldə etdikləri bilik, bacarıq və təcrübəni
millət vəkilləri, qanun yaradıcılığı ilə məşğul olan dövlət qurumları və
mütəxəssislərlə intensiv əməkdaşlıqda bölüşməlidirlər. Eləcə də, bu sahədə
dünyada tanınmış ekspertlərin ölkəyə dəvət edilməsində fəal iştirak edə
bilərlər.
- beynəlxalq təşkilatlarla bu sahədə yeni əməkdaşlıq strategiyasının
hazırlanması və həyata keçirilməsi:
İnsan hüquqlarının qorunmasının milli və beynəlxalq mexanizmlərinin
hazırlanmasında və gündəlik həyata tətbiqində dövlət qurumlarının və qeyrihökumət təşkilatlarının beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığının böyük
əhəmiyyəti vardır. Mövcud əməkdaşlıq formaları təkmilləşməli və yeni
səviyyəyə qaldırılmalıdır. Bu sahədə də QHT-lərin və üçüncü sektor
nümayəndələrinin faydalı işi üçün geniş imkanlar vardır. Beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlığın yeni strategiyasının hazırlanması və həyata
keçirilməsi üçün QHT-lərin təcrübəsi və biliyi çox önəmlidir.
- dövlət orqanlarının fəaliyyətinin insan hüquqlarının təminatı baxımından
təkmilləşdirilməsi:
Deyildiyi kimi, insan hüquqlarının pozulması halları bir-başa dövlət
orqanlarının və onlarda çalışan məmurların fəaliyyəti ilə bağlıdır. Dövlət
orqanlarının insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsindəki fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi haqqında Planda göstərilən müddəaların həyata keçirilməsi
məntiqi və təşkilati baxımdan bu işlərin icrasında ictimai qurumların fəal
iştirakını tələb edir. Çünkı, dövlət orqanları daima eyni struktur və
mexanizmlərlə işləməyə öyrəşdikləri, müəyyən vərdiş və ənənələrə yiyələndiyi
üçün mövcud fəaliyyəti dəyişmək marağında olmur, bəzən bu dəyişikliklərin
həyata keçirilməsinə müqavimət göstərirlər, mane olurlar. Ona görə də, bu
sahədə işin əsas lokomotivi yuxarı instansiya dövlət orqanları olsa da, QHT-lər
bu dəyişikliklərin və təkmilləşmələrin fəal təşəbbüskarları olmalıdırlar.
Deyirlər, ən mükəmməl dövlətin də təkmilləşməyə ehtiyacı var. Ancaq dövlət
qurumlarında ən kiçik dəyişikliyin aparılması üçün də dövlət
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iradəsi vacibdir. QHT-lər məhz bu ortamı tapmaqda həm məmurlara,
həm də dövlət qurumlarına kömək etməlidirlər.
- insan hüquqları sahəsində elmi-analitik işlərin təşviqi:
Bu gün respublikamızda insan hüquqları ilə bağlı dərin elmi biliyə və
təcrübəyə malik hüquq müdafiəçiləri fəaliyyət göstərməkdədir. Onlar
beynəlxalq elmi konfranslarda, təlimlərdə, kurslarda və s. fəal iştirak edir,
ölkəmizin hüquq müdafiəçilərini uğurla təmsil edirlər. Onların bilik və
təcrübəsinin elmi-analitik fəaliyyətlə uzlaşdırılması, insan hüquqları sahəsində
elmi tədqiqatların aparılması işində ciddi irəliləyişlərə gətirib çıxara bilər.
- əhali və dövlət qulluqçuları arasında hüquqi maarifləndirmə işinin
genişləndirilməsi:
Ölkədə insan hüquqlarının qorunmasının vəziyyəti əhalinin və dövlət
qulluqçularının insan hüquqları haqqında informasiyalı olmasından, öz peşə
səlahiyyətləri haqqında müvafiq məlumat almasından, hüquqi maariflənmənin
düzgün həyata keçirilməsindən çox asılıdır. Əgər bu sahədə fəaliyyət
demokratik dövlətin tələblərinə, müasir standartlara və beynəlxalq normalara
uyğunlaşdırılmasa, Planda göstərilən digər müddəaların effekti az olacaqdır.
Hüquqi maarifçilik və informasiyalılığın artırılması birbaşa QHT-lərin həyata
keçirməli olduğu fəaliyyət sahəsidir. İnsan hüquqları sahəsində yardım və
məsləhət mərkəzlərinin yaradılması müxtəlif metodik vəsaitlərin hazırlanması,
buklet, broşüra, plakat, kitabların çapı, qanunların şərhi, təlimlərin təşkili,
mütəxəssislərin hazırlanması və s. bu qəbildən olan işlərdir ki, Azərbaycan
QHT-ləri bu sahədə geniş təcrübəyə malikdirlər. Ayrı-ayrılıqda aparılan bu
fəaliyyətlər bir mərkəzdən koordinasiya olunmalı, sistemləşdirilməli və bütün
regionları və təbəqələri əhatə etməlidir. Düşünürəm ki, bununla bağlı QHTlərin koordinasiya mərkəzinin yaradılmasına ehtiyac vardır. Belə bir mərkəz
rolunu Ombudsman aparatı da öz üzərinə götürə bilər.
vətəndaş cəmiyyətinin formalaşduılması işinin gücləndirilməsi:
Məlumdur ki, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması vətəndaşların bu
prosesdə fəal və birbaşa iştirakı olmadan mümkün deyil. Vətəndaş cəmiyyəti
institutu olan ictimai birliklər, üçüncü sektor qurumları, QHT-lər bu məsələdə
apancı rol oynamalıdır.
Ombudsmanın 5 illiyi ilə əlaqədar keçirilən konfransda iştirak edən QHTlər öz sektorlarında bütün bu məsələlər üzrə geniş müzakirələr aparmış, öz
təkliflərini hazırlamışlar. Planın 48
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maddəsinin hər biri üzrə təkliflər paketi hazırlanmış, Ombudsman aparatına
təqdim edilmişdir. Ümumi şəkildə desək, əsas diqqət ölkədə insan
hüquqlarının qorunması vəziyyətini öyrənmək üçün monitorinqlərin təşkilinə,
qanunvericiliyin msan hüquqları baxımından analizinə, insan hüquqları ilə
bağlı qanunlar toplusunun hazırlanmasına, Azərbaycanın qoşulduğu 500-ə
qədər beynəxalq sənədlərin küll halında çap edilməsinə, QHT-lərin insan
hüquqlarının qorunması ilə bağlı ehtiyaclarının öyrənilməsinə, insan
hüquqlarının müdafiəsi üzrə yardım və məsləhət mərkəzlərinin yaradılmasına,
hökumət tərəfindən təşkil edilən işçi qruplarının işində fəal iştirak etməyə,
elmi araşdırmaların həyata keçirilməsi üçün işçi qrupunun formalaşmasına,
insan hüquqları üzrə informasiya mərkəzinin yaradılmasına, regionlarda
müxtəlif yaş və sosial qruplar arasında treninqlərin təşkilinə və s. verilmişdir.
Təbii ki, gözəl planlar tərtib etmək, proqramlar qəbul etmək, perspektivlər
müəyyənləşdirmək mümkündür. Ancaq hər bir yenilik, inkişaf, islahat siyasi,
hüquqi, təşkilati, mənəvi, maddi cəhətdən əsaslandırılmasa və müvafiq
qaydada təmin edilməsə uğurlu olmayacaqdır. Bu gün haqqında söhbət gedən
Plan dövlətin siyasi iradəsi, bitkin siyasi-hüquqi və təşkilatı sənəd kimi ortaya
qoyulmuşdur. İnkişaf edən abad və azad ölkənin xoşbəxt insanı olmaq istəyən
Azərbaycan vətəndaşları bu Planı mənəvi cəhətdən dəstəkləyir, ictimaiyyət
onun uğurla həyata keçirilməsinə kömək etməyə hazırdır. Dövlətimizin həyata
keçirdiyi uğurlu iqtisadi siyasət imkan verir ki, onun maddi təminatı da öz
həllini tapsın. Bunsuz çox əhəmiyyətli sənəd həyata tətbiq oluna bilməyəcək,
sənəd olaraq qalacaqdır.
Bütünlükdə, Azərbaycanın üçüncü sektorunun nümayəndələri bu sənədi
təqdir edir, həyata keçirilməsi üçün hər cür kömək göstərməyə hazırdırlar.
Ölkəmizdə insan hüquqlarının uğurla qorunması həm insanlarımızın, həm də
dövlətimizin şərəf işidir. Bu işdə 5 illiyini uğurla başa vuran Ombudsmanın
geniş fəaliyyətini qeyd etməklə, gələcək işlərimizdə hamımıza böyük başarılar
arzulayıram.
A.Kərimov
Müstəqil Elmi-Praktik Hüquq Mərkəzinin prezidenti,
MQF-nin İdarə Heyətinin sədri,
Ombudsman yanında Ekspertlər Şurasının koordinatoru

173

Ombusman təsisatı və İnsan hüquqlarının müdafiəsi
üzrə milli fəaliyyət planın həyata keçirilməsində
QHT-in rolu
Azərbaycanın hüquqi dövlət quruculuğu və insan hüquqlarının müdafiəsi
sahəsində səylərinin gücləndirilməsi, eləcə də Ävropaya inteqrasiya
istiqamətində aparılan institusional islahatlar bir çox yeni qurumların
yaranmasına rəvac verdi. Belə qurumlardan biri olan ölkədə insan hüquqları
sahəsində mövcud problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə İnsan Hüquqları
üzrə Müvəkkilin (Ombudsman) təsis edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Ombudsman təsisatı yarandığı ilk dövrlərdən Azərbaycanda insan hüquq və
azadlıqlarının müdafiə olunması, mövcud problemlərin aradan qaldırılması
istiqamətində davamlı tədbirlər həyata keçirir. Lakin bütün bunlarla yanaşı
ölkədə insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində problemlər qalmaqdadır.
Ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının müdafiə olunması sahəsində problemlərin köklü şəkildə həll ediliməsi məqsədilə 28 dekabr 2006-cı ildə
Azərbaycan Respublikası prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında insan
hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının təsdiq edilməsi” haqqında
sərəncamı ilə Milli Fəaliyət Planı qəbul edilmişdir. Cəmiyyətin bütün
sferalarında insan hüquqlarının müdafiəsini nəzərdə tutan bu Fəaliyyət Planı
beynəlxalq və yerli qurumlar, ictimaiyyət, QHT nümayəndələri tərəfindən
yüksək səviyyədə qarşılanmışdır.
Milli Fəaliyyət Planında ölkə daxili qanunvericiliyin beynəlxalq
standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində normativ hüquqi bazanın
təkmilləşdirilməsi, insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində fəaliyyət
göstərən BMT-nin ixtisaslaşmış müvafiq qurumları, eləcə də Avropa Şurası,
ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq strategiyasının
hazırlanması, həyata keçirilməsi və inkişaf etdirilməsi öz əksini tapmışdır.
Eyni zamanda Fəaliyyət Planında əhalinin müxtəlif qruplarının (qadınların,
uşaqların, etnik azlıqların, sahibkarların, azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin)
hüquqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi, dövlət orqanlarının fəaliyyətində
şəffaflığın təmin edilməsi, korrupsiyaya qarşı mübarizə, vəkillik institutunun
gücləndirilməsi, məhkəmə qərarlarının vaxtında və dəqiq icrasının təmin
edilməsi, İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin presedent hüququnun
məhkəmə təcrübəsində nəzərə alınması təsbit olunmuşdur. Digər tərəfdən
Fəaliyyət Planında hüquqi maarifləndir-
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mə məqsədi ilə müxtəlif çap məhsullarının yayılması işinin təşkili, kütləvi
informasiya vasitələrində insan hüquqları sahəsində məsələlərin geniş
işıqlandırılması, orta və ali məktəblərdə insan hüquqlarının tədrisinə diqqətin
artırılması, elmi-analitik və əməkdaşlıq sahəsindəki tədbirlərə də xüsusi önəm
verilmişdir.
Milli fəaliyyət planının yerinə yetirilməsinə cəlb olunmuş müvafiq dövlət
orqanları, Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman), Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları üzrə ElmiTədqiqat İnstitutu və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesində önəmli rol
oynayan QHT-lərin birgə əməkdaşlığı xüsusi önəm kəsb edir.
Azərbaycan Respublikasinda İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Milli
Fəaliyyət Planı ilə bağlı 9 fevral 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsman) aparatında ölkənin aparıcı yerli
qeyri-hökumət təşkilatlarının və digər qurumların nümayəndələrinin iştirakı ilə
təşkil olunmuş müzakirələr Milli Fəaliyyət Planın icrası istiqamətində önəmli
addımlardan biridir.
Lakin bütün bunlarla yanaşı insan hüquqlarının müdafiə olunması
sahəsində görülən işlərinin səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə qəbul
olunmuş Milli Fəaliyyət Planının yerinə yetirilməsində əldə olunacaq müsbət
nəticələrə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən və vətəndaş
cəmiyyətinin əsas iştirakçılarından olan qeyri-hökumət təşkilatları ilə mövcud
qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi öz təsirini
göstərəcəkdir. Milli Fəaliyyət Planında qarşıya qoyulmuş məqsədlərin həyata
keçirilməsində müvafiq dövlət orqanları ilə milli QHT-lərin birgə əməkdaşlığı
üçün zəruri fəaliyyət mexanizminin qurulmasına ehtiyac duyulur. Fəaliyyət
Planının icrası zamanı QHT-lərlə görülən işlərin səmərəliliyinin artırılması
məqsədi ilə onların mövcud maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi də
məqsədəuyğun olardı.
Ölkədə insan hüquqlarının müdafiə olunması sahəsində qəbul olunmuş
vahid proqramdan çıxış edərək əminliklə qeyd etmək olar ki, Milli Fəaliyyət
Proqramının həyata keçirilməsində dövlət orqanları ilə qeyri-hökumət
təşkilatlarının birgə fəaliyyəti üçün şəffaf mexanizmin qurulması bütövlükdə
cəmiyyətin bütün sferalarında bu sahədə olan mövcud problemləri həll etməyə
imkan verəcəkdir.
U.Mirzəyev
Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat
Fondunun sədri
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Ombudsman və qeyri-hökumət
təşkilatlarının qarşılıqlı əməkdaşlığı
Azərbaycan müstəqil olduqdan sonra onun qarşısında duran başlıca
vəzifələrdən biri vətəndaş cəmiyytəinin və hüquqi dövlət quruculuğuna keçıdi
sürətləndirmək idi. Bu da özlüyündə Avropa dövlətlərində mülki cəmiyyətin
və hüquqi dövlətin yaranması kimi mütərəqqi tarixi proseslə ortaya çıxmış və
bütün dünyada ümumqəbul olunmuş universal dəyərləri əxz etməyi, bu
dəyərləri gerçək həyat tərzinə və dövlət idaərçiliyinə çevirməyi tələb edirdı.
Avropa dəyərləri dedikdə, artıq avropalılıra xas xüsusiyyətlərdən söhbət
getmir, Avropanın qəbul edib həyat tərzinə, ictimai yaşama, qanunlara və
dövlət idarəçiliyinə çevirdiyi hüquq və prinsiplərin tuplusu başa düşülür bu
mənada, Avropa ölkələrinin inteqrasiyası nəticəsində yaranmış Avropa
məkanına, bunu özündə siyasi gerçək olaraq ifadə edən qurumlara, qanun və
invensiyalara yaxınlaşma istənilən ölkə üçün hüquqi dövlət quruculuğu
yolunda başlıca şərtdir.
Təcrübə göstərir ki, məhz Avropa məkanına inteqrasiya dövlətlərin
vətəndaş cəmiyytəinə keçidi mürəkkəb bir vəzifəni həyata keçirməsini
asanlaşdırır və sürətləndirir. Yeni ictimai və hüquqi prinsipləri qəbul edib
onları vətəndaş cəmiyyəti prinsiplərinə çevirmək asan deyil, cəmiyyətlərin
özündə buna ən müxtəlif maneələr yaranır, faydalı yenilik bəzən
köhnəliklərdən imtina etmək istəməyənlərə çox qorxulu bir reallıq kimi
görünür. Bu zaman maraqları tapdan xeyli qüvvələr yeniliyə qarşı çıxır,
toqquşmalar, ziddiyyətlər yaranır. Proses çox ağrılı nəticələr verə bilər.
Lakin onu təkamül formasında davam edən, ardıcıl və məntiqli islahatlar
prosesinə çevirmək üçün Avropa qurumları ilə əməkdaşlıq böyük fayda verir.
Bu qurumlara daxil olaraq, məhz onların yardımı ilə bu prosesi keçmək hər bir
toplum üçün çətin tarixi dəyişikləri asan və təhlükəsiz edir. Azərbaycanın
Avropa inteqrasiyası, beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığı məhz bu anlamda
zəruridir və yan keçilməzdir.
Odur ki, bütün bunları tarixi zərurət kimi vaxtında anlayaraq
Azərbaycanın uğurlu gələcəyini təyin etmək missiyası
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isə ümumilli lider Heydər Əliyevin üzərinə düşdü.
Dəfələrlə qeyd olunası və öyrəniləsi faktdır ki, dahi liderin Azərbaycanı
Avropa məkanına daxil edilməsi yolunda apardığı çalışmalar bir ölkə kimi
bizim gələcəyimizi müəyyən etmiş oldu.
Əminliklə deyə bilərik ki, 25 yanvar 2001-ci ildə Azərbaycanın Avropa
Şurasına tamhüquqlu üzv olması onun üz tutduğu ictimai-siyasi gələcəyini
təyin etməklə yanaşı, həm də Azərbaycanın insan haqları və vətəndaş
cəmiyyəti quruculuğu yolunda niyyətini açıqlaması demək idi. Odur ki,
Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv olması müasir tariximizin ən
böyük hadisələrindən biri sayılmalıdır.
Xatırladaq ki, 1789-cu il Fransa İnqilabının nəticəsi olan “İnsan və
vətəndaş Hüquqları Bəyannaməsi”ndən sonra uzun və ağır mübarizələrdən,
böyük çətinliklərdən keçərək insan hüquqlarının ali sayıldığı bir cəmiyyət
qurmağa nail oldu. Azərbaycan da tarixi təcrübə, örnək və uğurlar hesabına
çətinlikləri aşaraq, bu yolu keçməyə məhkumdur. Təbii ki, bizim də öz
çətinliklərimiz var. Çətin geosiyasi ətrafda yerləşən Azərbaycan öz uğurlarına
asanlıqla nail olmur. Amma bu yolda inamla irəliləyir.
Hüquqi cəmiyyət quruculuğu yolunda atılan addımlar və həyata keçirilən
ardıcıl fəaliyyət bir neçə istiqamətdədir. Azərbaycan Respublikasının 1995-ci
il noyabrın 12-də qəbul edilmiş ilk Konstitusiyası və Avropa standartında olan
müxtəlif qanunların qəbulu bu yolda atılan başlıca addımdır.
Eyni zamanda, Avropada olan bir çox yeni və mütərəqqi təsisatların
ölkəmizdə yaradılması çox vacibdir. Danılmazdır ki, üçüncü sektor adı
qazanan və avropa ölkələrində mülki cəmiyyətin yaranmasında böyük rola
malik olan qeyri hökümət təşkilatlarının (QHT-lər) inkişafı bu sahədə böyük
uğur qazandırır. Azərbaycan dövləti QHT-lərin inkişafına böyük önəm verir və
onların fəaliyyətini dəstəkləyir.
Azərbaycan QHT-ləri ən müxtəlif sahələrdə çalışır, lakin onların daha
tanınmışları və fəalları insan haqları və mülki cəmiyyət proseslərinin
tənzimlənməsi sahəsində toplaşıb.
Bu sahədə fəaliyyət göstərən QHT- lərin fəaliyyətinə daha böyük qayğı isə
Azərbaycanda Ombudsman institutunun yaradılması ümumilikdə ölkəmizdə
hüquqi cəmiyyət quruculuğu və vətəndaş haqlarının qorunması üçün çox
böyük tövhədir. Amma yenə də qeyd etmək lazımdır ki, bu daha çox bu sahədə
çalışan
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QHT-lərin fəaliyyətinə yeni nəfəs vermiş oldu.
Məhz aparılan hüquqi islahatlar və insan haqlarının qorumasına daha yaxşı
yardım etmək üçün azərbaycan İnsan hüquqları üzrə müvəkkil (Ombudsman)
təsisatı yaradılmış və ölkənin regionlarında onun mərkəzləri açılmışdır.
Naxçıvan muxtar Respublikasında hüquq institutlarının inkişafı çərçivəsində
İnsan hüquqları üzrə müvəkkil vəzifəsi təsis olunmuş və bu qurumun səmərəli
fəaliyyəti üçün zəruri şərait yaradılmışdır.
Bunlar həm də onu göstərir ki, Heydər Əliyevin ölkədə mülki cəmiyyətin
qurulması istiqamətində apardığı ardıcıl işlər heç zaman dayanmadı . 2001-ci il
dekabrın 28- də “Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman) haqqında” Konstitusiya Qanunu qəbul edildi və 2002-ci il
iyulun 2-də Azərbaycan Respublikasının ilk Ombudsman seçildi.
28 oktyabr 2002-ci il tarixdən isə Ombudsman azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasında və onun tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə təsbit
olunmuş dövlət və yerli özünüidarə orqanları, habelə vəzifəli şəxslər tərəfindən
pozulan hüquqları və azadlıqlarının bərpası istiqamətində fəaliyyət
başlamışdır. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə Müvəkkilinin
(Ombudsmanın) fəaliyyətini tənzimləyən normativ-hüquqi aktın Konstitusiya
qanunu olması, müvəkkilə üzərinə düşən vəzifələrin həyata keçirilməsində
geniş təminatların verilməsi insan və vətəndaş hüquqlarının müdafiəsini
dövlətin ali məqsədi kimi bir daha təsdiqləmişdir.
Konstitusiyanın 95-ci maddəsinə edilən əlavəyə görə, Azərbaycanda hər bir
vətəndaşın Konstitusiyada təsbitlənən hüquq və azadlıqlarının təminatı
yarandığını artıq qeyd etmişik.
Sevindiricidir ki, yarandığı vaxtdan Ombudsman QHT-lərlə faydalı
əməkdaşlıq əlaqələri qurmuşdur. Bu əməkdaşlığı ardıcıl və rasional qurmaq
üçün 2003-cü ilin aprel ayında Ombudsmanın yanında müstəqil Ekspertlər
şurası yaradıldı. Həmin Ekspertlər Şurasının tərkibinə dövlət qurumları ilə
yanaşı, iqtidar və müxalifət yönlü qeyri-hökümət təşkilatları da daxil edildi.
Bu, ümumilikdə Ombudsman İnstitunun QHT sektoruna marağının və onların
fəaliyyətinə qiymətinin nəticəsidir.
Şuranın fəaliyyəti ölkəmizdə insan hüquqlarının əsas istiqamətlərinin
qanunvericiliyin,
beynəlxalq
vəziyyəti
üzrə
təhlil
edilməsinə,
konvensiyaların, ölkədaxili qanunların təkmilləş-
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dirilməsi üzrə təkliflər hazırlanmasına, birgə tədbirlər həyata keçirilməsinə
yönəlmişdir. Təsisatın ictimaiyyətlə əlaqələrində Ombudsman yanında
yaradılmış bu müstəqil Ekspertlər şurası ilə birgə fəaliyyət mühüm yer tutur.
Bu şura həmin istiqamətdə müxtəlif məsələlərin və onların həlli yollarının
araşdırılmasına ictimaiyyətin cəlb edilməsi , ölkəmizdə insan haqlarının təmin
edilməsinin inkişafı, təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərin hazırlanması,
Ombudsmana onun fəaliyyətində kömək göstərilməsi məqsədi ilə
yaradılmışdır.
Qeyd edək ki, müstəqil Ekspertlər şurası Ombudsman yanında ictimai
əsaslarla könüllülük əsasında fəaliyyət göstərən məşvərətçi qurumdur. Bu
qurum ilk Ombudsman tərəfindən formalaşdırılıb və onun səlahiyyət
müddətində də fəaliyyət göstərməlidir. Şura insan hüquqları sahəsində
təcrübəsi olan QHT nümayəndələrindən formalaşıb və Ombudsman tərəfindən
təsdiq olunub. Şura elə Ombudsmanın təsdiq etdiyi əsasnamə əsasında da
fəaliyyət göstərir. Demək olar ki, vaxtaşırı şura üzvlərinin iştirakı ilə
seminarlar, dəyirmi masalar, görüşlər keçirilir. Onlar ekspert qruplarının
iclaslarında çıxış edir, təkliflər verir, bu müstəqil qurumun işinin
təkmilləşdirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparırlar.
Yeni yaradılan şuranın hansı problemlər üzrə fəaliyyət göstərəcəyi
müzakirə edilərkən maraqlı təkliflər irəli sürülüb. Beləliklə, şurada vətəndaş və
siyasi hüquqlar, iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar, qadın hüquqları və Gender
bərabərliyi, ahılların, əlillərin veteranların hüquqları, gənclərin hüquqları, uşaq
haqları, qaçqınların, məcburi köçkünlərin və miqrantların hüquqları,
məhbusların hüquqları və penitensiar sistem qrupu və hüquqi maarifləndirmə
qrupları üzrə işləyən ekspertlər birləşdirilib. Ekspertlər şurasının Əsasnaməsi
müzakirə edilərək , qəbul olunub.
Nəzərdə tutulduğuna görə, müstəqil Ekspertlər şurası insan hüquqları
sahəsində səriştəsi olan dövlət qurumlarının və qeyri - hökümət təşkilatlarının
səylərini Azərbaycan xalqının mənafeyi və dövlətçiliyimiz naminə
birləşdirməkdə, çətinlikləri birgə dəf etməkdə yardımçı rolunu oynayacaq.
İnsan hüquqları üzrə analitik məruzələr hazırlamaq, Ombudsmanın
ictimaiyyət,
ayrı-ayrı
təşkilatlarla,
qurumlarla
əlaqələrinin
genişləndirilməsində yardımçı olmaq, bu sahədə ictimai mexanizmlər
yaratmaq, sosioloji sorğular, tədqiqatlar keçirmək və onların
nəticələrini
ümumiləşdirmək də şuranın əsas funksiya-
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larındandır.
Qeyd edək ki 2003-cü ilin iyulunda ekspertlərin təklifi ilə QHT-lərin
qeydiyyatı məsələsi təsisatda keçirilən toplantının gündəminə çıxarılıb.
Ekspertlər şurası tərəfindən işlənilmiş təkliflər geniş müzakirələrdən sonra
Milli məclisə təqdim olunub və həmin qanun qəbul olunduqda nəzərə alınıb.
Təbii ki, Ombudsmanın QHT-lərlə əlaqələri təkcə bu deyilənlərlə
məhdudlaşmır o, eləcə də aparatın əməkdaşları İnsan hüquqları üzrə işləyən
QHT-lərin təşkil etdikləri tədbirlərdə iştirak edir, mülahizələrini söyləyir,
təkliflər verir. O, azərbaycan Milli QHT Formunun IV qurultayında,
Beynəlxalq Avrasiya mətbuat Fondunun keçirdiyi “Azərbaycanın qaçqın və
məcburi köçkünlərinin problemləri beynəlxalq təşkilatların və KİV-lərin
gündəliyində” mövzusunda konfransında, “Lider qadınlar” İctimai Birliyinin
“Qadınlar və KİV-lər” mövzusunda təşkil etdiyi dəyirmi masada, Bakı İnsan
Hüquqları məktəbinin keçirdiyi “vətəndaşların səsvermə hüquq” mövzusunda
keçirilən seminarda, “Ümidi gələcək” gənclər Təşkilatının BMT-nin Qaçqınlar
üçün İnkişaf fondu ilə birlikdə keçirdiyi “Gənclik və sülh” müsabiqəsində
müxtəlif təkliflərlə çıxış edib.
Ombudsman fəaliyyətə başladığı ilk vaxtlardan KİV - lərlə səmərəli
əməkdaşlıq edir, öz fəaliyyətinin ən mühüm məqamlarını ictimaiyyətin
nəzərinə çatdırır. Ombudsman təsisatında jurnalistlərlə səmərəli əməkdaşlığa
üstünlük verilir və mass - media nümayəndələrinin diqqəti daim təsisatın
çoxşaxəli fəaliyyətinə yönəldilir.
Xatırladaq ki, 2002-ci və 2003-cü il dekabrın 10-da - Beynəlxalq İnsan
hüquqları günü münasibətilə “İnsan hüquqlarının müdafiəsi” mövzusunda
müsabiqələr keçirilib. Əvvəlcədən mətbuatda bu barədə elan verilib,
jurnalistlər müsabiqəyə cəlb ediliblər. Yazıları qəzetlərdə dərc olunmuş altı ən
yaxşı məqalə müəllifı sayılıb, sertifikatlara və pul mükafatlarına layiq
görülüblər.
21 avqustda isə BMT-nin Beynəlxalq Sülh günü münasibəti ilə
Ombudsman Aparatında BMT-nin Azərbaycan ofisinin ictimai əlaqələr və
mətbuat departamenti ilə birlikdə keçirilmiş tədbirdə Ombudsman Elmira
Süleymanovanın təşəbbüsçüsü və redaktoru olduğu “Sülh mədəniyyəti təhsili”gender perspektivindən adlı kitab təqdim olunub. Qeyd edək ki, Azərbaycan
dilinə tərcümə olunan həmin kitab UNESCO -nun sifarişi və

180

BMT-nin Qadınlar üçün İnkişaf Fondunun (UNİFEM) maliyyə dəstəyi ilə nəşr
olunub.
Xatırladaq ki, 20 fevral 2007-ci ildə Ombudsman Aparatında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 28 dekabr 2006-cı il sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasında İnsan Hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli
Fəaliyyət Planı” 80 QHT-nin münayəndəsinin iştirakı ilə müzakirə edilmiş, bu
sahədə görüləcək işlər barədə məsləhətləşmələr aparılmışdır.
M.İmanlı
BDU, hüquq fakültəsinin
dekan müavini, dosent
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İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin qeyri-hökumət
təşkilatları, dövlət orqanları, kütləvi informasiya
vasitələri ilə qarşılıqlı əməkdaşlığı
Hər hansı bir şəxsin pozulan hüquqlarının və azadlıqlarının bərpa edilməsi
dövlətin demokratikliyini göstərən ən əsas şərtlərdən biridir. Müstəqillik əldə
etdikdən sonra Azərbaycan Respublikası demokratik, hüquqi dövlət
quruculuğu sahəsində çox mühüm addımlar atınışdır. Bunlardan biri də
Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman)
haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya qanununun qəbul
olunması olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə
müvəkkili vəzifəsi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında və
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə təsbit
olunmuş və Azərbaycan Respublikasının dövlət və yerli özünüidarəetmə
orqanları, vəzifəli şəxsləri tərəfindən pozulan insan hüquqları və azadlıqlarının
bərpa edilməsi üçün təsis edilmişdir.
Yeni yaradılmasına baxmayaraq, müvəkkil pozulan insan hüquq və
azadlıqlarının bərpası ilə əlaqədar çox mühüm işlər görmüşdür. Qeyri-hökumət
təşkilatları ilə müvəkkil arasında insan hüquqlarının bərpası ilə əlaqədar
əhəmiyyətli işlər görülmüşdür. Qeyri-hökumət təşkilatları pozulmuş insan
hüquqları ilə bağlı onlara müraciət olduqda, bu şikayətləri insan hüquqları üzrə
müvəkkilə göndərir. Qanunvericilikdə qeyri-hökumət təşkilatlarına belə bir
hüquq verilmişdir. Bunu nəzərə alaraq, qeyri-hökumət təşkilatları insan
hüquqları üzrə müvəkkillə sıx əməkdaşlıq edir, müvəkkil isə ona ünvanlanmış
şikayətləri qanunauygun şəkildə araşdıraraq həll edir.
İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin kütləvi informasiya vasitələri ilə də
qarşılıqlı əlaqəsi mövcuddur. Kütləvi informasiya vasitələri müvəkkilin
fəaliyyətini ictimaiyyətə çatdırır. Hər hansı vətəndaşın hüquqlarının pozulması
kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması, müvəkkilə həmin məsələni
daha dəqiq araşdırmağa imkan yaradır. Müvəkkilin gördüyü işlərin, keçirdiyi
görüşlərin kütləvi informasiya vasitələrində nümayiş etldirilməsi onlar
arasında olan qarşılıqlı əlaqəyə bariz nümunədir.
Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə mü-
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vəkkilin dövlət orqanları ilə də sıx əməkdaşlığı mövcuddur. İnsan hüquqları
üzrə müvəkkil haqqında Konstitusiya qanununda dövlət orqanlarının
müvəkkilə şikayət verə bilməməsi göstərilsə də, dövlət orqanları ilə müvəkkil
arasında qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. Dövlət orqanları pozulmuş insan
hüquqlarının bərpası üçün köməklik göstərməyə borcludur. Qanunvericiliyə
görə, dövlət orqanlarının rəhbərləri və digər vəzifəli şəxslər müvəkkili təxirə
salınmadan qəbul etməlidirlər. Dövlət orqanlarına və təşkilatlara ekspert
rəyinin hazırlanmasını tapşırmaq müvəkkilin hüququdur. Dövlət orqanları və
onların vəzifəli şəxslərinin qərarı və ya hərəkəti nəticəsində pozulmuş insan
hüquqlarının bərpası məqsədilə müvəkkilin məhkəməyə müraciət etmək
imkanı vardır. Dövlət orqanları və vəzifəli şəxslər tez-tez müvəkkillə görüşlər
keçirdir və həmin orqanlar vətəndaşlarla görüşlər keçirmək üçün şərait yaradır.
S.Əliyev
BDU, Konstitusiya hüququ
kafedrasının aspirantı
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Azərbaycan Respublikası İnsan hüquqları üzrə
müvəkkilin kütləvi informasıya vasitələri ilə əlaqəsinin
əsas istiqamətləri
Azərbaycan Respublikasında demokratik dövlət quruculuğunun inkişafında
İnsan Hüquqları üzrə müvəkkil institutu yeni təsisat olmaqla qısa müddət
ərzində özünün geniş inkişaf potensialının reallığını sübuta yetirmişdir. Hər bir
dövlət institutunun fəaliyyətinin zəruri şərti kimi müvəkkilin fəaliyyətinin ilkin
istiqamətləri qanunvericiliklə müəyyən olunan hüquqi əsasa malikdir. Qeyd
olunan vəzifənin təsis olunması ilə ayrı-ayrı qanunvericilik aktlarına onun
uğurla fəaliyyətini təmin edəcək çoxsaylı əlavələr edilmişdir.
Müvəkkilin kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqəsinin əsas istiqamətləri
bu vəzifənin dövlət və yerli özünüidarə orqanları, vəzifəli şəxsləri tərəfindən
pozulan insan hüquqlarının və azadlıqlarının bərpa edilməsi kimi təsis
məqsədindən irəli gəlir. Bu vəzifə müxtəlif dövlətlərdə hər hansı hakimiyyət
qolu daxilində və ya müstəqil olaraq müxtəlif hüquqi status daşıyıcısı olur. Bu
statusu xarakterizə edən hallardan biri də onun fəaliyyət istiqamətləridir.
Müvəkkilin kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqəsinin əsas istiqamətləri
aşağıdakı kimi qruplaşdırıla bilər:
1. Aşkarlıq prinsipinin tələblərinə uyğun insan hüquqlarının pozulması
və təmin edilməsi vəziyyəti barədə KİV-in mütəmadi informasiya ilə təmin
olunması. Əhalinin hüquqi maariflənməsinin və hüquq pozuntularının
ictamaiyyətin diqqətinə çatdırılmasının belə pozuntularla mübarizədə
əhəmiyyətini düzgün qiymətləndirərək 2005-ci il dekabr ayının 31-dək
təsisatın fəaliyyəti barədə mətbuatda 3023 məqalə və informasiya çap
olunmuşdur. Bu yalnız aşkarlığın təmin olunması yox, həm də vəzifəli şəxslərə
münasibətdə pozuntulardan çəkindirici mexanizm, vətəndaşlara münasibətdə
fərdi hüquqların müstəqil müdafiəsi təşəbbüsünə rəvac verən vacib
həvəsləndirici-stimullaşdırıcı amildir.
2. Mətbuatda hüquq pozuntuları ilə bağlı dərc edilmiş yazılara lazımi
diqqət və reaksiyanın verilməsi. Belə hallarla bağlı 1000-ə yaxın məqalənin
manitorinqi aparılmış və müvəkkil irəli sürülən problemlərə öz münasibətini
bildirərək idarə,
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müəssisə, təşkilatlar qarşısında məsələ qaldırmışdır. Dövri nəşrlərin
məlumatlarından yararlanmaq təsisatın fəaliyyət imkanlarını genişləndirməyə
xidmət edir.
3. KİV ilə bağlı qanunvericiliyin formalaşmasında qanun layihələrinə
informasiya azadlığının tələb etdiyi bəzi müddəalarla əlaqədar təkliflər irəli
sürməklə iştirak.
4. Mətbuat
konfransları
və
brifinqlər
keçirməklə
media
nümayəndələrinin diqqətini İnsan hüquqlarının qorunması üzrə vacib hallara
cəlb etmək, onları maarifləndirmək.
Ümumiyyətlə, ölkəmizdə söz və mətbuat azadlığı, fikir plüralizmi kimi
konstitusion dəyərlərin təminatı sahəsində İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin
kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqə və əməkdaşlığı ümumi məqsədə xidmət
etməklə “demokratiya” və “informasiya cəmiyyəti”nin inkişafında mühüm
həlqədir və yeni nailiyyətlər vəd edir.
E.Nəsirov
BDU, Konstitusiya hüququ kafedrasının
baş müəllimi
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İnsan hüquqlarının beynəlxalq hüquqi müdafiəsi
kontekstində qadın hüquq və azadlıqlarının
fərqləndirilməsi (ayrılması) zərurəti
Bu və ya digər əhali, insan qrupuna xüsusi müdafiə zərurətinin təqdim
olunması müəyyən bir tarixi dövr və şəraitlə bağlı olur. Müdafiə zərurəti
həmin qrupun onlardan asılı olmayan səbəblərdən digərlərinə münasibətdə
bərabər hüquqlarının realizə imkanına malik ola bilməməsi ilə bağlıdır. İnsan
hüquqlarının universallığı konsepsiyasına baxmayaraq müəyyən hallarda,
xüsusən də yerli ənənələri bir sıra ümumqəbulolunmuş qadın hüquqlarını
tanımayan ölkələrdə bu kateqoriya insanların daha sistemli beynəlxalq hüquqi
müdafiəsi zərurəti yaranır. Beynəlxalq hüquq ədəbiyyatında belə kateqoriya
qrupların təsnifatı da aparılır. İnsan hüquqlarının pozulduğu hər bir halda qadın
hüquqlarının pozulması ehtimalı yaranır. Belə bir halda qadın hüquqlarının
müdafiəsi əhalinin xüsusi qrupunun hüquqları kimi qorunmalıdır. Beynəlxalq
hüquqda belə qruplar üçün hüquqi müdafiə tədbirləri görülməkdədir. Təsadüfi
deyil ki, bu sahədə həm məcburi xarakterli, həm də proqram xarakterli
sənədlər qəbul edilib. Bilavasitə qadın hüquqlarının müdafiəsini, onların
xüsusi əhali kateqoriyası kimi hüquqlarının qorunmasını təsbit edən
beynəlxalq sazişlərdən biri də Hərbi konfliktlər və fövqəladə vəziyyət
hallarında qadın və uşaqların müdafiəsi haqqında 1974-cü il Bəyannaməsidir
(m.l). “Daha çox müdafiə zərurəti duyan” anlayışın ümumtanınmış
meyarlarının olmaması da problemin həllini mürəkkəbləşdirir. Milli və ya
etnik, dini və ya dil azlıqlarına aid olan şəxslərin hüquqları haqqında BMT
Bəyannaməsinə (1992) görə daha çox müdafiə zərurəti o şəxslər üçün nəzərdə
tutulmalıdır ki, onların özünəməxsusluğu və ya mövcudluğu təhlükəyə məruz
qalmaqdadır (m. 1.). Qadınların hüquqlarının xüsusi, sistemli beynəlxalq
hüquqi tənzimlənməsi problemləri ilkin olaraq Qadınların əldə etdiyı
naliyyətlərin qiymətləndirilməsi üzrə BMT-nin (Nayrobi -1985) Ümumdünya
konfransında gündəmə gətirilmişdir. Müxtəlif fikir ayrılığına baxmayaraq
1986-2000-ci illər üçün Qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə
fəaliyyətin gələcək strategiyası adlı qəbul edilmiş yekun sənədində ilk dəfə
olaraq dünyanın müxtəlif problemləri kontekstində xüsusi müdafiəyə zərurət
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duyan qadın qrupları fərqləndırilir: məcburi köçkün və qaçqın qadınları
fahişəliyə məcbur edilən və ticarət obyektinə çevrilmiş qadınları quraqlıqdan
əziyyət çəkən qadınları ailə saxlayan qadınları əqli və fiziki çatışmazlığı olan
qadınları zorakılığa məruz qalmış qadınları yaşlı qadınları miqrant qadınları və
s. vəziyyətli qadınların təsnifləndırilməsi qadın hüquqlarının beynəlxalq
institusion tənzimlənməsi zərurətini daha da artırmışdır. Qeyd olunan
problemin həllinin mürəkkəbləşməsinə təsir edən məsələlərdən biri də müasir
dövrdə gedən qloballaşına prosesilə bağlıdır.
Ümumi fikir ondan ibarətdir ki, qloballaşma prosesi qadınların
hüquqlarının müdafiəsinə mənfi təsir göstərən amillərdən biridir. BMT-nin
Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransının (UNCTAD) 2004-cü il San-Paolo
(Braziliya) konfransında ticarət və gender problemlərinə xüsusi yer
verilmişdir. UNCTAD-ın araşdırmalarında deyilir ki, xidmətlərin
liberallaşdırılması yerli iqtisadiyyatların effektivliyini və rəqabət qabiliyyətini
artırmaq üçün potensiala malik olsa da bu yoxsullar və qadınlar üçün qeyribərabər şəraitin yaradılması və ya pisləşdirilməsi riskini ortaya qoyur. Qadın
işçiləri və d. kiçik xidmət göstərənləri müdafiə etmək üçün güclü yerli
tənzimetmə mexanizmlərinə ehtiyac duyulur. Hökumətlər həmçinin qadınların
təhsil və səhiyyə xidmətləri, torpaq, kapital və kredit əldə etmək imkanlarını
təmin etməli və pensiyalar, işsizlik üçün müavinətlər və ərzaq yardımı kimi
sosial təminat şəbəkələrini yaratınalıdırlar.
Ticarətin gender problematikasına təsiri liberalizasiyadan kənara
çıxdığından Dünya Ticarət Təşkilatının (DTT) inkişaf etməkdə olan, eləcə də
keçid iqtisadiyyatlı dövlətlər üçün nəzərdə tutulan imtiyaz (preferensiya)
sistemi qadın hüquqlarının realizəsinə uyğunlaşdırılmalıdır. Əks təqdirdə
bunun mənfi nəticələri inkişaf hüququnu mənasız edəcəkdir. Belə ki, məsələn
kənd təsərrüfatında Afrika, Karib hövzəsi və Sakit okean bölgəsindən olan
inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün qeyri-ənənəvi kənd təsərrüfatı məhsullarının
ixracı üçün təmin olunan preferensiya sisteminin pozulması çox güman ki, ən
pis təsirini qadınlara göstərəcək, çünki qadınlar bu sektorda işləyənlərin
əksəriyyətini təşkil edirlər. Ənənəvi kənd təsərrüfatı ölkəsi olan AR üçün də bu
problemin yaranma ehtimalı getdikcə artınaqdadır. AR-nın DTT-na
üzvlüyünün yaxınlaşması hökumət tərəfindən bir sıra problemlərin eləcə də
xüsusi müdafiəyə zərurət duyan qadınların
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hüquqlarının kompleks tənzimlənməsi üzrə proqram xarakterli sənədlər
hazırlanmalıdır. AR-də ənənəvi qadın sahələrindən biri də toxuculuq
sənayesidir ki, DTT-nin Toxuculuq və Paltar istehsalı üzrə Sazişi çərçivəsində
çoxlifli materiallar üzrə kvota sisteminin ləğvi bu sektorun daha da
liberallaşdırılmasına gətirib çıxaracaq ki, bu da qadınların əmək bölgüsünə
qeyri-mütənasib təsir göstərəcək. Nəticədə istehsal izafi qadın əmək qüvvəsinə
malik olan iri ölkələrə keçəcək ki, bu da həmin sazişdən asılı olan ən zəif,
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə qadınlara zərər vura bilər. Problemin həlli üçün
beynəlxalq hüququn “inkişafa hüquq” konsepsiyası əsas ticarət-iqtisadi
müqavilələrdə təsbit edilməlidir. Belə ki, BMT Baş Məclisinin 2001-ci il
Qloballaşma və onun bütün insan hüquqlarının tam həcmdə realizəsinə təsiri
adlı Qətnaməsində də qeyd edilir ki, qloballaşma struktur baxımından
mürəkkəb iqtisadi, yenidən qurma prosesi olmaqla və müxtəlif sahələrarası
aspektlə mülki, siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni hüquqlara, həmçinin inkişafa
hüquqa təsir qüvvəsinə malikdir.
BMT-nin Qadınlar üçün İnkişaf Fondunun (YUNİFEM) məlumatlarına
görə qloballaşma və ticarətin liberallaşdırılması nəticəsində məşğulluğun
xarakteri “gender diferensialı” istiqamətində dəyişsə də 50-dən çox inkişaf
etməkdə olan ölkələrdə qadınlar kişilərə nisbətən 20-50% az əmək haqqı
qazanırlar. Bunun qadın hüquqlarına mənfi təsiri ilə bağlı BMT Baş katibi
Kofi A.Annanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, qloballaşma “qadınlar üçün
şübhəli nəticələr gətirir”.
Qloballaşmanın qadınların vəziyyətinə mənfi təsiri BMT Baş Məclisinin
2000-ci il “2000-ci ildə qadınlar: kişilər və qadınlar arasında bərabərlik, XXI
əsrdə inkişaf və sülh” qətnaməsində ifadə edilib.
Qadınların vəziyyətinin pisləşməsinə təsir edən məsələlərdən biri də qeyd
etdiyimiz kimi ekoloji problemlərdir. Təsadüfi deyil ki, inkişaf və ətraf mühit
üzrə Rio-de-Janeyro (1992) ümumdünya konfransında qəbul edilmiş yekun
sənədində qeyd edilirdi ki, inkişafın təmin olunmasında və ətraf mühitdən
rasional istifadədə qadınlar əhəmiyyətli rol oynayırlar.
Qadınların sağlamlığının mühafizəsi istiqamətində insan hüquqları üzrə
1993-cü ildə keçirilən ümumdünya konfransı da əhəmiyyətli yekun sənədi
qəbul edir. Həmin sənəddə qadın hüquqlarının müdafiəsi üçün qadının bütün
həyatı boyu yüksək
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fiziki və psixi sağlamlığının qorunması zərurəti qeyd edilir. Qadın
sağlamlığının qorunması eyni zamanda sağlam nəslin formalaşdırılması üçün
mühüm şərtdir. Qadınların, eləcə də yeniyetmə qızların qorunması, onların
sağlamlıq problemi, bəzi xalqlarda qızlara nisbətən oğlan uşaqlarına üstünlük
verilməsi (xüsusən də ana bətnində qız uşağının olması üzündən hamiləliyin
süni surətdə kəsilməsi və s. cinsi əlamətə görə fərqləndirmə) qızların xüsusi
qaydada, daha zəif əhali kateqoriyası kimi ciddi hüquqi müdafiə zərurətini
yaradır. Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğvi
haqqında 1979-cu il Konvensiyasında qızlara ərə getməkdə sərbəst qərar qəbul
etmək hüququ müəyyən edilir. Eləcə də ictimai həyatda iştirak hüququ,
istirahət hüququ nəzərdə tutulur. Bu hüquqlar Uşaq hüquqları haqqında 1989cu il Konvensiyasında daha geniş təsbit edilsə də, qeyd etmək lazımdır ki,
beynəlxalq hüquqda qızların hüquqlarının müdafiəsi fraqmentar xarakter
daşıyır.
Qızların hüquqlarının müdafiəsi problemi Qadınların vəziyyəti üzrə 1995ci il Pekin konfransının daha geniş müzakirə predmeti olub. İstər
Bəyannamədə, istərsə də fəaliyyət Proqramında qızların hüquqlarının
müdafiəsi və təşviqində, o cümlədən bütün maneələrin ləğvində hökumətlərin
məsuliyyətli olduğu qeyd edilir və bütün vasitələrdən istifadə etməklə onların
sərbəst təhsil almaq, peşə hazırlığına malik olmaq, fiziki-psixoloji sağlamlığını
qorumaq və s. tədbirlər üçün bütün şəraitin yaradılması zərurəti ifadə edilib.
Qızların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı Qadınların vəziyyəti üzrə BMT
Komissiyası da fəaliyyətində qeyri-humanist adətlərin aradan qaldırılması,
seksual istismara və ya qeyri-insani rəftara məruz qalmış uşaqların bərpası
üçün tədbirlər görməkdədir. Lakin bütün bunların sistemli beynəlxalq hüquqi
tənzimetmə zərurəti hələ də qalmaqdadır.
Daha çox müdafiə zərurəti duyan qadın kateqoriyalarından müəyyən bir
qrupunu da ticarət obyektinə çevrilmiş (məruz qalmış) qadınlar təşkil edir.
Beynəlxalq hüquq aktlarında belə bir fakta xüsusi diqqət yetirilir ki, seksual
məqsəd üçün qadınların ticarəti daha da genişlənməklə qlobal xarakter kəsb
etməkdədir. Qeyd edilir ki, qadınların ticarət obyektinə çevrilməsində əsas
problem onların qeyri-stabil hüquqi, sosial və iqtisadi vəziyyəti ilə bağlıdır.
Sosial, iqtisadi vəziyyətin təmin olunmasının həmin
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qadınların əsas problemlərindən biri olması Qadınlara münasibətdə
ayrıseçkiliyin ləğvi üzrə BMT Komitəsinin 19№-li Ümumi tövsiyəsində də əks
etdirilib. Qeyd olunur ki, işsizlik və yoxsulluq bir qrup qadınların daha zəif
mövqeyinə səbəb olmuşdur. BMT-nin qadın hüquqları ilə məşğul olan digər
qrumlar çərçivəsində aparılan araşdırmalarda da qadın ticarətində həlledici
məsələnin yoxsulluq olması, müvafiq ticarətin qurbanlarının isə daha kasıb
sosial qruplardan olan qadınların olması qeyd edilir.
Qeyd olunan beynəlxalq sazişlər cinayətkar fəaliyyəti həyata keçirən
şəxslərin məsuliyyət məsələsinin milli qanunvericiliyin öhdəsinə
buraxdığından burada bir məsələyə də toxunmaq zərurəti yaranır. Əvvəla onu
qeyd edək ki, AR CM-də Protokollarla müəyyən edilən cinayətlər müstəqil
cinayət tərkibi ilə təsbit edilməyib. Eləcə də AR CM-nun 173-cü maddəsində
yetkinlik yaşına çatmayanın alqı-satqısı və buna görə məsuliyyət təsbit edildiyi
halda, həddi-buluğa çatmış şəxslərin alqı-satqı ehtimalı və ona görə məsuliyyət
məsələsi birbaşa ehtiva edilməyib. Hərgah 2000-ci il Protokolu üzv dövlətlər
üçün alqı-satqı predmeti olmuş qadınların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı
standart öhdəlik müəyyən edir. Xüsusən də həmin kateqoriya şəxslərin sosialiq-tisadi, tibbi-fızioloji bərpası təmin olunmalıdır. Bir çox ölkələrdə fiziki,
seksual zorakılığa məruz qalmış qadınlara xüsusi hüquqi, tibbi və s. köməklik
göstərilir. Misal üçün Finlandiyada zorakılığa məruz qalmış qadın və uşaqların
müdafiəsi məqsədilə sığınacaq fəaliyyət göstərir. İngiltərədə “Women Aid
Federation” zorakılıq qurbanlarına yaşayış yerləri təqdim edir. Belə qruplar
Hollandiyada, Fransada, Almaniyada və s. Avropa ölkələrində də fəaliyyət
göstərir. Qanunvericilik aktının qəbul edilməsinə baxmayaraq AR-də belə
qurum hələ də fəaliyyət göstərmir. İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında AR
2005-ci il Qanununda şəxsin təhlükəsizliyinin təmin olunması (m.18),
reabilitasiya olunma (IV fəsil) və s. məsələlərlə yanaşı, insan alverinin, cinsi
istismarın anlayışının müəyyən edilməsi qanunvericilik üçün mütərəqqi hal
sayılmalıdır. Digər tərəfdən insan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli fəaliyyət
Planının realizəsi istiqamətində Milli Koordinator institutunun təsis edilməsi
AR beynəlxalq sazişlərlə götürdüyü öhdəliyə verdiyi önəmlə bağlıdır. Lakin
qeyd olunanlara baxmayaraq qanundan və AR beynəlxalq öhdəliklərindən irəli
gələn bir sıra məsələlər (məsələn, sosial iqtisadi və d. reablitasiyasının həyata
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keçirilmə qaydası, müvafiq fəaliyyətə görə məsuliyyət növlərinin təsnifatının
aparılması və s.) hələ də həll edilməyib. Bu problemlərin həlli istiqamətində
millətlərarası təşkilati-hüquqi mexanizmlərin yaradılması əhəmiyyətli rol
oynaya bilər. Təsadüfı deyil ki, cinayətkarlıq və ədalət mühakiməsi üzrə BMTnin regionlararası elmi-tədqiqat institutu ilə birlikdə cinayətkarlığın qarşısının
alınması üzrə beynəlxalq Mərkəz insan ticarətilə mübarizə üzrə strategiyanın
və elmi-texniki əməkdaşlığın hazırlanmasına başlanılıb.
Qadın hüquqlarının daha çox pozulduğu hal hərbi münaqişələr dövrünə
təsadüf edir. Bu məsələ ərazisi Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş və bunun
nəticəsində kütləvi surətdə vətəndaşlarının hüquq və azadlıqları pozulmuş AR
üçün də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 1995-ci ildə Pekində keçirilmiş
Qadınların IV Ümumdünya konfransında Azərbaycan qadınları “Silahlı
münaqişələr zamanı əsir düşmüş qadın və uşaqların azad edilməsi haqqında”
BMT qətnaməsinə uyğun olaraq AR ərazisinin Ermənistan tərəfindən işğalı
nəticəsində əsir düşmüş qadın və uşaqların qaytarılması üçün beynəlxalq
ictimaiyyətin müdaxilə etməsini tələb etmişlər. AR hərbi əsirlər, girovlar və
itkin düşmüşlər üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi zamanı 4928 nəfər itkin düşənlərdən 56-sı uşaq və 327-si qadın
olmuşdur.
Müvafiq sferada qadın hüquqlarının kifayət səviyyədə müdafiə
mexanizminin olmaması BMT-nin İnsan hüquqları üzrə Ali komissarının
2001-ci il hesabatlarında da öz əksini tapıb. Hərbi münaqişələr zamanı qadın
hüquqlarının qorunması ilə bağlı beynəlxalq hüquqi standartlar beynəlxalq
məhkəmə presedentlərində də öz əksini tapmaqdadır. Xüsusən də Yuqoslaviya
və Ruanda Tribunallarının fəaliyyətində hərbi münaqişələr zamanı qadınların
seksual zorakılığa məruz qalması ilə bağlı məsuliyyət məsələsi özünün həllini
tapıb. Ruanda üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalının “İttihamçı Akayesuyaya
qarşı” iş üzrə Qətnamədə kütləvi seksual zorakılıq halları soyqırım kimi
qiymətləndirir. Qeyd etmək lazımdır ki, zorlama və seksual zorakılıq anlayışı
sonradan Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Cinayət Tribunalında da qəbul
edilmişdir. Beynəlxalq Məhkəmə fəaliyyətində seksual zorakılığa qarşı məsələ
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin (1998) Statutunda əhəmiyyətli dərəcədə
əks etdirilib. Qeyd olunur ki, zorlama və digər gender zorakılığı beynəlxalq
birliyi narahat edən
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daha ciddi cinayətlərə aid olmaqla hərbi cinayətlər və bəşəriyyət əleyhinə
cinayətlərin tərkib elementi kimi müəyyən edilir (m.7).
Beynəlxalq hüquq müdafiə qurumlarının da diqqət mərkəzində adətən
“ictimai sfera” - mülki və siyasi hüquqlar (həbsxanada işgəncədən azad olmaq,
məhkəməsiz ölümə məhkumetmə və s.) dayanır, təəssüf ki, həbsxanada
qadınların zorlamaya məruz qalması beynəlxalq hüquqi tənzimetmənin
obyektində deyildir. Bu da onunla bağlıdır ki, əksər hallarda ənənəvi olaraq
kişılər vətəndaş kimi qəbul edilirsə, qadınlara isə “məişət sferası” aid edilirdi.
1993-cü il Bəyannaməsinin əhəmiyyəti ondadır ki, ilkin olaraq qadınlara
münasibətdə zorakılığın bütün formalarını aradan qaldırmaq istiqamətində
qadınlar üçün hüquq müəyyən etməklə dövlətlərlə BMT qurumları üçün
konkret öhdəliklər formalaşdırılır.
Müəllif hesab edir ki, dövlətdaxili qanunvericilikdə Bəyannamədə təsbit
olunmuş anlayış və ona görə məsuliyyət nəzərdə tutulmalıdır. Digər tərəfdən
isə Bəyannamənin məcburi-hüquqi qüvvəsinin olmaması bu sahədə beynəlxalq
hüquq yaratma prosesinin davam etdirilməsi zərurətini yaradır. Qadın
hüquqlarının müdafiəsi üçün, hər bir formada zorakılıq hallarının aradan
qaldırılması üçün dövlətləri beynəlxalq hüquqi öhdəlikləndirəcək beynəlxalq
saziş qəbul edilməli və bunun təsiri ilə dövlətdaxili qanunvericiliyin
unifikasiyası təmin edilməlidir.
N.Fərziyeva BDU,
Beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər
fakültəsinin dissertantı
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İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi
Minilliyin İnkişaf Məqsədləri kimi
Bəşər sivlizasiyasının ən mühüm kəşflərindən sayılan insan hüquqları bu
gün hamının anladığı və anlamalı olduğu əvəzsiz nailiyyətlərin
konponentlərindəndir. İnsan hüquqlarına hörmət insan hüquqlarının müdafiəsi
müasir dünyaya qovuşmağın əsas yoludur. Bu yolda atılan ən mühüm
addımlardan biri insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində həyata keçirilən
tədbirlərin səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə Dövlət Proqramının
hazırlanması (Proqram Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 iyun 1998-ci
il sərəncamı ilə təsdiq edilib) və 28 dekabr 2001-ci ildə Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) haqqında Azərbaycan
Respublikası Konstitusiya Qanununun qəbul edilməsi oldu. Bu baxımdan
Ombudsman Aparatının təsis edilməsi, insan hüquqlarının müdafiəsinin xüsusi
təşkilati müdafiə forması kimi daha səmərəli oldu. O cümlədən Aparat yanında
uşaq hüquqları mərkəzinin yaradılması isə xüsusi əhəmiyyət kəsb etdi. Belə ki,
mütamadi QHT-lərin də iştirakı ilə uşaq hüquqları sahəsində həyata keçirilən
tədbirlər, o cümlədən təhqiqat tədbirləri Respublikada uşaqlara qarşı zorakılıq
hallarının aşkar edilməsi və bu sahədə geniş tədbirlərin həyata keçirilməsinə
yol açdı. Bu baxımdan atılan addımlar içərisində insan hüquqları sahəsində
çalışan QHT-lərin də fəaliyyətini nəzərdən qaçırmaq olmaz.
Ötən illər ərzində Azərbaycan Respublikası İnsan hüquqlarının müdafiəsi
sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlarla da əməkdaşlığı
genişləndirmiş və 50-dən çox beynəlxalq sənədlərə qoşulmuşdur. Həmçinin
ratfikasiya edilmiş beynəlxalq sənədlərin müddəalarından irəli gələn
öhdəliklərə uyğun olaraq islahatlar həyata keçirilməyə başladı ki, bunlardan
biri və ən mühümü İnsan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində günümüzə yaxın
bir tarixdə, Ombudsman Aparatının da təklifləri nəzərə alınmaqla “Milli
Fəaliyyət Planının” 28 dekabr 2006-cı ildə qəbul edilməsi oldu.
Qəbul edilmiş Milli Fəaliyyət Planı insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində
qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, insan hüquqları sahəsində
fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq, əhalinin müxtəlif
qruplarının huquqlarının müdafiəsini nəzərdə tutan hüquq klinikalarının
yaradılması, dövlət orqan-
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larının fəaliyyətinin insan hüquqlarının təmin edilməsi baxımından
təkmilləşdirilməsi, insan hüquqları sahəsində tədris, maarifləndirmə, elmianalitik və əməkdaşlıq istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi, həmçinin
dövlət orqanlarının QHT-lərlə əməkdaşlıq etmələrinı tənzimləyəcəkdir.
2007-2010-cu illəri əhatə edəcək Milli Fəaliyyət Planı qanun layihələrinin
təkmilləşdirilməsi
və
qəbul
edilməsi
istiqamətində
Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş insan hüquq və
azadlıqlarının əsas meyarı kimi rəhbər tutulması, Respublikamızın qoşulduğu
beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərin həyata keçirilməsi və
normativ-hüquqi aktların beynəlxalq sənədlərə uyğunluğunun təmin edilməsi
kimi vacib məsələləri tənzimləyəcək.
Milli Planın 2007-2009-cu illəri nəzərdə tutan fəaliyyət istiqaməti
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində qaçqın və məcburi
köçkün düşmüş soydaşlarımızın hüquqlarının kütləvi şəkildə pozulmasının
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və onlara dəymiş zərərin Ermənistan dövləti
tərəfindən ödənilməsi məqsədi ilə Beynəlxalq təşkılatlar qarşısında məsələnin
qaldırılması, etnik azlıqların mədəni irsinin qorunub saxlanılması və inkişaf
etdirilməsi kimi məsələləri nəzərdə tutur. Həmçinin bu məsələlərdən irəli gələn
problemlərin həlli məqsədi ilə dövlət orqanlarının üzərinə icra edilməsi
məcburi olan konkret vəzifələr qoyur.
Planda qadınlara qarşı zorakılıq, məişət zorakılığı, insan alverinin aradan
qaldırılması, dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflıq, məhkəmə qərarlarının
vaxtında və dəqiq icra olunması, insan hüquqları sahəsində tədris vəsaitlərinin
hazırlanması kimi də vacib məsələlər öz əksini tapmışdır.
Ümidvarıq ki, Ombudsman Aparatının təklifləri nəzərə alınmaqla qəbul
olunmuş Milli Fəaliyyət planı, digər dövlət proqramlarından fərqli icra
olunacaq və öz səmərəsini göstərəcəkdir. Həmçinin Ombudsman Aparatının da
gələcəkdə öz fəaliyyətində insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində daha
mütərəqqi vasitələr axtarışı və işləyib hazırlaması insan huquqlarının
müdafiəsində mühüm əhəmiyyət kəsb edəcək. Bu baxımdan əsas hüquq və
azadlıqlara effektiv nəzarət və bu kimi tədbirlər mühüm məqsədlərdən olardı.
R.Rumzadə
Hüquqşünas-ekspert
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Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkilinin insan hüquqlarının və azadlıqlarının
müdafiəsi sahəsində fəaliyyəti
Vətəndaş və siyasi hüquqların müdafiəsi sahəsində
Müvəkkilin fəaliyyəti
Ölkəmizin hüquq sistemində aparılan islahatlar getdikcə dərinləşdirilmiş,
vətəndaş və siyasi hüquqların daha səmərəli və etibarlı təmin edilməsi
istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Bu addımların daha da sürətlənməsi
üçün Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə müəyyən edilmiş insan və
vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsinə görə məsuliyyət daşıyan
bütün dövlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərinin qanunvericiliklə onlara həvalə
edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə görə məsuliyyət hissinin artırılması
istiqamətində zəruri tədbirlər görülmüşdür.
Davamlı hüquqi və sosial-iqtisadi islahatların nəticəsi olaraq ölkəmizin
böyük inkişaf yoluna qədəm qoyması, dövlət idarəçililiyinin müasir tələblər
səviyyəsində qurulması, qanunvericilik və məhkəmə-hüquq sisteminin
təkmilləşdirilməsi, hüquqi dövlət quruculuğu yolunda əldə edilmiş nailiyyətlər,
demokratik idarəetmənin bərqərar olması, vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarının
genişləndirilməsi və möhkəmləndirilməsi son illərdə Azərbaycan
Respublikasının beynəlxalq nüfuzunun durmadan artması ilə də
nəticələnmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında və ölkəmizin tərəfdar
çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə təsbit edilmiş vətəndaş və siyasi hüquqların
və azadlıqların müdafiəsi, bu sahədə pozulan hüquqların bərpa edilməsi
Müvəkkilin fəaliyyətinin öncül istiqamətlərini təşkil edir.
Qeyd edilməlidir ki, 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
seçkiləri, 2005-ci il 6 noyabr tarixində Milli Məclisə keçirilən seçkilər,
həmçinin 2006-cı ilin 13 may tarixində Milli Məclisə təkrar seçkilər və 6
oktyabr tarixində təkrar, əlavə, yeni və ilk dəfə keçirilən bələdiyyə seçkiləri
ərəfəsində vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqələri ilə kütləvi surətdə təmin edilməsi
məsələsinin

195

həlli ilə bağlı Müvəkkil ölkə boyu monitorinqlər aparmış, öz təklif və
tövsiyələrini verməklə yanaşı, polis orqanları ilə geniş əməkdaşlıq etmiş və bu
istiqamətdə Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq bölmələri tərəfindən geniş iş
aparılmışdır.
Müvəkkilin ünvanına şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməməsi ilə bağlı bir çox
şikayətlər üzrə görülmüş tədbirlər öz nəticəsini vermişdir.
Ölkəmizdən kənarda müvəqqəti məskunlaşaraq yaşayan və işləyən
soydaşlarımızın da problemləri həmişə Müvəkkilin diqqətində olmuşdur. O, ən
müxtəlif insan hüquqlarının pozulmasına dair ən müxtəlif məsələlərlə bağlı öz
xarici həmkarları ilə əməkdaşlıq etmiş, mövcud problemlərin həllinə
çalışmışdır.
Yeri gəlmişkən, “Rusiya Federasiyasında xarici vətəndaşların hüquqi
vəziyyəti haqqında” qanuna dəyişikliklərin 2007-ci il 15 yanvar tarixində
qüvvəyə minməsi nəticəsində həmin ölkədə müvəqqəti məskunlaşaraq yaşayan
və işləyən soydaşlarımızın üzləşdikləri problemlərin araşdırılması və həlli
məqsədi ilə Müvəkkil Rusiya Federasiyasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili
V.Lukinlə, habelə Moskva Şəhər Baş daxili İşlər İdarəsinin və Rusiya Federal
Miqrasiya Xidmətinin rəisləri, Xarici İşlər Nazirliyinin departament direktoru,
habelə bir sıra digər rəsmi şəxslərlə görüşərək müzakirələr aparmış,
vətəndaşlarımızın leqallaşdırılmasına yardım göstərilməsinini, miqrasiya
qaydalarının və müvafiq qanunvericilik aktlarının liberallaşdırılmasını,
statuslarım rəsmiləşdirmək üçün qeyri-leqal miqrantlara daha çox vaxt
verilməsini, hər bir miqranta fərdi yanaşmaqla şəxsi və ailə vəziyyətlərinin
nəzərə alınmasını, ölkədən inzibati qaydada çıxarmazdan əvvəl onların
xəbərdar edilməsini və qanunun tələb etdiyi kimi rəsmiləşdirmək üçün şəraitin
yaradılmasını, deportasiya və ya ölkədən məcburi çıxarılma zamanı ölkəyə
qayıtınaqla bağlı qadağa kimi tətbiq edilən beş illik müddətin azaldılmasını,
miqrantlara qarşı zorakılıq hallarının yolverilməzliyini nəzərə alaraq bu
halların qarşısının alınmasına xidmət edən izahat və maarifləndirmə
tədbirlərinin həyata keçirilməsini təklif etmişdir. Müvəkkil qeyd edilənlərlə
bağlı Rusiya Federasiyasının vilayətlərinin ombudsmanlarına da müraciət
etmişdir.
İstər MDB respublikalarında, xüsusilə də Rusiya Federasiyasında qanuna
miqrantlarla bağlı dəyişikliklərin qüvvəyə minməsindən sonra, istərsə də digər
ölkələrdə müvəqqəti məskun-
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laşmış 18 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına pasportların
verilməsində, yaxud müddəti bitmiş və ya itirilmiş pasportların yenisi ilə əvəz
edilməsində, yeni doğulmuş uşaqlar barədə məlumatların (soyadı, adı, cinsi və
doğulduğu tarix) vətəndaşların pasportlarına əlavə edilməsində olan çətinliklər
onların ölkəmizdən kənarda olarkən öz hüquqlarını reallaşdırmasına imkan
vermir.
Müvəkkil yaşadıqları yerlərdə soydaşlarımızla görüşdükdən sonra onların
müraciətlərini nəzərə alaraq, həmin məsələnin reallaşdırılması üçün müvafiq
tədbirlər görülməsini dəfələrlə təklif etmişdir. Rusiya ərazisində müvəqqəti
məskunlaşaraq işləyən bir çox Azərbaycan Respublikası vətəndaşları və
onların ailə üzvləri ümumvətəndaş pasportunun alınmasındakı çətinliklər
səbəbindən müxtəlif problemlərlə üzləşməli olmuşlar və burada miqrantlar
haqqında müvafiq qanunun qüvvəyə mindiyi vaxtdan sonra deyil, ona qədər
daxili işlər orqanları tərəfindən qabaqlayıcı tədbirlər görülsə idi, bir çox
problemlərin qarşısı alınmış olardı. Belə hallar bir sıra başqa ölkələrdə, o
cümlədən Ukraynada, Özbəkistanda da mövcuddur və öz həllini tələb edir.
İşgəncələrin və digər qəddar, qeyri-insani hərəkətlərin, yaxud ləyaqəti
alçaldan rəftarın qarşısının alınması üçün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
təklif edilmiş tövsiyələrin Azərbaycan Respublikası tərəfindən yerinə
yetirilməsi üçün bir çox tədbirlər görülmüşdür. İşgəncə halları xeyli azalsa da,
bununla bağlı daxil olmuş bəzi şikayətlər öz təsdiqini tapmışdır.
Belə ki, bəzi şəhər və rayon polis orqanlarında vətəndaşa, cinayət
törətməkdə şübhəli bilinən şəxsə qarşı qanunda nəzərdə tutulmayan hərəkətlərə
yol verilmiş, hətta ölüm halları da baş vermişdir. Müvəkkil hər bir hal üzrə
araşdırmalar aparmış, Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroruna və Daxili
İşlər nazirinə müraciətlər etmiş, nəticədə zorakılıq hallarına yol vermiş şəxslər
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş və ya intizam qaydasında
cəzalandırılmışlar.
Daxili işlər orqanlarının vəzifəli şəxslərinin öz tabeliyində olan
əməkdaşların xidməti intizamının vəziyyətinə görə məsuliyyət daşıdığını və
onların əməkdaşlara qarşı yüksək tələbkarlıq göstərməyə borclu olduğunu,
tabeliklərində olan əməkdaşların öz vəzifələrinin icrasına yüksək məsuliyyət
hissi ilə yanaşmanı aşılamalarını, habelə şəxsi heyətlə işdə şəxsi münasibətlər
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zəminində himayəçiliyə yol verməmələrini zəruri hesab edən Müvəkkil həmişə
belə hallara görə yalnız onu bilavasitə törədən polis əməkdaşlarının deyil, polis
orqanlarının rəhbərlərinin də ciddi məsuliyyət daşımalı olduğuna diqqəti
çəkmişdir.
Odur ki, Müvəkil əhali qruplarının və icmaların cəlb edilməsi yolu ilə
məqsədyönlü maarifləndirmə işi aparmaqla cəmiyyətin hər bir fərdində
zorakılığa qarşı dözümsüzlüyün aşılanmasının işgəncələrə qarşı mübarizədə
önəmli amil olduğunu göstərmişdir.
Məsələn, bir sıra jurnalistlərə qarşı baş vermiş zorakılıq hərəkətləri ilə bağlı
müstəqil araşdırmalar aparılmış və zəruri tədbirlər görülmüşdür. Belə ki,
Müvəkkil müxtəlif vaxtlarda naməlum şəxslər tərəfindən hücuma və zorakılığa
məruz qalmış və xəsarət yetirilmiş “Azadlıq” qəzetinin müxbiri Fikrət
Hüseynlinin, “Bizim yol” qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin,
“Azadlıq” qəzetinin əməkdaşı Nicat Dağların (Hüseynovun) vəziyyətini
diqqətdə saxlamış, həmin hadisələri törədənlərin tezliklə tapılaraq məsuliyyətə
cəlb edilməsi və istintaqın obyektiv aparılması üçün Azərbaycan
Respublikasının Baş prokuroruna və Daxili İşlər nazirinə müraciətlər etmişdir.
Müvəkkil və Aparatın əməkdaşları tərəfindən müxtəlif vaxtlarda rayon və
şəhər polis idarə, şöbə və bölmələrinin müvəqqəti saxlama təcridxanalarına
çoxsaylı baxışlar keçirilmişdir. Bu baxışlar zamanı saxlanılan şəxslərlə
görüşlər və təkbətək söhbətlər zamanı, habelə onların həmin yerlərdə
saxlanılmasının qanuniliyini təsdiq edən sənədlərlə tanış olarkən aşkar edilmiş
qanun pozuntuları ilə bağlı çatışmazlıqların aradan qaldırılması və müvafiq
tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Daxili işlər nazirinə müraciətlər
edilmiş, nəticədə qanun pozuntusuna yol vermiş bir sıra əməkdaşlar intizam
məsuliyyətinə cəlb olunmuş, aşkar edilmiş çatışmazlıqların aradan qaldırılması
üzrə tədbirlər görülmüşdür.
Pozulmuş insan hüquqlarının təxirəsalınmadan bərpası məqsədi ilə
Aparatın əməkdaşlarından ibarət Çevik Araşdırma Qrupunun fəaliyyəti də
əhəmiyyətlidir. Belə ki, bu müddət ərzində ayrı-ayrı vətəndaşlardan 24 saat
ərzində fəaliyyət göstərən “qaynar xətt” vasitəsi ilə daxil olmuş məlumatlar
əsasında onların hüquqlarının təmin edilməsi istiqamətində bir çox mühüm
tədbirlər görülmüşdür.
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Fikir və söz azadlığının, habelə jurnalistlərın hüquqlarının müdafiəsini
həmişə diqqətdə saxlayan Müvəkkil bu sahədə bir sıra önəmli tədbirlər
görmüş, onlara qarşı kobud rəftar və zorakılıq hərəkətləri ilə bağlı halları
təxirəsalınmadan araşdırmışdır.
Məsələn, bir sıra jurnalistlərə qarşı baş vermiş zorakılıq hərəkətləri ilə bağlı
müstəqil araşdırmalar aparılmış və zəruri tədbirlər görülmüşdür. Belə ki,
Müvəkkil müxtəlif vaxtlarda naməlum şəxslər tərəfindən hücuma və zorakılığa
məruz qalmış və xəsarət yetirilmiş “Azadlıq” qəzetinin müxbiri Fikrət
Hüseynlinin, “Bızim yol” qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin,
“Azadlıq” qəzetinin əməkdaşı Nicat Dağların (Hüseynovun) vəziyyətini
diqqətdə saxlamış, həmin hadisələri törədənlərin tezliklə tapılaraq məsuliyyətə
cəlb edilməsi və istintaqın obyektiv aparılması üçün Azərbaycan
Respublikasının Baş prokuroruna və Daxili İşlər nazirinə müraciətlər etmişdir.
Vətəndaşlara informasiya vasitələrindən dolğun istifadə imkanlarının
yaradılmasının vacibliyi nəzərə alan Müvəkkil “ANS” kanalına və “ANS-ÇM”
radiostansiyasına lisenziya verilməsi məqsədi ilə Milli Teleradio Şurasının
sədrinə müraciət etmişdir. Ziyalıların, ictimai təşkilatların, Müvəkkilin ölkə
prezidentinə müraciətindən sonra “ANS” kanalının yayımı bərpa edilmişdir.
Müvəkkilin tapşırığı ilə onun nümayəndələri dəfələrlə Ədliyyə Nazirliyinin
1 saylı İstintaq təcridxanasında, həmçinin 14 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində
“Azadlıq” qəzetinin müxbiri Sakit Zahidovla (Mirzə Sakitlə) görüşmüş,
səhhətinin yoxlanılması və kamera şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı
təcridxana rəhbərliyinə tapşırıq verilmiş, həmçinin cinayət işi üzrə istintaqın
aparılmasının sürətləndırilməsi və şəxsi nəzarətə götürülməsi ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroruna və Daxili İşlər nazirinə müraciət
edilmişdir.
Aparatın əməkdaşları Müvəkkilin tapşırığı ilə “Azadlıq” qəzetinin baş
redaktoru Q.Zahid və aclıq aksiyasına qoşulmuş digər jurnalistlərlə görüşmüş,
onların səhhəti və vəziyyəti ilə maraqlanmış, onlar həkim yardımı ilə təmin
olunmuş, həmçinin aksiyanı dayandırmaq onlara tövsiyə edilmişdir. Müvəkkil,
eyni zamanda qəzetin müvafiq yerlə təmin olunması ilə bağlı aidiyyəti dövlət
orqanlarına müraciətlər etmişdir.
Müvəkkilin tapşırığı ilə Ədliyyə Nazirliyinin 1 saylı İstintaq
təcridxanasında saxlanılan Rafiq Tağı və “Sənət” qəzetinin
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redaktoru Samir Hüseynovla da görüşən Aparatın əməkdaşları onların
saxlanılma şəraitləri ilə maraqlanmışlar. Müvəkkil onlar barəsində cinayət işi
üzrə istintaqın sürətləndirilməsi və şəxs nəzarətə götürülməsi ilə bağlı
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroruna müraciət etmişdir.
Vicdan, dini etiqad və əqidə azadlığının təmin edilməsi sahəsində vəziyyət
həmişə Müvəkkilin diqqətində olmuşdur.
Qeyd etmək lazımdır ki, Müvəkkilin ünvanına dinə münasibətin müstəqil
müəyyənləşdirilməsində, ibadətlərdə, dini ayin və mərasimlərin icrasında
iştirak edilməsində, dinin öyrənilməsi yolunda hər hansı maneçiliyə yol
verilməsi, habelə dinə münasibətlə əlaqədar öz əqidəsini ifadə etmək və
yaymaq hüququnun pozulmasına dair şikayətlər daxil olmamışdır.
Yerli icmalarla, habelə dini icmaların və azsaylı xalqların nümayəndələri
ilə mütəmadi görüşlər keçirən Müvəkkil ölkəmizin müxtəlif regionlarında
görüşləri zamanı vicdan azadlığının təmin edilməsi vəziyyəti ilə yaxından
maraqlanmış və bu fəaliyyəti davam etdirməkdədir.
Müvəkkil milli və dini tolerantlığın Azərbaycan cəmiyyətinin səciyyəvi
xüsusiyyəti və ən mühüm nailiyyətlərindən olduğunu nəzərə alaraq, ölkədə
təmsil olunan əsas dini konfessiyalar və qurumların da daxil olduğu “Din
vasitəsilə sülh mədəniyyəti” Dinlərarası Şurasının yaradılmasını təklif
etmişdir.
Sərbəst toplaşmaq azadlığı və onun reallaşdırılması ilə bağlı
anlaşılmazlıqların aradan qaldırılması məqsədi ilə Müvəkkil “Sərbəst
toplaşmaq azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərin müzakirəsini, həmçinin onun tətbiqi
mexanizmlərinə yenidən baxılmasını, bu sahədə vəziyyətin müzakirəsi üzrə
işçi qrupunun yaradılmasını, habelə müvafiq qanunun təkmilləşdirilməsi üzrə
Venesiya Komissiyası ilə müzakirələrin aparılmasını, həmçinin yığıncaqlar,
mitinqlər, küçə yürüşləri, piketlər zamanı polisin ictimai qaydanı mühafizə
etməsi təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsini
zəruri hesab etmişdir.
Ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında böyük əhəmiyyət daşıyan seçkilərdə
vətəndaşların seçki hüququnun səmərəli təmin edilməsinə Müvəkkil tərəfindən
böyük önəm verilmişdir. Belə ki, 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin seçkiləri, 2005-ci il 6 noyabr tarixində Milli Məclisə keçirilən
seçkilər, 2006-
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cı il 13 may tarixində Milli Məclisə təkrar seçkilər və 2006-cı il 6 oktyabr
tarixində Azərbaycan Respublikasında təkrar, əlavə, yeni və ilk dəfə keçirilən
bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində aparılan hazırlıq işlərinə, habelə seçki
hüququnun təmin edilməsi vəziyyətinin monitorinqinə Müvəkkil xüsusi önəm
vermiş, seçkilərə hazırlıq vəziyyətinin öyrənilməsi və maarifləndirilmə
məqsədi ilə Müvəkkil tərəfindən müxtəlif vaxtlarda Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin İcra Aparatının, Mərkəzi Seçki Komissiyasının, Daxili İşlər
Nazirliyinin, Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə İş Mərkəzinin məsul
işçilərinin iştirakı ilə seçki ərəfəsində Bakı və Gəncə şəhərlərində, habelə
respublikanın ayrı-ayrı regionlarında ətraf rayonlar da əhatə edilməklə dairə və
məntəqə seçki komissiyalarının üzvlərmin, yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyə
orqanlarının nümayəndələrinin, həmçinin hakimlərin, prokurorluq və polis
orqanlarının rəhbər işçilərinin iştirakı ilə çoxsaylı regional seminarmüşavirələr keçirilmişdir.
Müvəkkil tərəfindən hazırlanmış müxtəlif maarifləndirmə materialları, o
cümlədən seçki hüququnu, səsvermə qaydalarını, müşahidəçilərin hüquq və
vəzifələrini, habelə jurnalistlərin seçkilərdə iştirakını təmin edən normativ
hüquqi aktların daxil edildiyi “Sizin seçki hüququnuz” mövzusunda yaddaş
kitabçası iştirakçılara paylanmışdır.
Seçkilərlə bağlı Müvəkkilə ünvanlanmış şikayət ərizələri qanunla müəyyən
edilmiş qaydada müvafiq araşdırma aparılması üçün Mərkəzi Seçki
Komissiyasına göndərilmişdir.
Müvəkkil və Aparatın əməkdaşları müstəqil müşahidəçilər qismində Milli
Məclisə seçkilərdə 170-dən artıq məntəqədə, o cümlədən Gəncə şəhərindəki 2
saylı İstintaq təcridxanasında, bələdiyyə seçkiləri günü isə 26 seçki dairəsinə
daxil olan 160-dan artıq seçki məntəqəsində səsvermə prosesini müşahidə
etmişlər. Bu zaman aşkar edilmiş ayrı-ayrı qüsurlara baxmayaraq, seçkilərdə
ciddi qanun pozuntularına yol verilməmiş, yalnız bəzi hallarda texniki
xarakterli və ya seçkilərin nəticələrinə əhəmiyyətli təsir göstərə bilməyən
nöqsanlar aşkar edilmişdir. Bunlar isə əsasən ayrı-ayrı məmurların, seçki
komissiyası üzvlərinin və ya müşahidəçilərin qanunun tələblərini dərindən
bilməməsi, öz vəzifələrinə məsuliyyətsiz yanaşması nəticəsində baş vermişdir.
Həmin seçkilərdə müxtəlif beynəlxalq təşkilatların, siyasi partıyaların,
namizədlərin çoxsaylı müşahidəçiləri səsverməni
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izləmiş, hətta bir sıra seçki məntəqələrində səsverməni izləyən həm müxalifəti,
həm digər siyasi qüvvələri, bitərəflər və ayrı-ayrı namizədləri təmsil edən
müşahidəçilər bu seçkilərin demokratikliyi və şəffaflığı ilə fərqləndiyini
dəfələrlə bildirmiş və seçki prosesini müsbət dəyərləndirmişlər.
Müvəkkil, eyni zamanda ölkə prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında
seçki praktikasının təkmilləşdirilməsinə dair” 2005-ci il 11 may tarixli və
“Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərin hazırlanması və
keçirilməsi ilə bağlı təxirəsalınmaz tədbirlər haqqında” 2005-ci il 25 oktyabr
tarixli sərəncamlarını vətəndaşların seçki hüququnun etibarlı təmin
edilməsində böyük əhəmiyyət daşıdığını vurğulamışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Müvəkkil Seçki Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi
ilə bağlı Venesiya Komissiyasının tövsiyələrinə diqqət yetirilməsini də
məqsədəuyğun hesab etmişdir.
Müraciət hüququnun təmin edilməsi vəziyyəti Müvəkkil tərəfindən
müntəzəm olaraq təhlil edilməkdədər. Qeyd edilməlidir ki, bu sahədə
vəziyyətin qanunvericiliyin tələbləri səviyyəsində qurulması məqsədi ilə bir
sıra zəruri addımlar atılmışdır.
Ölkə prezidenti şikayətçilərin vəzifəli şəxslər tərəfindən qəbul edilməsi
ilə bağlı ciddi problemlərə dəfələrlə kəskin qiymət vermiş və bu sahədə yol
verilmiş nöqsanların aradan qaldırılması ilə bağlı ən ciddi tədbirlər görülməsini
tövsiyə etmişdir. Bu baxımdan, istər kənd rayonlarında, istərsə də Bakı
şəhərinin ayrı-ayrı yaşayış massivlərində müntəzəm olaraq əhali ilə açıq
görüşlərə, onlarla birbaşa ünsiyyətə böyük önəm verən ölkə prezidentinin bu
gərgin fəaliyyəti nəinki Bakı şəhərindən, hətta kabinetlərindən belə kənara
çıxmayan vəzifəli şəxslər üçün böyük örnək olmalıdır. Müraciət hüququnun
təmin edilməsi ilə bağlı bir çox kənd rayonlarının yerli icra hakimiyyətlərinin
aparatlarında, habelə qəsəbə və kənd üzrə nümayəndəliklərdə, həmçinin
bələdiyyələrdə vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə laqeydliklə yanaşılması,
qaldırılan problemlərin həllinə biganə münasibət Müvəkkili dərindən narahat
edən məsələlərdəndir. Məhz belə bir fəaliyyətin nəticəsidir ki, vətəndaşların
torpaq mübahisələri, suvarma problemləri, qaz, su və elektrik enerjisi ilə
təhcizatı və bir çox digər məsələlərlə bağlı müraciətlərə baxılmamaqla əhali
arasında bir sıra narazılıqlar olmuşdur.
Müvəkkilin ünvanına daxil olan şikayətlərin təhlili onu
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deməyə əsas verir ki, vətəndaşların müraciət etmək hüququnun təmin
edilməsində əsas maneə sayılan bəzi bürokratik əngəllər hələ də qalmaqdadır.
Odur ki, Müvəkkil vəzifəli şəxslərin bu sahədə məsuliyyət dərəcəsinin
artırılması məqsədi ilə öz illik məruzələrində bir sıra təkliflər irəli sürmüşdür.
Bununla belə, müraciətlərə baxılması qaydalarını təkmilləşdirən dövlət
qurumları da vardır.
Vətəndaşların müraciətlərinin təxirəsalınmadan cavablandırılması məqsədi
ilə Azərbaycan Respublikasının Baş Pokurorluğunda yaradılmış
“Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması üzrə lokal kompyüter şəbəkəsi” buna
yaxşı misaldır ki, qəbul otağına müraciət edən hər bir şəxs öz ərizə və ya
şikayətinin həlli prosesi haqqında zəruri məlumatlar və sənədlərin surətlərini
operativ şəkildə ala bilər. Digər tərəfdən, vəzifəli şəxslər tərəfindən bu şəbəkə
vasitəsi ilə ərizə və şikayətlərin icrası işinə gündəlik nəzarət edilir. Bu yenilik
informasiyalı cəmiyyətə doğru getdiyimiz bir vaxtda digər dövlət qurumları,
müəssisə və təşkilatları üçün dəyərli təcrübədir.
Bir sıra dövlət qurumlarında “qaynar xətt”in təşkili, habelə üçrəqəmli
operativ telefonların imkanlarından istifadə edilməsi müraciətlərə
təxirəsalınmadan baxılmasında mühüm tədbirdir.
Məhkəmə sisteminin təkmilləşdirilməsi insan hüquqlarının daha səmərəli
müdafiəsi üçün müasir mexanizmlərin yaradılması prosesi də son üç ildə
müsbət dəyişikliklərə uğramışdır.
Hüquq və azadlıqların məhkəmə təminatı hüququnun həyata keçirilməsi
zamanı vətəndaşların üzləşdikləri maneələrin aradan qaldırılmasında Müvəkkil
Konstitusiya Qanunu ilə ona verilmiş səlahiyyətlərdən tam həcmdə istifadə
etməyə çalışmışdır. Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, həmin Konstitusiya
Qanununun 1.3-cü maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikası hakimlərinin
fəaliyyətinin yoxlanılması Müvəkkilin səlahiyyətlərinə aid deyildir. Lakin
göstərilən Konstitusiya Qanununun 1.6-cı maddəsinə əsasən, Müvəkkilin
məhkəmələrdə süründürməçilik, sənədlərin itirilməsi və vaxtında verilməməsi,
habelə məhkəmə qərarlarının icrasının gecikdirilməsi ilə əlaqədar insan
hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərə də baxmaq hüququ vardır.
Müvəkkilin ünvanına daxil olan şikayətlərdə əsasən məhkəmələrdə
süründürməçilik, bəzən sənədlərin itirilməsi və vaxtında
verilməməsi,
habelə məhkəmə qərarlarının icrasının
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gecikdirilməsi, həmçinin ədalət mühakiməsinin bir sıra tələblərinə əməl
edilməməsi, o cümlədən qanunvericilik aktlarında təsbit olunmuş prosedur
qaydalara əməl olunmaması ilə əlaqədar insan hüquqlarının pozulmasına dair
hallar öz əksini tapmışdır.
İnsan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində zəruri
səlahiyyətlərə malik olan və bunun üçün məsuliyyət daşıyan məhkəmələr, eyni
zamanda dövlətimizin beynəlxalq nüfuzunu da qorumağa borcludurlar. Məhz
öz işinə qeyri-peşəkar yanaşan, vətəndaşların taleyinə biganəlik göstərən,
qanunların tələblərini və insan hüquqlarını pozmaqla qərarlar çıxaran hakimlər
bir sıra vətəndaşlarımızın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə üz tutmasına
şərait yaradırlar ki, bu da Müvəkkili narahat edir.
Müvəkkilin ünvanına daxil olan bəzi şikayətlərdə ərizəçilər onlara
məhkəmə iclasının yeri və vaxtı haqqında məlumat verilmədiyini, nəticədə
onların məhkəmə iclasında iştirak edə bilmədiklərini və öz müdafiələri üçün
zəruri vasitələri itirdiklərini bildirmişlər.
Müasir məhkəmə sisteminin ən ciddi çatışmazlıqlarından biri kimi işlərə
baxılarkən süründürməçilik hallarına yol verilməsini qeyd etmək lazımdır.
Kifayət qədər üzrlü səbəblər olmadan işlərə baxılmasının təxirə salınması və
ya başqa vaxta keçirilməsi, tərəflərin prosessual qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş qaydada xəbərdar edilməməsi (bildirişlərin tərəflərdən birinə
bilərəkdən gec və ya başqa ünvana göndərilməsi və s.), ən müxtəlif bəhanələrlə
iddia ərizələrinin qəbulundan imtina edilməsi kimi hallar bəzi vətəndaşlarda
məhkəməyə mənfi münasibət formalaşdırmaqla yanaşı, onların ədalət
mühakiməsinə olan inamı qırır.
Qeyd edilməlidir ki, Məhkəmə-Hüquq Şurası fəaliyyətə başladıqdan sonra
məhkəmələrdə icra və əmək intizamına əməl edilməsi işinə də diqqət
artırılmış, bu tələblərin pozulması hallarına yol verdiklərinə görə müxtəlif
vaxtlarda ayrı-ayrı hakimlər cəzalandırılmışlar.
Bir çox hallarda ərizəçilərin məhkəmə qərarlarının verilməməsi ilə bağlı
şikayətləri əsasında Müvəkkil tərəfindən müvafiq məhkəmə orqanlarına
göndərilmiş sorğulara verilmiş cavablarda, bir qayda olaraq, qərarların
ərizəçiyə vaxtında göndərildiyi, müraciətdən sonra isə hətta təkrarən
göndərildiyi bildirilsə də, belə məzmunlu ərizələrin çoxluğu bu problemin
varlığına və hələ də aradan qaldırılmamasına diqqəti cəlb edir.
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Nəticə etibarilə, Müvəkkil ölkəmizdə məhkəmə sisteminin hərtərəfli
inkişafını özündə əks etdirən məqsədli dövlət proqramının hazırlanıb həyata
keçirilməsini qarşıda duran vacib məsələlərdən hesab etmişdir.
Hər kəsin keyfiyyətli hüquqi yardım almaq hüququ vardır. Lakin hələ də
ölkəmizdə vəkil xidmətlərindən səmərəli istifadə edilmir.
Polis orqanlarının müvəqqəti saxlama yerlərində saxlanılan şəxslər bir
qayda olaraq, dövlət hesabına həyata keçirilən vəkil xidmətindən imtina
edirlər. Buna səbəb kimi isə belə xidmətin keyfiyyətsiz və insan hüquqlarının
müdafiəsi baxımından yararsız olduğu göstərilir.
Müvəkkilin ünvanına daxil olan bir sıra şikayətlərdə vəkillər tərəfindən
vətəndaşların etibarından sui-istifadə edilərək onlardan böyük məbləğlərdə pul
alınması və keyfiyyətli hüquqi yardımının göstərilməməsi bildirilir ki, bu da
qeyd edilən sahənin narahatlıq doğuran ciddi problemlərindəndir. Bunu nəzərə
alaraq, Müvəkkil hesab edir ki, Azərbaycan Respublikasının Vəkillər
Kollegiyası digər aidiyyəti dövlət qurumları ilə birlikdə bu halların qarşısının
alınması məqsədi ilə zəruri mexanizmlər hazırlamalı, vətəndaşların səmərəli və
keyfiyyətli hüquqi yardım almalarına şərait yaratınalıdırlar.
Odur ki, mülki işlərdə hüquqşünasın xidmətlərinə görə haqq ödəmək
iqtidarında olmayan tərəfin nümayəndəsi kimi çıxış edən vəkillərə ödənilməsi
üçün dövlət büdcəsində müvafiq vəsait nəzərdə tutulmasını Müvəkkil vacib
hesab edir.
Müvəkkil, eyni zamanda keyfiyyətli hüquqi yardım almaq hüququnun
səmərəli təmin edilməsi və aztəminatlı ailələrin (şəxslərin) bu yardımdan
faydalana bilməsi məqsədi ilə Bakı şəhərində və respublikamızın müxtəlif
regionlarında dövlət büdcəsindən maliyyələşən hüquq məsləhətxanalarının
yaradılmasını təklif etmişdir.
Hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ölkəmizin
sosial-iqtisadi inkişafı və əhalinin rifah halının yaxşılaşması ilə sıx bağlıdır.
Bu orqanların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, yeni və
peşəkar kadrların seçilib yerləşdirilməsi, əməkdaşların sosial-məişət və xidmət
şəraitinin yaxşılaşdırılması, məhkəmə, prokurorluq, ədliyyə və polis orqanları
üçün yeni inzibati
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binaların, habelə Avropa standartlarına müvafiq cəzaçəkmə müəssisələrinin və
müvəqqəti saxlama təcridxanalarının tikilib istifadəyə verilməsi, xidmətdə
fərqlənənlərin mükafatlandırılması davam etdirilməkdə olan hüquqi
islahatların tərkib hissəsi kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Həyata keçirilən ardıcıl hüquqi islahatların gedişində prokurorluğun
strukturu təkmilləşdirilir. Qulluğa qəbul test qaydasında keçirilməsi, kadr
tərkibinin yeniləşdirilməsi qeyd edilən dəyişikliklərin tərkib hissəsi kimi
mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Prokurorluq orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı daxil olan şikayətlərin təhlili
əlaqədar qurumlarda istintaq, təhqiqat və əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə
nəzarətin həyata keçirilməsində bəzi çatışmazlıqların mövcudluğunu göstərir.
Həmin şikayətlərdə, məsələn, cinayət işləri üzrə istintaqın qeyri-obyektiv
aparılması, zərərçəkmiş şəxslər tərəfindən irəli sürülən dəlillərin qəbul
edilməməsi və ya yoxlanılmaması, zəruri istintaq hərəkətlərinin aparılmaması,
cinayət işləri üzrə istintaqın səthi, zərərçəkmiş şəxslərin göstərdiyi
xüsusatların, ziddiyyətli məqamların tam və hərtərəfli araşdırılmaması
bildirilir.
Bir çox hallarda Müvəkkilin Baş Prokurorluğa, Bakı Şəhər Prokurorluğuna
və ya yerli prokurorluqlara tapşırığından sonra material tələb edilib
öyrənilərkən araşdırmanın tam və hərtərəfli aparılmaması müəyyən
edildiyindən Cinayət Prosesual Məcəlləsinin 39.1.2-ci maddəsinə əsasən
cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi barədə qəbul edilmiş qərar ləğv
edilərək əlavə araşdırma aparılması üçün qaytarılmışdır.
Odur ki, Müvəkkil istintaqın və ibtidai araşdırmaya prossessual rəhbərliyin
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, vətəndaşların müraciətlərinə baxılması və
onların qəbulu işinin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə zəruri tədbirlərin
həyata keçirilməsini məqsədəmüvafiq hesab edir.
Müvəkkilin insan hüquqlarının müdafiəsi və pozulmuş hüquqların bərpası
üzrə prokurorluq orqanları ilə əməkdaşlığı daim inkişaf etməkdədir. Bu
əməkdaşlığın daha da təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Müvəkkil birgə
tədbirlərin, o cümlədən treninqlərin keçirilməsini təklif etmiş və bu razılıqla
qarşılanmışdır.
Hüquqi islahatların həyata keçirilməsində və demokratik hüquqi dövlət
quruculuğunda ədliyyə orqanlarının rolu danılmazdır.
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Məhkəmə-hüquq sisteminin təkmilləşdirilməsi və vətəndaş cəmiyyəti
institutlarının möhkəmləndirilməsi ədliyyə sisteminin inkişafını zəruri
etmişdir. Bu baxımdan, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Ədliyyə
orqanlarının inkişafı haqqında” 2006-cı il 17 avqust tarixli Fərmanına əsasən
həyata keçirilmiş və davam etdirilməkdə olan islahat və təkmilləşdirmə
tədbirləri xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Ədliyyə nazirinin 2006-cı il 25 aprel tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş
“Məhkumların islah edilməsində ictimaiyyətin iştirakı və cəzanı icra edən
müəssisələrin fəaliyyətinə ictimai nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydaları”na
uyğun olaraq, qeyri-hökumət təşkilatlarının və dini qurumların
nümayəndələrindən, hüquq müdafiəçilərindən, ictimai xadimlərdən ibarət
tərkibdə təşkil edilən və Müvəkkilin Aparatının şöbə müdirinin də daxil
edildiyi Seçki Komissiyası tərəfindən yaradılmış İctimai Komitə fəaliyyət
göstərməkdədir.
Bununla belə, vətəndaşların şikayətlərinin təhlili bəzi problemlərə diqqəti
cəlb etmişdir. Məsələn, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı və
notariat orqanlarının fəaliyyətindən narazılıq bir sıra şikayətlərdə öz əksini
tapmışdır.
Ədalətli mühakimə hüququnun tərkib hissələrindən biri də məhkəmə
qərarlarının icra edilməsidir ki, bir çox hallarda əsassız olaraq yubadılması,
süründürməçilik hallarına yol verilməsi, vətəndaşların incidilməsi, hüquqa zidd
hərəkətlərə və nöqsanlara yol verilməsi ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinə
mənfi təsir göstərməklə yanaşı, vətəndaşların konstitusiya ilə müəyyən edilmiş
hüquqların və azadlıqların məhkəmə təminatı hüququnu pozur.
Şikayətlərdən görünür ki, həmin qərarların bir hissəsi obyektiv səbəblərdən
icra edilməmişdirsə, digər hissəsi məhkəmə icraçılarının öz vəzifələrinin
icrasına məsuliyyətsiz və qeyri-peşəkar, vətəndaşlara qarşı laqeyd və biganə
münasibətinin nəticəsində icrasız qalmışdır. Bununla belə, Müvəkkilə
ünvanlanmış bu qəbildən olan şikayətlər üzrə həyata keçirilmiş fəaliyyətin
nəticəsində bir çox vətəndaşların pozulmuş hüquqları bərpa edilmişdir.
Qeyd edilməlidir ki, ötən dövrdə bəzi məhkəmə icraçıları xidməti
vəzifələrini yarıtınaz yerinə yetirdiklərinə görə ciddi intizam məsuliyyətinə
cəlb edilmiş, bir sıra əməkdaşlar isə ədliyyə orqanlarından xaric edilmişlər.
Son illərdə polis orqanları ölkəmizdə qanunçuluğun, sabit-
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liyin və ictimai qaydaların təşəkkül tapması naminə təqdirəlayiq işlər
görmüşlər.
Daxili işlər orqanları tərəfindən kriminogen duruma nəzarət olunması,
asayişin mühafizəsi, qeyri-aşkar şəraitdə baş vermiş ağır və xüsusilə ağır,
habelə geniş ictimai əks-səda doğurmuş cinayətlərin açılması, axtarışda
olanların tapılıb-tutulması, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının
alınması, insan alverinə qarşı mübarizə və digər istiqamətlərdə fəaliyyəti
təkmilləşmiş, bir sıra mühüm əməliyyat-axtarış və istintaq tədbirləri həyata
keçirilmişdir.
Bununla yanaşı, Müvəkkilin ünvanına daxil olan şikayətlərin təhlili göstərir
ki, bir sıra polis əməkdaşları tərəfindən vətəndaşlara qarşı kobud rəftar
hallarına yol verilməsi, bəzən polis əməkdaşları tərəfindən vətəndaşlara
qanunazidd fiziki güc tətbiq edilməsi halları problemlər sırasında qalmaqdadır.
Şikayətlər arasında təhqiqat, ibtidai istintaq zamanı, habelə polis orqanlarının
əməkdaşları tərəfindən əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi
prosesində tutulan, şübhə edilən, ittiham olunan və zərərçəkən şəxslərin
hüquqlarının pozulması halları müşahidə olunur.
Bununla belə, Müvəkkil hesab edir ki, bəzi polis əməkdaşları tərəfindən yol
verilmiş qanunsuz hərəkətlər polisin nüfuzuna xələl gətirsə də, bu hal orada
çalışan minlərlə insana şamil edilməməlidir.
Müvəkkil hüquqazidd hərəkətlərə yol verən, hüquq-mühafızə orqanlarının
adına ləkə gətirən polis əməkdaşlarına, o cümlədən rəis heyətinə qarşı
xidmətdən xaric edilməyə, hətta cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmağadək
prinsipial ölçülər götürülməsini təklif etmişdir.
Məlumatlara əsasən, vətəndaşlarla kobud rəftar, əsassız gətirmə, saxlama,
döymə, sürücülərin hüquqlarını pozma kimi insan hüquqlarının pozulması ilə
müşayiət olunan hallara görə müxtəlif vaxtlarda, o cümlədən 2006-cı ildə 139
əməkdaş barəsində ciddi intizam tənbehi və prosessual qanunvericiliklə
nəzərdə tutulmuş tədbirlər görülmüş, o cümlədən 35 əməkdaş daxili işlər
orqanlarında xidmətdən xaric edilmiş, 8 əməkdaş tutduğu vəzifədən azad
olunmuş, 2 nəfərin xüsusi rütbəsi bir pillə aşağı salınmış, 88 əməkdaş haqqında
intizam qaydasında digər ölçülər götürülmüş, 6 əməkdaş isə cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilmişdir. Bu zaman
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Müvəkkilin müraciətləri də nəzərə alınmışdır.
Hüquq pozuntularını törədən səbəbləri aradan qaldırmaq, pozulmuş
hüquqların bərpasına nail olmaq, polislə əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi üzrə
məsləhətləşmələr aparmaq məqsədi ilə Müvəkkilin təşəbbüsü ilə respublikanın
müxtəlif bölgələrində birgə silsilə tədbirlər həyata keçirilmiş və davam
etdiriləcəkdir.
Müvəkkilin ünvanına daxil olan şikayətlərin təhlili göstərir ki, öz işinin
öhdəsindən gələ bilməyən, işə qeyri-obyektiv və qeyri-peşəkarcasına yanaşan
təhqiqatçılar tərəfindən bir sıra hallarda faktiki olaraq şikayətlər üzrə araşdırma
aparılmadığı, iş üçün əhəmiyyət kəsb edə biləcək maddi sübutların
götürülmədiyi və sair zəruri hərəkətlərin yerinə yetirilmədiyi üçün
vətəndaşların haqlı narazılıqlarına səbəb olmuş, Müvəkkilin müdaxiləsindən
sonra əsassız olaraq cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsinə dair qəbul
edilmiş qərarlar ləğv edilmiş və material əlavə araşdırmaya, həmçinin
yetərincə istintaq aparılmadan tamamlanaraq ittiham aktı ilə birlikdə
prokurorluğa göndərilən cinayət işləri ittiham aktı təsdiq edilmədən əlavə
ibtidai araşdırmanın aparılması üçün istintaqa qaytarılmışdır.
Cəlilabad RPŞ-nin rəisinin tutduğu vəzifədən azad edilməsinə baxmayaraq,
Müvəkkilin ünvanına daxil olan və həmin şöbənin fəaliyyətini özündə əks
etdirən şikayətlər xüsusi narahatlıq doğurur. Bu məqsədlə, Müvəkkil orada
əsaslı yoxlamalırın təşkil edilməsini tövsiyə etmişdir.
Polis əməkdaşları tərəfindən insan hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsi
işinin gücləndirilməsi məqsədi ilə bu orqanlarda saflığı təmin etmək, polisin
şərəfli adını qorumaq, vətəndaşlarla sağlam münasibətləri inkişaf etdirmək
istiqamətində, habelə cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi,
asayişin, qanunçuluğun, insan hüquqlarının və azadlıqlarının etibarlı
qorunması sahəsində Müvəkkil Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə əməkdaşlığı
bundan sonra da davam etdirmək niyyətindədir.
Korrupsiyaya qarşı mübarizədə dövlət orqanları öz işini geniş
ictimaiyyətlə, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatları və kütləvi informasiya
vasitələri ilə dialoqda və sıx əməkdaşlıqda qurmaqdadır.
Məhz bu baxımdan, qeyri-hökumət təşkilatları arasında informasiya və
təcrübə mübadiləsini təkmilləşdirmək, bu sahədə fəaliyyət göstərən həmin
təşkilatları və onların dövlət orqanları ilə
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əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə Dövlət Qulluğunu İdarəetmə
Şurası yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiyanın iştirakı ilə
qeyri-hökumət təşkilatlarının daxil olduğu “Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə
koalisiya”nın və “Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan qeyri-hökumət
təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsi”nin yaradılması bu sahədə
mühüm addımlardandır.
İnsan hüquqlarının pozulmasına şərait yaradan korrupsiyaya qarşı mübarizə
Müvəkkilin də prioritet vəzifələrindəndir.
Ən müxtəlif sahələrdə, məsələn, vətəndaş vəziyyəti aktlarının dövlət
qeydiyyatı orqanlarında sənədlərin və notariat orqanlarında əqdlərin qeydə
alınmasında, xüsusi mülkiyyətin dövlət qeydiyyatına alınmasında, torpaq
sahəsinin alınması və ya icarəyə götürülməsində, mənzil tikintisi və ya yenidən
qurulmasında, özbaşına tikililərin həyata keçirilməsində, mənzil istismar
sahələrindən və ya yerli icra hakimiyyəti başçılarının inzibati ərazi vahidləri
üzrə nümayəndəliklərindən arayışların alınmasında, tibbi-sosial ekspert
komissiyalarında əlillik dərəcəsinin müəyyən edilməsində korrupsiya
hallarının sistemli xarakter daşıması Müvəkkili narahat edən məsələlərdir.
Təcrübə göstərir ki, təsərrüfat subyekti kimi artıq özünü doğrultmayan
mənzil-istismar sahələrinin ləğv edilməsi, onların vəzifələrinin bələdiyyələrə
verilməsi, həmçinin bir sıra qurumların, o cümlədən şəhər və rayon icra
hakimiyyətlərinin nəzdində olan “Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və
hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiya”ların, TSEK-lərin işinin yenidən
qurulması zəruridir. Yeri gəlmişkən, Müvəkkil TSEK-lərlə bağlı problemlərin
müzakirəsini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təklif etmiş və
bu razılıqla qarşılanmışdır.
Müvəkkil, eyni zamanda Konstitusiya Qanunu ilə ona verilmiş
səlahiyyətləri rəhbər tutaraq, şikayətlərdə korupsiyaya yol vermiş məmurlarla
bağlı əksini tapmış məlumatların yoxlanılması və təsdiq edildiyi təqdirdə
onların qanunun müəyyən etdiyi tələblər əsasında cəzalandırılması məqsədilə
bir sıra hallarda yuxarı dövlət qurumları qarşısında məsələ qaldırmış,
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna və digər aidiyyəti dövlət
qurumlarına müraciət etmiş, bu məsələləri daim diqqət mərkəzində saxlamış
və bu istiqamətdə birgə fəaliyyəti davam etdirəcəkdir.

210

İnsan, xüsusilə də qadın və uşaq alverinə qarşı mübarizə məqsədilə
Müvəkkil tərəfındən istər bu sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, istərsə
də ayrı-ayrı tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı müvafiq dövlət qurumlarına
bir sıra təkliflər ünvanlanmışdır.
Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsi bu yönümdə
mühüm iş aparır.
Rəsmi məlumatlara əsasən, yalnız 2006-cı ildə Azərbaycanda onlarla şəxs
insan alverinin qurbanı olmuşdur ki, bunları da əsasən cinayətkar dəstə və
qruplar xarici ölkələrə qul əməyindən istifadə etmək və başqa məqsədlərlə
göndərirlər. Bununla yanaşı, ölkə daxilində də insan alverinin qurbanları az
deyildir. Ötən dövrdə hüquq-mühafizə orqanları bir-neçə mütəşəkkil qrup,
habelə bəzi yerlərdə əxlaqsızlıq yuvaları aşkar edərək qanuna-müvafiq
tədbirlər nəticəsində zərərsizləşdirmişdir.
Qadınlara və uşaqlara qarşı ən müxtəlif formalarda baş verən zorakılıq, o
cümlədən fiziki, psixoloji və mənəvi zorakılıq, həmçinin bərabərlik, tərəqqi və
sülhə nail olmaq yolunda bir maneə olmaqla yanaşı, onların hüquqlarını və
azadlıqlarını pozur. İqtisadi problemlər (işsizlik və yoxsulluq), yaxud ailə
münaqişələri zorakılığı daha da ağırlaşdırır, qadınlar və qızlar cəmiyyətin
həssas qruplarının bir hissəsi kimi əsas hədəfə çevrilirlər. Yeri gəlmişkən, artıq
Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə “Demokratik cəmiyyətdə gündəlik
zorakılıqla mubarizə üzrə respublika kompleks proqramı” təsdiq edilmişdir.
Cəzaçəkmə müəssisələrində cəza çəkən məhkum qadınların əksər hissəsi
məhz ailədə baş vermiş zorakılıqla bağlı hadisələrin qurbanına çevrilən
şəxslərdir.
Qeyd edilənlər baxımından, Müvəkkil hesab edir ki, “Qaynar xətt” və insan
alveri qurbanlarına sığınacaqlar üçün mütəxəssislərin hazırlanması məqsədi ilə
silsilə treninq və kursların təşkil edilməsinə böyük zərurət vardır.
Eyni zamanda Müvəkkil insan alverinə qarşı mübarizə üzrə risk qrupları da
əhatə edilməklə geniş maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsini və
əlaqədar
dövlət
qurumlarının
və
qeyri-hökumət
təşkilatlarının
nümayəndələrindən ibarət ictimai monitorinq qrupunun yaradılmasını tövsiyə
etmişdir.
O, insan alverinə qarşı mübarizənin səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə
Daxili İşlər Nazirliyinin Miqrasiya Xidməti və
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İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsi, Dövlət Sərhəd Xidmətı və digər
əlaqədar dövlət qurumları ilə birgə bu sahədə öz fəaliyyətini təkmilləşdirmək
və əlaqəli şəkildə həyata keçirmək niyyətindədir.
Korrupsiyaya və insan alverinə qarşı mübarizə dövlətin qarşısında duran
prioritet məsələlərindəndir. Hüquq-mühafizə orqanlarında, məhkəmələrdə,
səhiyyə və təhsil sahəsində korrupsiya ilə mübarizəyə xüsusi əhəmiyyət
verilməlidir. Bu Müvəkkili də narahat edir və vəziyyətin birgə səylərlə
saflaşdırılmasını tələb edir.
Göründüyü kimi, vətəndaş və siyasi hüquqların daha etibarlı müdafiəsi və
səmərəli təmin edilməsi məqsədi ilə aşkar edilən və Müvəkkili də narahat edən
bütün nöqsan və çatışmazlıqlara, eyni zamanda bu hüquqların pozulmasına
şərait yaradan cinayətkarlığa, o cümlədən korrupsiyaya qarşı mübarizənin daha
da gücləndirilməsi zəruridir.
Beləliklə, şübhə yoxdur ki, dövlətimiz vətəndaş cəmiyyətinin inkişafının
əsas göstəricisi kimi vətəndaş və siyasi hüquqların və azadılqlarının təmin
edilməsində maraqlıdır və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında
dövlətimizin ali məqsədi kimi təsbit edilmiş bu əsas vəzifənin yerinə
yetirilməsi üçün həyata keçirilmiş tədbirləri ardıcıl olaraq davam etdirəcəkdir.
M.Əmirəliyev
Azərbaycan Respublikasının
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman) Aparatının
İnsan hüquqlarının müdafiəsi şöbəsinin müdiri
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The role of the Commissioner in the protection of civil
and political rights
Summary
Protection of civil and political rights and freedoms specified in the
Constitution of the Republic of Azerbaijan and international covenants that our
country party to, is the one of the main activities of the Commissioner.
It was conducted monitoring all over the country for learning situation with
the providing passports.
The Commissioner, who focuses her attention to the protection of the rights
of the people living abroad, including our compatriots living in the Russian
Federation, met with Russian Ombudsman last year and as well, with other
officials of the State institutions.
The Commissioner held investigations concerning every complaint on
torture and made appeal to the Prosecutor-General of the Republic of
Azerbaijan and Ministry of Internal Affairs.
The Commissioner and rapid response group of the Office made a number
of visits to the temporary detention places of the police and appealed to the
Minister of Internal Affair on the discovered violation of law.
Right to freedom of opinion and expression as well as rights of journalists
is constantly in the focus of the Commissioner's attention. So, it was taken a
series of measures in this field and was conducted urgent investigation
regarding the cases on ill-treatınent and torture committed against journalists.
Also, the Commissioner addressed to the National Television and Radio
Council in view.of granting a license to the "ANS" channel and ANS-CM
radio station. Only after appeal of the intelligentsia and the Commissioner to
the President of the country, the broadcasting of the "ANS" channel was
restored.
The Commissioner made a proposal of the establishment "Peace culture
through religion" Inter-religious Council as well as set up of working group
regarding the improvement of the Law on "Right to assembly" and discussions
with Venice Commission in this field.
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On the initiative of the Commissioner, it was held a number of seminars
and conferences on the eve of presidential, parliamentary and municipality
elections.
The situation with the provision of right to appeal was analyzed by the
Commissioner and made numerous appeals to the State institutions, constantly
cooperates with the courts. Also, it was proposed to set up legal advice office
owing to state budget in Baku and in different regions of the country.
Expansion of the cooperation with law enforcement bodies, including
Office of Public Prosecutor, justice and police agencies is very important for
the Commissioner's activity in the context of the protection of human, civil and
political rights.
Moreover, the Commissioner made proposals on the perfection of the
legislation for the struggle against corruption and trafficking and held
educational events.
M.Amiraliyev
Chief of the departınent for the protection of human rights
The office of the Commissioner for human rights
(Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan
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İqtisadi, sosial və mədəni hüquqların müdafiəsində
Ombudsmanın rolu
İqtisadi və sosial hüquqlar insan hüquqları sistemində özünəməxsus yer
tutur. Məhz ölkənin ali qanunvericilik aktı olan Azarbaycan Respublikası
Konstitusiyasının II-ci bölməsinin 3-cü fəsli insan və vətəndaş hüquqları və
azadlıqlarından bəhs edir. İqtisadi və sosial hüquqlar insan üçün həyatı
əhəmiyyət kəsb edir ki, bu hüquqlar insanın layiqli həyat səviyyəsini və sosial
müdafiəsinı təmin edir.
Azərbaycan Respublikasında, bir çox ölkələrdən fərqli olaraq aparılan
ardıcıl, islahatlar əhalinin sosial müdafiəsi əsas götürülməklə mərhələlərlə
həyata keçirilir və əldə olunan iqtisadi inkişaf əhalinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi üçün şərait yaratınışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, bütün sahələrdə həyata keçirilən islahatlar
cəmiyyətin özəyi olan insanın rifah halının yüksəlməsinə yönəldilniş
Azərbaycanda da sosial-iqtisadi siyasətin mərkəzində insan və onun
ehtiyacları, ailənin vəziyyəti əsas götürülmüş, ölkənin sosial-iqtisadi
inkişafının təmin edilməsi məqsədilə mühüm normativ-hüquqi baza yaradılmış
və hazırda da bu yönümdə mühüm islər aparılır.
İnsanların rifah halının və sosial durumunun yaxşılaşdırılması, yoxsulluğun
aradan qaldırılması, əhalinin davamlı sosial müdafiəsı sisteminin yaradılması
inkişaf etməkdə olan dövlətimizin qarşısında duran mühüm strateji
vəzifələrdir. Cəmiyyətin ardıcıl inkişafına və insan hüquqlarının qorunmasına
dair yeni yanaşma yollarının axtarmağa və həllini tapmağa sövq edən bu
vəzifələrin ardıcıl həlli vətəndaşların iqtisadi və sosial hüquqları ilə yanaşı,
digər hüquqlarının da tədricən təmin edilməsi deməkdir.
Aparılan köklü islahatlar nəticəsində iqtisadiyyatın inkişafında ciddi
irəliləyişlər əldə edilmiş, bir çox sahələrdə, xüsusilə makro-iqtisadi
göstəricilərin artımında yüksək nəticələrə nail olunmuş, iqtisadi potensialın
formalaşmasında həlledici rol oynayan sahibkarlığın təməli qoyulmuş və onun
inkişafında əhəmiyyətli uğurlar qazanılmış, əhalinin rifah halının
yaxşılaşdırılması, sosial müdafiəyə ehtiyacı olan insanlara dövlət qayğısının
artırılması istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır.
Hazırda ölkəmizdə sosial-iqtisadi problemləri həll etmək məqsədilə dövlət
proqramı, o cümlədən Azərbaycan Respublika-
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sında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı Azərbaycan Respublıkasında
yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf, Avropa Sosial Partiyasında
nəzərdə tutulmuş normaların tətbiqi, Azərbaycaıı Respublikasında ekoloji
cəhətdən dayanıqlı inkişaf və digər proqramlar həyata keçirilmişdir.
Ardıcıl islahatlar nəticəsində iqtisadiyyatda müşahidə olunan müsbət
meylləri möhkəmləndirmək və daha da inkişaf etdirmək, sosial sahədə qarşıda
duran problemlərin həllini sürətləndirmək məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti tərəfindən Azərbaycan Respublikasında sosialiqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi haqqında imzalanmış bir sıra fərmanlar da
bunun məntiqi nəticəsi kimi səciyyələndirilir.
Təbii ki, sosial-iqtisadi inkişaf davam etdikcə, insan hüquqlarının və
azadlıqlarının pozulması hallarının da aradan qaldırılması müşahidə edildiyi
kimi sosial-iqtisadi sahədə insan hüquqlarının pozulması halları da davam
etməkdədir.
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları Üzrə Müvəkkilinə
ünvanlanmış müraciətlərin təhlili göstərir ki, şikayətlərə baxılmasına
başlanıldığı 2002-ci il oktyabrın 28-dən 2007-ci ilə kimi Müvəkkilin ünvanına
daxil olan şikayətlərin əsas hissəsi iqtisadi və sosial hüquqların pozulması ilə
bağlı olmuşdır ki, bu müraciətlər üzrə şikayətlərin əsas hissəsi əmək,
mülkiyyat, sosial təminat hüququ, mənzil problemləri və azad sahibkarlıq
hüququnun həyata keçirilməsində ortaya çıxan çətinliklərlə bağlı olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasında əmək qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi
sahəsində mühüm addımlar atılmış, əmək hüququnun ayrı-ayrı sahələrini
tənzimləyən bir sıra qanunlaı və digər normati-hüquqi aktlar qəbul edilmiş,
insanların sosial-əmək hüquqlarının dövlət müdafiəsinin təmin edilməsi
məqsədilə əmək qanunvericiliyi sahəsində mühüm islahatlar aparılmışdır.
Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi sahəsində görülmüş tədbirlərə
və ciddi səylərə baxmayaraq, bu sahədə işəgötürənlər tərəfindən işçilərin
hüquqlarının pozulması hallarının miqyası azalmır.
Əmək hüquqlarının pozulması ilə bağlı məsələlər sırasında əmək haqqının
ödənilməməsi, işə bərpadan və istehsalatda alınmış xəsarətə görə dəymiş
zərərin ödənilməsindən imtina, əmək müqaviləsinin bağlanılması və ona xitam
verilməsi zamanı yol verilmiş pozuntular, işdən azad edilərkən əmək
kitabçasının, işdən azad edilmə haqqında əmrin surətinin və son haqq-hesabın
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verilməsinin gecikdirilməsi və s. durur.
Müvəkkilin ünvanına daxil olmuş şikayətlərin araşdırılması zamanı
insanların pozulmuş hüquqları sahəsində konkret addımlar atılmış, əmək
haqqlarının ödənilməsi ilə bağlı məsələlərin həlli üzrə müvafiq təşkilatlar və
dövlət orqanları qarşısında məsələlər qaldırılmış, bu müraciətlər üzrə
insanların pozulmuş hüquqlarının bərpası məqsədilə konkret tədbirlər
görülmüş, bir sıra hallarda əmək haqqı üzrə borclar ödənilmişdir.
Demək olar ki, Ombudsman Aparatına daxil olmuş vətəndaşların əmək
hüquqlarının pozulması ilə bağlı ərizə və şikayətlərə baxılması və bu
məsələlərin həlli ilə bağlı aidiyyatı orqanlar qarşısında məsələ qaldırılması
nəticəsində bir çox hallarda pozulmuş əmək hüquqları qanunvericiliyə uyğun
bərpa edilmiş, vətəndaşlara ödənilməsi gecikdirilmiş vəsaitlərin, o cümlədən
əmək haqqı və zərərə görə ödənc, müxtəlif növ müavinətlər üzrə vəsaitin
ödənilməsi təmin edilmişdir. Müvəkkilin müdaxiləsindən sonra bir sıra
şikayətçilər onlara ödənilməli olan əmək haqqını tam, yaxud hissə-hissə almış,
onların əmək haqqı borcları ödənilmişdir. Xüsusən də qeyd etmək lazımdır ki,
“Bayva-enerji” İdarəetmə Mərkəzinin tərkibinə daxil olan “Bayva Qərb-enerji”
və “Bayva Cənub-enerji” Məhdud Məsuliyyətli cəmiyyətlərinin nəinki əvvəllər
həmin müəssisələrdə işləyib oradan müxtəlif səbəblərlə uzaqlaşdırılmış
işçilərə, habelə həmin müəssisələrdə işləyən işçilərə milyonlarla manat əmək
haqqı borcu qalmış bu qəbildən olan müraciətlərlə bağlı aidiyyatı orqanlar
qarşısında qaldırılmış məsələ demək olar ki, öz müsbət həllini tapmışdır.
Müvəkkilin ünvanına daxil olmuş bir çox şikayətlər göstərir ki, əvvəllər
dövlət sektorunda olmuş, dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin Dövlət
Proqramlarına əsasən səhmdar cəmiyyyətlərə çevrilərək özəlləşdirilmiş
müəssisələrdə əmək haqqı borclarının miqdarı artıq milyard manatlarla ölçülür.
Özəl sektora daxil olan müəssisələrin işəgötürənləri tərəfin-dən işçiyə əmək
haqqının ödənilməməsi bir sıra ciddi problemlər yaradır. Əvvəla, əmək
haqqının ödənilməməsi ilə işəgötürənlər əksər hallarda Dövlət Sosial Müdafiə
Fonduna olan ödənişləri həyata keçirmirlər. Digər tərəfdən isə, pensiya yaşı
çatmış və pensiya təyin edilməsi üçün müvafiq orqana müraciət edən şəxslərə
onların işlədikləri müəssisə tərəfindən Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna
ödəmələrin həyata keçirilməməsi səbəbindən pensiya təyin edilməsindən
imtina olunur.
Əmək müqaviləsinin bağlanılması və ləğv edilməsi zamanı
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əmək qanunvericiliyinin pozulması halları da çoxdur. Xüsusən də bu
Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən müəssisələrdə əmək
qanunvericiliyinin tələblərinə riayyət olunmaması (işçilərin sığorta
olunmaması onlarla əmək müqaviləsinin bağlanılması, sənədləşmənin bu
sərmayəni qoymuş ölkənin, yaxud həmin müəssisənin təsisçisi olan xarici ölkə
vətəndaşının mənsub olduğu ölkənin dilində aparılması) nəticə etibarilə işçinin
məzmununu başa düşmədiyi sənədləri imzalamaqla özü də bilmədən əmək
hüquqlarının pozulması kimi hallarına rast gəlmək olur.
İşə qəbul edilərkən əmək müqavilələri yazılı formada bağlanılmır.
Müddətli əmək müqaviləsi bağlanılması halları isə, əmək qanunvericiliyinə
zidd olsa belə, kütləvi xarakter almışdır. Son vaxtlarda əsasən özəl sektora
daxil olan bir çox müəssisələrin rəhbərləri (işəgötürənlər) şəxsin qəbul edildiyi
işin (vəzifənin) daimi xarakter daşımasına və həmin işin (vəzifənin) bu
müəssisənin ştat cədvəlində nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, müddətli əmək
müqaviləsindən geniş istifadə edirlər. Belə hallar xüsusilə xarici sərmayəli
müəssisələrdə daha çox müşahidə olunur. Baxmayaraq ki, “Azərbaycan
Respublikasının İnsan Hüquqları Üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında”
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununa görə Müvəkkil yalnız dövlət
və yerli özünüidarə orqanları, vəzifəli şəxslər tərəfindən pozulan insan
hüquqları və azadlıqları ilə bağlı şikayətlərə baxır, qeyri-dövlət müəssisə və
təşkilatları ilə bağlı belə şikayətlərdə əks etdirilmiş halların araşdırılması
məqsədilə yeganə mümkün yol Konstitusiya Qanununun 12.2.5-ci maddəsinə
əsasən Dövlət Əmək Müfəttişliyinə müraciət etməkdən və tapşırıq verməkdən
ibarətdir. Bununla əlaqədar Müvəkkil tərəfindən aidiyyatı orqanlar qarşısında
məsələ qaldırılmış məsələlər demək olar ki, öz müsbət həllini tapmışdır.
Son illərdə müvəffəqiyyətlə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar bu köklü
dəyişikliklərin insan potensialından daha səmərali istifadə olunmasına
yönəldilməsini tələb edir. İqtisadi siyasətin əsas istiqamətlərindən biri olan
məşğulluq siyasətinin əsasında “hamı üçün iş və rifah” prinsipi əsas
götürülməlidir. Bu isə mövcud iş yerlərinin bərpasını, 600 min yeni iş
yerlərinin açılmasını, onların davamlılığının və saxlanılmasının prioritet
istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsini əsas vəzifə kimi qarşıya qoyur. Məhz
600 min yeni iş yerlərinin açılması, nəticədə işsizliyin tədricən aradan
qaldırılması ölkədə iqtisadi, maliyyə və sosial problemlərin həlli yolunda
mühüm vasitədir.
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Sosial-iqtisadi siyasətin üzvi hissəsi sayılan məşğulluq siyasəti nəticəsində
tam, yaxud əksər hissənin məşğulluğunun təmin edilməsi sosial
münasibətlərdə fərdləri bərabərləşdirir. Odur ki, işsizliyin aradan qaldırılması
və səmərəli məşğulluq siyasətinin həyata keçirilməsi üçün elmi cəhətdən
əsaslandırılmış, Azərbaycanın özəlliklərini hərtərəfii nəzərə alan xüsusi dövlət
proqramının qəbul edilməsi qaçılmaz zərurətdir.
Müvəkkilin ünvanına daxil olan şikayətlərin bir hissəsi pensiyaların düzgün
hesablanmamasından, bəzi sosial qruplara ödənilən pensiyaların məbləğinin
real tələbata cavab verməməsi, pensiyaların ölçüsünün minimum yaşayış
həddindən aşağı olmasındandır.
Müvəkkilin ünvanına daxil olan şikayətlərdə əsas etibarilə işləyən
pensiyaçıların pensiyalarının yenidən hesablanmaması, işləyən pensiyaçılara
pensiya məbləğinin tam ödənilməməsi, Dövlət qulluğunda çalışmış şəxslərin
pensiyasının dövlət qulluqçusu kimi hesablanmaması ilə bağlı narahatlıq öz
əksini tapır.Bu məsələlər də Müvəkkilin diqqət mərkəzində olmuş və müvafiq
orqanlar qarşısında bununla bağlı məsələ qaldırılmışdır.
Vətəndaşların sosial hüquqlarının təmin olunması və ölkəmizin Avropa
Sosial Xartiyasına qoşulması ilə bağlı Ombudsman Aparatında Milli Məclisin
Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının səyyar iclası keçirilmiş, Ombudsman
“Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi
tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24
noyabr tarixli Fərmanından irəli gələn vəzifələr üzrə öz təkliflərini vermişdir.
Eyni zamanda, Ombudsman ölkəmizin həmin Xartiyaya qoşulması ilə bağlı
Milli Məclisdə keçirilən müzakirələrdə iştirak edərək sosialyönümlü bazar
iqtisadiyyatını öz inkişafının əsası kimi qəbul etmiş Azərbaycanın inkişafında
bu Xartiyanın mühüm rol oynayacağını, vətəndaşların həyat səviyyəsinə və
sosial müdafiəsinə görə dövlətin məsuliyyətini daim artıracağını, milli qanunvericiliyin insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində beynəlxalq normalara
yaxınlaşdıracağını bildirmiş, eyni zamanda gələcəkdə Xartiyanın ədalətli əmək
şəraitləri ilə bağlı 2-ci, təhlükəsiz və sağlam əmək şəraiti hüququ ilə bağlı 3cü, peşə hazırlığı hüququ ilə bağlı 10-cu, sosial və tibbi yardım hüququ ilə
bağlı 13-cü, ahıl yaşlı şəxslərin sosial müdafiə hüququ ilə bağlı 23-cü,
yoxsulluq və sosial təcridolunmadan müdafiə hüququ ilə bağlı 30-cu, yaşamaq
yeri hüququ ilə bağlı 31-ci maddələrinə qoşulmağı təklif etmiş,
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bunun perspektivlərini açıqlamışdır.
Ombudsmanın təşəbbüsü ilə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyasının, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, İqtisadi
İnkişaf Nazirliyinin məsul nümayəndələrinin iştirakı ilə Ombudsman
Aparatında sosial problemlər, onlardan çıxış yolları və Avropa Sosial
Xartiyasına qoşulmağın əhəmiyyətinə dair dəyirmi masalar keçirilmiş,
problemin ayrı-ayrı istiqamətləri müzakirə edilmiş, həlli yolları, habelə insan
hüquqları sahəsində birgə maarifləndirmə işinin aparılması üzrə təkliflər
verilmişdir.
Ombudsmanın təşəbbüsü ilə təsisatda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi ilə keçirilmiş birgə müzakirələrdə Ombudsman sosial hüquqlarla
bağlı ünvanına gələn şikayətlərı ümumiləşdirməklə müəssisələrin işçilərə
istehsalat xəsarətləri üzrə ödənclər, pensiya borcları, əmək haqqı, son hesab,
məzuniyyət haqqı ilə əlaqədar borclarının məcburı ödətdirilməsi məqsədilə
Dövlət Əmək Müfəttişliyinin səlahiyyətlərinin artırılması, eyni kateqoriyaya
aid pensiyaçılara ödənilən pensiyaların məbləğləri arasındakı kəskin fərqin
aradan qaldırılması, gizli əməklə məşğul olan şəxslərin və bu əməkdən istifadə
edənlərin aşkar edilməsi mexanizminin hazırlanması və s. məsələrlə bağlı
təklifiərlə çıxış etmişdir.
Bu müddət ərzində pul vəsaitlərinin mülkiyyətçisi kimi hüquqlarını
pozulmuş hesab edən əmanətçi vətəndaşlardan və məqsədli çek sahiblərindən
Müvəkkilin ünvanına çoxsaylı şikayətlər daxil olmuşdur.
1992-ci ilə qədər keçmiş SSRİ Dövlət Əmanət Bankının respublikamızdakı
əmanət kassalarına qoyulmuş pul əmanətlərinin ödənilməməsi, bu yaxın illərdə
müxtəlif özəl banklara qoyulmuş əmanətlərin həmin bankların öz fəaliyyətini
dayandırması ilə əlaqədar əmanətlərin qaytarılmaması və s. aiddir. Vətəndaşlar
tərəfindən pul əmanətlərinin itirilməsi sosial problemə çevrilmiş, özəl banklar
tərəfindən əmanətçilərin hüquqlarının pozulması isə onları çıxılmaz vəziyyətdə
qoymaqla yanaşı, maliyyə dayaqlarına inamlarını itirmişdir.
Müvəkkil ayrı-ayrı şəxslərdən ünvanına ardıcıl olaraq daxil olan şikayətləri
əsas tutaraq və vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarının müdafiə edilməsini öz
fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən birini təşkil etdiyini nəzərə alaraq, 1992-ci
ilə qədər keçmiş SSRİ Dövlət Əmanət Bankının respublikamızdakı əmanət
kassalarına qoyulmuş müvafiq əmanətlərin əmanətçilərə qaytarılması ilə bağlı
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hökumət səviyyəsində aparılan iş və görüləcək tədbirlərlə əlaqədar 2003-cü il
aprelin 30-da Azərbaycan Respublikasının Maliyyə nazirinə müraciət etmişdir.
Maliyyə nazirinin 2003-cü il 21 may tarixli cavabında Azərbaycan
Respublikası vətəndaşlarının əmanətlərinə kompensasiyanın hazırlanması və
ödənilməsi ilə əlaqədar müvafiq qanun layihəsi Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasında hazırlanaraq müzakirə
edildiyi, həmin Qanunda artıq əmanətlərin 1-ci növbədə qaytarılacağı şəxslərin
kateqoriyası müəyyən edilmiş, burada da xüsusən birinci növbədə ahıl
vətəndaşlara, qaçqın və məcburi köçkün kateqoriyasından olan, əlil və yoxsul
təbəqədən olan şəxslərə verilməsi nəzərdə tutulmuş, lakin müvəqqəti təxirə
salınaraq yaxın gələcəkdə bu məsələyə yenidən baxılacağı bildirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 43-cü maddəsində qeyd
edilmişdir ki, heç kəs yaşadığı mənzildən qanunsuz məhrum edilə bilməz. Eyni
zamanda dövlət yaşayış binalarının və evlərin tikintisinə rəvac verir, insanların
mənzil hüququnu gerçəkləşdirmək üçün xüsusi tədbirlər görür.
Bir sıra hallarda vətəndaşların mənzil növbəsinə götürülməsində, Qarabağ
müharibəsi əlilləri, şəhid ailələri və eyni zamanda 20 Yanvar şəhid ailələri
üçün inşa edilən mənzillərdən onların ailələrinə verilməsində, habelə mənzil
növbəsinə götürülməsində qarşılaşdıqları çətinliklərlə əlaqədar Müvəkkilin
ünvanına daxil olmuş müraciətlərlə bağlı aidiyyatı orqanlar qarşısında
məsələlər qaldırılmış və həmin şəxslər mənzil növbəsinə götürülərək adları
növbədə olan şəxslərin siyahısına daxil edilmiş, bir sıra bu kateqoriyadan olan
ailələr mənzillə təmin edilmişlər.
Hazırda minlərlə ölkə vətəndaşının mənzil şəraitinin yaxışılaşdırılmasına
kəskin ehtiyacı vardır. Artıq qeyd etmək olar ki, bir sıra əlil və şəhid ailələri ilə
yanaşı digər qrupdan olan insanların da mənzil probleminin aradan
qaldırılması üçün tədbirlər görülmüş, bu baxımdan “İpoteka haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu, habelə bununla bağlı qəbul edilmiş bir
sıra qanunvericilik aktları, o cümlədən vətəndaşların mənzil əldə etmələri üçün
ipoteka kreditlərinin verilməsi üzrə müvafiq normativ-hüquqi bazanın
yaradılması mənzil probleminin həllində uğurlu addım olacaqdır.
Vətəndaşların ipoteka krediti yolu ilə mənzil almağa həvəsləndiririlməsi, gənc
ailələrə kreditin daha güzəştli şərtlərlə verilməsi və onların mənzil almasına
mümkün şəraitin yaradılması, habelə sosial ipoteka kreditinə keçilməsi üzrə
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mexanizmin hazırlanmasına zəruri hesab edən Müvəkkil ipoteka kreditinin
verilməsi prosesinin sadələşdirilməsini təklif etmişdir.
Bu sahədə artıq həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində əhalinin ipoteka
kredindən yararlanmasına geniş imkanlar açılmışdır. Belə ki, güzəştli ipoteka
kreditlərinin məbləği 35 min manatdan çox olmamaqla və qaytarılma müddəti
30 il olmaqla illik 4 faiz, güzəştsiz halda isə məbləği 50 min manatdan çox
olmamaqla və qaytarılma müddəti 25 il olmaqla 8 faiz dərəcəsi ilə verilməsi
nəzərdə tutulmuşdur. Halbuki, indiyə kimi bu rəqəm 12 faiz idi.
2000-ci ildə ölkədə, əsasən də Bakı şəhərində baş vermiş zəlzələ
nəticəsində bir sıra yaşayış evləri yaşayış üçün yararsız hala düşmüş, həmçinin
qeyd edilməlidir ki, vətəndaşların müraciətləri üzrə mənzil probleminin müsbət
həlli təəssüflər olsun ki, ümumi qayda yox, istisna xarakteri daşryır. Belə ki,bir
sıra vətəndaşlar Müvəkkilə müraciət edərək Qarabağda gedən döyüş
əməliyyatlarında əlil olduqlarını nəzərə alaraq onların mənzillə təmin
edilməsində kömək göstərilməsini xahiş etmişlər. Müvəkkilin müvafiq İcra
Hakimiyyətinin başçılarına və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirinə
müraciətindən sonra şikayətçilərin vəziyyəti öyrənilmiş və müraciət edən
şəxslərin əksəriyyəti əlillər və şəhid ailələri üçün tikilmiş evdə mənzillə təmin
olunmuşdur.
Beynəlxalq hüquqi sənədlərdə, o cümlədən “İnsan hüquqlarının və əsas
azadlıqlarının müdafiəsi haqqında” Avropa Konvensiyasında, ölkəmizin
qoşulmaq ərəfəsində olduğu Avropa Sosial Xartiyasında və digər sənədlərdə
insanların mənzillə təminatı haqqında məsələnin həllinə kompleks yanaşma öz
əksini tapmışdır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 43-cü maddəsinin II hissəsində
göstərilir ki, dövlət yaşayış binalarının və evlərin tikintisinə rəvac verir,
insanların mənzil hüququnu gerçəkləşdirmək üçün xüsusi tədbirlər görür
Mənzil probleminin vaxtında və səmərəli həlli üçün əhaliyə ipoteka
formasında kreditlər verilməsi üsulunun həyata keçirilməsi zəruridir.
Vətəndaşların yaşadıqları mənzillərin onların mülkiyyətinə verilməsi və bunun
sənədləşdirilməsinin hüquqi əsasları “Azərbaycan Respublikasında mənzil
fondunun özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu və
həmin qanun əsasında qəbul edilmiş digər normativ-hüquqi aktlarla
tənzimlənir. Lakin qanunvericiliyin vətəndaşlara verdıyi bu imkan bəzən ayrıayrı məmurların törətdiyi bürokratik əngəllərlə üzləşir.
Ən ağrılı məsələlərdən biri də məcburi köçkünlər tərəfindən
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zəbt olunmuş mənzillər problemidir. Bu problemin bir tərəfində iki günahsız
və hüququ tapdalanmış insan - illərlə mənzil növbəsində dayanaraq mənzilə
köçməyə hazırlaşan mənzil sahibi və yurdundan didərgin düşmüş məcburi
köçkün, digər tərəfində isə həmin problemi həll etməyə çalışmalı olan və
problemi həll etmək üçün əlində qanuni vasitələr olan müvafiq dövlət
strukturları durur.
“Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 5-ci maddəsində göstərilir:
“məcburi köçkünlərin müstəqil olaraq müvəqqəti məskunlaşmasına o halda yol
verilə bilər ki, bu, digər şəxslərin hüquqlarını və qanuni maraqlarını pozmasın.
Belə hallar mövcüd olduqda müvafiq icra hakimiyyəti orqanları məcburi
köçkünlərin həmin yaşayış məntəqəsi daxilində başqa yaşayış sahəsinə
köçürülməsini təmin etməlidirlər”.
2000-ci ildə ölkədə, əsasən də Bakı şəhərində baş vermiş zəlzələnin, habelə
Kür çayındakı daşqınların, sellərin və təbii fəlakətlərin nəticələri getdikcə
insanların taleyində, yaşayışında, baş verə biləcək faciələrdə özünü
göstərməkdə davam edir. Kür çayının səviyyəsinin qalxaraq daşması
nəticəsində bir sıra vətəndaşların yaşadığı evlərin yaşayış üçün yararsız hala
düşməsi, bununla əlaqədar dəymiş ziyana görə kompensasiyanın ödənilməməsi
ilə əlaqədar Müvəkkilin ünvanına bir sıra şikayətlər daxil olmuş və bu
şikayətlərlə əlaqədar olaraq Müvəkkil müvafiq Rayon İcra Hakimiyyətinə və
Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Komissiyasına müraciət etmiş və nəticədə
müvafiq araşdırmalar aparılmış yerlərdə evlərə baxış keçirilmiş nəticədə
dəymiş ziyana görə zərər çəkən şəxslərə kompensasiya ödənilmişdir.
Aqrar məsələlərlə, torpağa mülkiyyət problemləri və torpaqdan istifadə
olunması ilə bağlı şikayətlər də az deyildir.
Ölkədə aparılan aqrar islahatları nəticəsində torpağın öz sahibinə
qaytarılması istiqamətində mühüm işlər görülmüş, irəliləyişlər əldə edilmişdir.
Bu sahənin inkişafı üçün, eyni zamanda mühüm normativ-hüquqi baza
yaradılmışdır.
Bir çox şikayətçilər əmlak və torpaq payının düzgün bölüşdürülməməsindən və ya həmin payı ala bilməmələrindən gileylənirlər. torpaq
payının verilməməsi ilə bağlı Müvəkkilə edilmiş müraciərlə bağlı araşdırma
aparılmış eyni zamanda məsələ ilə bağlı Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə
Komitəsinə və rayon İcra hakimiyyətinə müraciət edilmiş və məsələlər öz
müsbət həllini tapmışdır.
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Aqrar islahatları nəticəsində vətəndaşlara verilmiş torpaq paylarının geri
alınaraq yenidən bölünməsi və paylanması, həmçinin torpaq paylarının öz
səlahiyyət həddini aşan vəzifəli şəxslərin müdaxiləsi nəticəsində ələ
keçirilməsi halları haqlı şikayətlərə səbəb olmuşdur.
Müvəkkil kənd rayonlarından daxil olan şikayətlərdə qaldırılmış məsələləri
əsas tutaraq, habelə həmin vətəndaşların konstitusiya ilə müəyyən edilmiş
mülkiyyət, əmək, azad sahibkarlıq və digər hüquqlarının səmərəli və təsirli
üsullarla təmin edilməsi məqsədilə, ölkədə aqrar sektorda aparılan islahatlarda
öz ehtiyatlarına söykənib bazar mühitində işləməyə uyğunlaşmaqla
respublikanın ərzaq və başqa kənd təsərrüfatı xammalına tələbatı ödəyən yeni
iqtisadi mexanizmlərin formalaşması yönümündə ciddi iş aparılmasını və
məmur özbaşınalıqlarının aradan qaldırılmasını,
kəndin sosial inkişafı istiqamətində dövlətin əsaslandırılmış iqtisadi
proqramına və yeni təfəkkürə malik kadrların seçilib yerləşdirilməsini,
kənd təsərrüfatı strukturunun formalaşdırılması və inkişaf
etdirilməsini, onun səmərəli fəaliyyətinə zəruri şərait yaradan infrastruktur
bazanın genişləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi istiqamətində dövlət
tənzimləmə tədbirlərinin (kredit, vergi, qiymət, subsidiya və s.) görülməsini,
kəndli (fermer) təsərrüfatlarının inkişafına əlverişli şəraitin yaradılmasını, bu
məqsədlə dövlət tərəfindən uzunmüddətli kreditlərin ayrılmasını, kəndin sosial
inkişafına - məktəblərin, uşaq bağçalarının, xəstəxanaların və müalicəprofilaktika obyektlərinin, kitabxanaların, kəndin kommunal və digər sosial
obyektlərinin yenidən qurulmasını və genişləndirilməsini özündə birləşdirən
sosial yönümlü aqrar siyasətin həyata keçirilməsini təklif etmişdir.
Bazar iqtisadiyyatının sosial əsasları və sabitliyin faktoru kimi
sahibkarlığın, əsasən də kiçik və orta sahibkarlığın əhəmiyyəti danılmazdır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 59-cu maddəsinə əsasən, hər
kəs qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada öz imkanlarından, qabiliyyətindən və
əmlakından sərbəst istifadə edərək təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə azad
sahibkarlıq fəaliyyəti və ya qanunla qadağan edilməmiş digər iqtisadi fəaliyyət
növü ilə məşğul ola bilər.
Ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafı məqsədilə mühüm hüquqi baza
yaradılmışdır. Mülkiyyətin bütün formalarının bərabərliyi prinsipinin həyata
keçirilməsi, müstəqil olaraq fəaliyyət sahələri
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seçilməsi və iqtisadi qərarlar qəbul edilməsi əsasında iqtisadi təşəbbüsün və
işgüzarlığın geniş təzahür etməsi üçün şərait yaradılmasına yönəldilmiş 15
dekabr 1999-cu il tarixli Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın
prinsiplərini, sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin hüquqlarını və vəzifələrini,
onun dövlət tərəfindən müdafiə və təqdir olunmasının forma və üsullarını,
sahibkarların dövlət orqanları ilə qarşılıqlı münasibətlərini müəyyənləşdirir.
Müvəkkilə göndərilmiş müraciətlərin təhlili göstərir ki, sahibkarlıq
fəaliyyəti ilə məşğul olmağa çalışan fiziki şəxslər bəzən yerlərdəki məmurların
bu sahəyə diqqətsiz münasibətı ilə qarşılaşmalı olurlar.
Müvəkkilin məsələyə müdaxiləsindən sonra sahibkarlıq fəaliyyətinində
bəzi catışmazlıqlar aradan qaldırılmış sahibkarlıq fəaliyyətinin davam
etdirlməsinə şərait yaradılmışdır.
2003-cü ilin may ayında Kür çayının daşması və başqa baş vermiş təbii
fəlakətlər nəticəsində yaranmış vəziyyətlə əlaqədar Müvəkkil təbii fəlakət
zonasında olmuş, bir sıra təcili tədbirlərin görülməsinin zəruriliyi haqqında
Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavininə, İqtisadi İnkişaf Nazirinə,
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirinə, Səhiyyə Nazirinə təkliflər göndərmiş, təbii fəlakətin nəticələrinin
aradan qaldırılması zamanı bu təkliflər nəzərə alınmışdır. Təbii fəlakətdən
zəzər çəkmiş bir çox vətəndaşlara zərərin ödənilməsində süründürməçilik
hallarına, zərərin məbləğinin düzgün müəyyən edilməsində nöqsanlara yol
verilmişdir. Bu məsələlərlə bağlı Müvəkkil aidıyyatı orqanlar qarşısında
məsələ qaldırmış və vətəndaşların pozulmuş hüquqları bərpa olunmuşdur.
Hər kəsin sağlamlığını qorumaq və tibbi yardım almaq hüququ vardır.
Dövlət müxtəlif mülkiyyət növləri əsasında fəaliyyət göstərən səhiyyənin
bütün növlərinin inkişafı üçün zəruri tədbirlər görür, sanitariya-epidemiologiya
salamatlığına təminat verir, tibbi sığortanın müxtəlif növləri üçün imkanlar
yaradır.
Azərbaycan Respublikasında digər sahələrdə olduğu kimi, səhiyyə
sahəsində də mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Müvəkkil tərəfindən yeni əsrin tam gücü ilə mübarizə aparmağa borclu
olduğu bu dəhşətli bəlanın miqyasını, QİÇS-ə yoluxmuş xəstələrin
hüquqlarını, onların və xüsusən bu xəstəliklə
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dünyaya gəlmiş uşaqların vəziyyətini, ölkəmizdə bu problemin qarşısının
alınması yollarını müzakirə etmək və dəyərləndirmək məqsədilə təşkil edilmiş
müzakirələrdə Səhiyyə Nazirliyinin QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzi ilə ölkəmizdə
QİÇS-lə bağlı durum haqqında və problemin qarşısının alınması yolları
ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır.
Müvəkkil QİÇS-ə tutulmuş xəstələrin hüquqlarının qorunması və bu
istiqamətdə geniş maarifləndirmə işinin aparılmasını, bu məqsədlə işin
səmərəli təşkili üçün donor təşkilatların vəsait ayırmasının vacibliyi, orta
məktəb şagirdlərinə xəstəliklə bağlı zəruri bilgilərin verilməsini, QİÇS-lə
Mübarizə Mərkəzinin mütəxəssislərinin də cəlb edilməsi yolu ilə
maarifləndirmə işinin aparılmasını bu yolda atılan və davam etdirilməli olan
zəruri addımlar kimi qiymətləndirmişdir.
Müvəkkil “20 noyabr - Ümumdünya uşaqlar günü” ərəfəsində ictimaiyyəti
qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən uşaqlara kömək etməyə çağırmış, qana
ehtiyacı olan uşaqlara, xüsusən hemofiliya, talassemiya, leykemiya və digər
xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərə kömək məqsədi ilə on gün müddətində qan
donorluğu aksiyası keçirmək təşəbüssünü irəli sürmüşdür. Qeyd edilməlidir ki,
Müvəkkil başda olmaqla aparatın əməkdaşları da bu xeyirxah missiyaya
qoşularaq on günlük aksiyanın davam edəcəyi günlərdə donor qanı vermişlər.
Müvəkkil əhali arasında, xüsusən icmalarda qan xəstəlikləri ilə bağlı
maarifləndirmə işinin, habelə qan donorluğu sorğularının aparılmasını
problemin kütləvi informasiya vasitələrində daha ətraflı işıqlandırılmasını,
“Qan donorluğu” mövzusunda bir dəqiqəlik kliplərin çəkilməsini, xəstə uşaqlar
olan ailələrə psixoloji yardım göstərilməsini, qan xəstəliklərindən əziyyət
çəkənlərə ictimaiyyətin diqqətinin cəlb edilməsi, habelə onların cəmiyyətdən
təcrid olunmasının qarşısının alınması üçün onlarla müntəzəm görüşlərin təşkil
edilməsini və tədbirlərin keçirilməsini, körpələrin anadangəlmə qan
xəstəlikləri ilə doğulmasının qarşısını almaq üçün qohum nikahların
yolverilməzliyi ilə bağlı maarifləndirmə işinin həyata keçirilməsini, xəstə
uşaqların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsini, o cümlədən ünvanlı sosial
yardımların göstərilməsini, talassemiyalı xəstələrin təkrar qeydiyyatı
prosesinin təkmilləşdirilməsini, mühüm dövlət proqramlarında bu problemlə
bağlı müddəaların nəzərə alınmasını, habelə müvafiq qanunlara zəruri əlavə və
dəyişikliklərin edilməsini, ölkəmizdəki imkanlı iş adamlarının, səfirliklərin və
beynəlxalq təşkilatların yerli nüma-
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yəndələrinin diqqətinin bu məsələyə yönəldilməsi üzrə iş aparılmasını, millimənəvi dəyərlərdən istifadə olunmasını, qan xəstəlikləri üzrə ixtisaslı kadr
hazırlığının təkmilləşdirilməsini təklif etmişdir.
“Şəkərli diabet xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən, şəkərli diabet xəstəliyinə tutulmuş
şəxslərin dövlət tibb müəssisələrində müayinə və müalicəsi dövlət hesabına
maliyyələşdirilməlidir. Müvəkkilin ünvanına, həmçinin pulsuz dərman almaq
hüquqna malik olan şəxslərdən, o cümlədən şəkərli diabet xəstəliyinə tutulmuş
insanlardan da şikayətlər daxil olmuşdur. Aparılmış araşdırmalar və məsələyə
müvəkkilin müdaxiləsindən sonra həmin şəxslər pulsuz dərman preparatları ilə
təmin edilmişlər. Eyni zamanda böyrək çatışmazlığı xəstəliyindən əziyyət
çəkən, hemodializ rejimində olan ərizəçilərin müraciət əsasında, Müvəkkilin
həmin məsələ ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinə müraciətindən sonra ərizəçilərə
göndəriş verilərək pulsuz hemodializ müalicəsi almaq imkanı yaradılmışdır.
Müasir dövrdə insan hüquqlarının o, cümlədən mədəni hüquqların təmin
edilməsi hər bir dövlətin inkişafının mühüm göstəricisidir. Mədəni hüquqlar
insan hüquqları sırasında mühüm yer tutınaqla insanın mənəvi inkişafının
əsasını təşkil edir. Bu hüquqlara əsasən mədəniyyət hüququ, mədəni həyatda
iştirak etmək, mədəniyyət təsisatlarından və mədəni sərvətlərdən istifadə
etmək hüququ, əqli mülkiyyət hüququ, milli mənsubiyyət hüququ, ana dilindən
istifadə hüququ, yaradıcılıq azadlığı və digər hüquqlar daxildir.
Son illərdə insan hüquqları ilə yanaşı mədəni hüquqların həyata keçirilməsi
sahəsində geniş islahatlar aparılmış, mədəniyyət sahəsində qanunvericiliyin
təkmilləşdirlməsi işləri görülmüş, mühüm qanunvericilik aktları qəbul
edilmişdir. İncəsənətdə və mədəniyyətin digər sahələrində milli üslubla yanaşı
modernləşmə prossesi aparılmış, ölkədə milli-mədəni inkişaf konsepsiyası
hazırlanaraq uğurla həyata keçirlmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Müvəkkil mədəni hüquqların təmin edilməsi
istiqamətində də fəaliyyət göstərmiş, bu hüquqların bərpa olunması üçün
müxtəlif beynəlxalq və yerli tədbirlərdə müvafiq tədbirlərin görülməsi barədə
məsələ qaldırmışdır. İşğal olunmuş ərazilərimizdə tarixi və mədəni
abidələrimizin erməni millətçiləri tərəfindən dağıdılaraq təcavüzə məruz
qalmasının, digər hüquqlarla yanaşı azərbaycanlıların mədəni hüquqlarının
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pozulmasının beynəlxalq hüquq norma və prnsiplərinə zidd olması barədə
Ombudsman tərfindən bəyanatlar qəbul edilərək dəfələrlə beynəlxalq
təşkilatların diqqətinə çatdırılmışdir. Eyni zamanda Müvəkkil 2006-cı ilin
aprel ayında İstanbulda Qara-dəniz ölkələri Ombudsmanlarının beynəlxalq
toplantısında Azərbaycanda İstanbul muzeylərinin ekspozisiyaları üzrə səyyar
sərgilərin təşkilini və “Mədəni hüquqların təmin olunması və mədəni irsin
qorunmasında Ombudsmanın rolu” mövzusunda konfransın keçirilməsi təklif
etmişdir. Müvəkkil Ombudsman Aparatında keçirilən tədbir və seminarlarda
müvafiq təşkilatları mədəni hüquqların təbliğində mühüm əhəmiyyət kəsb
edəcək tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı əməkdaşlığa dəvət etmişdir.
Müvəkkil mədəni hüquqlar sahəsində maarifləndirmə işinin aparılmasını, ayrıayrı regionlarda, şəhərlərdə treninq-seminarların keçirilməsini birgə
tövsiyələrin hazırlanmasını təklif etmişdir.
Mədəni hüquqlar digər əsas insan hüquqları və azadlıqları kimi həm
beynəlxalq-hüquqi aktlarda, həm də milli qanunvericilikdə təsbit olunmuşdur.
Mədəni hüquqların beynəlxalq normativ məzmunu əsas beynəlxalq-hüquqi
sənədlər olan Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsində və xüsusilə də
İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktda müəyyən
olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 51-ci maddəsinə əsasən hər
kəsin yaradıcılıq azadlığı vardır və dövlət ədəbi-bədii, elmi-texniki və başqa
yaradıcılıq növlərinin azad həyata keçirilməsinə təminat verir. Müvəkkilin
ünvanına daxil olmuş müraciətlərdə elmi işlərə dair müvafiq ekspert rəylərinin
verilməməsi, işlərin ali Attestasiya Komissiyasının müzakirəsinə müəyyən
olunmuş vaxtda çıxarılmaması, ekspert şurası qərarlarının verilməsində
süründürməçiliyə yol verilməsi bildirilmişdir. Bununla əlaqədar Müvəkkil
vətəndaşların Konstitusiya ilə nəzərdə tutulmuş yaradıcılıq azadlığının bərpa
olunması üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi barədə Ali Attestasiya
Komissiyası qarşısında məsələ qaldırmışdır.
Müəlliflik hüquqları sahəsində vətəndaşların hüquqlarının pozulması
halları da Ombudsmanın diqqətindən kənarda qalmamış bu sahədədə Müvəkkil
aidiyyatı orqanlarla birgə seminarlar təşkil etmiş nöqsan və çatışmazlıqların
aradan qaldırılması üçün öz tövsiyələrini vermişdir. Qeyd etmək olar ki, 6
oktyabr 2005-ci il tarixdə Ombudsmanın təşəbbüsü ilə “Davamlı inkişaf
naminə
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təhsil” silsilə tədbirlər çərçivəsində “Əqli müəlliflik və insan hüquqları”
mövzusunda tədbirlər keçirilmiş, Ombudsman həmçinin, müəllif hüquqlarının
təmini və müdafiəsi sahəsində bir sıra dəyirmi masalar təşkil etmiş və
təkliflərlə çıxış etmişdir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 42-ci maddəsində təsbit
edilmişdir ki, hər bir vətəndaşın təhsil almaq hüququ vardır, dövlət pulsuz,
icbari, ümumi, orta təhsil almaq hüququnu təmin edir, təhsil sisteminə dövlət
tərəfindən nəzarət edilir və maddi vəziyyətindən asılı olmayaraq istedadlı
şəxslərin təhsili davam etdirməsinə dövlət təminat verir, eyni zamanda dövlət
minimum təhsil standartlarını müəyyən edir.
Təhsil sistemi bütün mərhələlərdə müstəqil düşüncə tərzinin və həyata
demokratik baxışların formalaşdırılmasına doğru istiqamətləndirilməlidir.
Orta və peşə təhsili müəssisələrində müxtəlif fənlərin tədrisi şagirdlərin
gələcəkdə istehsalda iştirakı ilə təhsili davam etdirməsi arasında seçim
aparmağa imkan yaratınalıdır.
Təhsil sistemi elə təşkil edilməlidir ki, hər bir şəxs orta və ahıl yaşlarında
təkrar təhsil almaq hüququna malik ola bilsin. Bununla yanaşı, bütün
səviyyələrdə təkrar pulsuz təhsilə təminat verilməsi məqsədəmüvafiqdir.
Müvəkkil uşaqların hüquqlarının müdafiəsi, onların təhsil hüququnun həyata
keçirilməsi, ahəngdar inkişafının təmin olunması sahəsində ardıcıl işlər
görmüşdür.
UNİCEF, “Uşaqdan-Uşağa Sülh Şəbəkəsi”, “Liderlər Məktəbi”, başqa
qeyri-hökumət təşkilatları ilə səmərəli əlaqələr yaradılmış, istedadlı uşaqların
fitri qabiliyyətlərinin daha da inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə birgə tədbirlər
keçirilmiş, müsabiqə və sərgilər təşkil edilmişdir.
Ödənişli qaydada təhsil alan tələbələrin Müvəkkilə müraciətləri heç bir
halda diqqətdən kənarda qalmamış, həmin tələbələrin qanun çərçivəsində təhsil
haqqından azad edilmələri ilə bağlı zəruri addımlar atılmışdır.
Əsas vəzifəsi pozulmuş insan hüquq və azadlıqlarının bərpasından ibarət
olan Müvəkkil tərəfindən insan hüquqları sahəsində kadrların hazırlanmasına
da diqqət yetirilmiş, bununla bağlı Müvəkkilin aparatında “İnsan hüquqları
sahəsində xüsusi qısa-müddətli təhsil şəbəkəsi” də yaradılmışdır. Həmin təhsil
şəbəkəsinin proqramına insan hüquqlarının və azadlıqlarının əsasları, Ombudsman institutunun mahiyyəti, ölkəmizdə insan hüquq və azadlıqlarının təmin
edilməsi istiqamətində həyata keçirilən hüquqi islahatlar, o cümlədən
Ombudsman təsisatının yaranması və inkişafı, Mü-
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vəkkilin aparatının strukturu və fəaliyyət istiqamətləri, ərizəçilərin qəbulu və
vətəndaşların şikayətlərinə baxılması, “Azərbaycan Respublikasının İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Qanunu və onun digər ölkələrin analoji qanunları
ilə müqayisəli təhlili mövzularında məruzələr və seminarlar daxil edilmişdir.
Müvəkkilin ünvanına daxil olmuş müraciətlərin təhlili zamanı müəyyən
olunmuşdur ki, kənd məktəblərinin binası yarıtınaz vəziyyətdədir, sinif otaqları
kiçik olmaqla şagirdlər təhsil almaq üçün ətraf yaşayış məntəqələrində
yerləşən məktəblərə getmək məcburiyyətində qalırlar. Bundan başqa, bir çox
kənd yerlərində orta məktəb yararsız olduğu üçün şagirdlər qonşu kənd
məktəbinə getmək üçün uzun bir məsafə qət etməli olurlar.
Xanlar rayonunun Yeni Qızılca kənd məktəbinin binasının yarıtmaz
vəziyyətdə, sinif otaqlarının kiçik olması, 140-dan artıq şagirdin təhsil almaq
üçün bir-neçə ətraf yaşayış məntəqələrindəki məktəblərə getmələri, Kürdlər
məktəb binasının yararsız vəziyyətdə olması ilə əlaqədar Müvəkkil tərəfindən
yerində araşdırmalar aparmış, binaya baxış keçirilmiş və vəziyyəti nəzərə
alaraq, Təhsil Nazirliyinə müraciət edərək tikilməsi nəzərdə tutulan məktəb
binaları siyahısına qeyd edilən məktəblərin də əlavə edilməsini xahiş etmişdir.
Eyni zamanda Zaqatala rayonunun Yuxarı Çardaqlar kənd orta məktəbinin
pedaqoji kollektivi Müvəkkilə müraciət edərək 2003-cü ildə tikintisi başa
çatdırılmış 504 şagird yerlik məktəb binasının köhnə özül üzərində qoyularaq
istifadəyə yararsız tikinti materiallarından tikildiyini, dam örtüyünün yararsız
vəziyyətdə olduğunu, tikinti zamanı yanğından təhlükəsizlik qaydalarına riayət
edilmədiyini bildirmişlər. Müvəkkil bununla əlaqədar aidiyyatı orqanlar
qarşısında məsələ qaldırmış və nəticə etibari ilə məsələ öz müsbət həllini
tapmışdır
Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, Heydər Əliyev Fondunun
fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi Azərbaycan cəmiyyətinin
qayğıya daha çox ehtiyacı olan uşaq evlərində və internatlarda tərbiyə alan
uşaq və yeniyetmələrə, qaçqın və məcburi köçkün uşaqlarına, habelə sağlamlıq
imkanları məhdud olan uşaqlara yardım göstərilməsi sahəsində Fondun
prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın şəxsi təşəbbüsü və rəhbərliyi altında
həyata keçirilən “Uşaq evləri və internat məktəblərinin inkişafı” proqramı
çərçivəsində həyata keçirilmiş irimiqyaslı tədbirlər və yüzlərlə məktəb
binalarının tikilməsi və əsaslı təmir olunması
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sahəsində görülmüş işlər istər ümumilikdə təhsılin inkişafına, istərsə də uşaq
və yeniyetmələrin ictimai diqqət mərkəzində cəmiyyətə və dövlətə yararlı
insanlar kimi böyüyüb təşəkkül tapmasına ölçüyəgəlməz töhfədir.
Qeyd etmək lazımdır ki, əlillər kateqoriyasından olan şəxslərin problemləri
Müvəkkilin daim diqqət mərkəzində olmuş və bu qəbildən olan vətəndaşların
müraciətlərinə Müvəkkil daim diqqətlə yanaşmış, onların probleminin həlli ilə
bağlı aidiyyatı orqanlar qarşısında məsələ qaldırmış və hüquqların bərpasına
nail olmuşdur.Artıq 2007-ci ill Yanvar tarixə əmək pensiyası alan əlillərin sayı
275 min 925 nəfər təşkil edir, digər sosial müavinət alan əlillərin sayı isə nəfər
təşkil edır. Əlillik dərəcəsinin müəyyən edilməsi ilə bağlı Müvəkkilin
ünvanına daxil olmuş şikayətlərdə ərizəçilər tibbi sosial ekspert
komissiyalarında onlara qarşı yol verilən süründürməçilik və özbaşınalıqdan,
heç bir əsas olmadan sənədlərin qəbul edilməməsindən, əlillik dərəcəsinin
müəyyən edilməsi üçün pul tələb edilməsindən şikayətlənirlər.
Ötən müddət ərzində Müvəkkilin müdaxiləsi nəticəsində bir sıra
vətəndaşlara əlillik dərəcəsinin müəyyən edilməsi istiqamətində köməklik
göstərilmişdir
Müvəkkilin ünvanına sosial təminat hüququnun pozulması ilə bağlı daxil
olan müraciətlərin böyük bir hissəsində respublikanın müxtəlif regionlarında
olan Zona Tibbi-Sosial Ekspert komissiyalarının fəaliyyətindən böyük
narazılıq hissi öz əksini tapır. Bu şikayətlərin əksər hissəsi müvafiq
komissiyalar tərəfindən əlillik dərəcəsinin müəyyən edilməsində
süründürməçilik hallarına yol verilməsi, vətəndaşlara təyin edilmiş əlillik
dərəcələrinin növbəti müayinə zamanı əsassız olaraq təyin edilməməsi və s.
hallarla bağlı olmuşdur.
Müvəkkil tibbi-sosial ekspert komissiyalarının işində yol verilmiş
nöqsanların aradan qaldırılması və bununla bağlı bir sıra digər problemlər üzrə
birgə müzakirələrin keçirilməsi məqsədilə Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi
nazirinə müraciət etmişdir. Müvəkkil diqqət və qayğıya daha çox ehtiyaclı
zümrələrdən olan əlil vətəndaşların pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün də
səmərəli iş aparmışdır. O, həmçinin müntəzəm olaraq Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin müəssisələrində olmuş, əlillərin vəziyyəti ilə
maraqlanmış, onların məişət şəraitinin, sosial problemlərinin, təhsil və
sağlamlıqları ilə bağlı məsələlərin həlli üzrə öz tövsiyələrini vermişdir.
Respublikamızda aparılan ardıcıl islahatlar nəticəsində
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demək olar ki, əhalinin yoxsulluq dərəcəsi azaldılmış, ötən illərlə müqayisədə
yoxsulluğun dərəcəsi %-ə endirilmişdir. Bu islahatların davamı olaraq
aztəminatlı ailələrə ünvanlı sosial dövlət yardım proqramının tətbiq edilməsi
məhz yoxsulluğun aradan qaldırılmasına yönəldilmiş addımlardan biri hesab
oluna bilər. 2005-ci il 16 fevral tarixində Müvəkkilin aparatında Müvəkkilin,
Milli Məclisin deputatlarının, Nazirlər Kabinetinin, Ərnək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun, habelə digər nazirlik
və komitələrin, həmçinin Respublika Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının
nümayəndələrinin iştirakı ilə “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Qanun
layihəsi ilə bağlı keçirilmiş müzakirələrdə Müvəkkil sosial xidmətin yox
dərəcəsində olduğunu nəzərə alaraq bu işin təşkil edilməsini, sosial müdafiə,
təminat və xidmət sahəsində maarifləndirmə işinin aparılması üçün xüsusi
modulların, tədris materiallarının hazırlanmasını, krizis mərkəzlərinin
yaradılmasını tövsiyə etməklə yanaşı, ünvanlı sosial yardımın verilməsinə
2006-cı ildən etibarən başlanılmasının planlaşdırıldığını diqqətə çatdıraraq
sosial ayrı-seçkilik hallarına yol verilməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə hər
bir ailənin real gəlirinin və şəxsi təssərrüfatının xüsusi dəqiqliklə
müəyyənləşdirilməsinin zəruriliyini qeyd etmiş, habelə qanun layihəsinin 6-cı
və 7-ci maddələrinə dəyişikliklər olunmasının və bir sıra maddələrin əlavə
edilməsini təklif etmişdir.
“Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanunu artıq qəbul edilmiş və 2006-cı il yanvarın 1 - dən qüvvəyə minmişdir.
Sosial müdafiə tədbırlərinin tətbiqində ünvanlılıq prinsipinə keçilməsi yolu
ilə vətəndaşlara sosial yardım sisteminin qaydaya salınması işinin
planlaşdırılmasının nəticəsi olaraq 2005-ci il 21 oktyabr tarixində qəbul
edilmiş “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanunu 2006-cı il 1 yanvar tarixindən tətbiq edilməyə başlanmışdır.
Bu qanunun layihəsi müxtəlif vaxtlarda Müvəkkilin təşəbbüsü ilə Aparatda
müvafiq dövlət qurumlarının, o cümlədən Milli Məclisin Sosial siyasət daimi
komissiyası sədrinin və üzvlərinin, habelə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəhbirliyinin, habelə digər
dövlət orqanlarının və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin iştirakı
ilə geniş tərkibdə müzakirə edilmişdir. Həmin qanunun qəbul edilməsinin
aztəminatlı ailələrin yalnız az bir qrupunu əhatə edəcəyi fikrini irəli sürmüş
Müvəkkil, həmçinin qanunun məmur
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özbaşınalığı və vətəndaşların narazılığı ilə nəticələnəcəyi, bu sahədə
şikayətlərin geniş xarakter alacağı ilə bağlı fikirlərini də diqqətə çatdırılmışdır.
Aztəminatlı ailələrə ünvanlı sosial yardımın təyin edilməsində də bir sıra
problemlər meydana çıxmış və Müvəkkil bu sahədə olan nöqsan və
çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün aidiyyatı orqanlar qarşısında məsələ
qaldırmış,demək olar ki, vətəndaşların pozulmuş hüquuqlarının bərpa olunması
üçün mühüm işlər görülmüş bu sahədə irəliləyişlər əldə edilmışdir. Unvanlı
sosial yardımın müəyyən edilməsi ilə bağlı Müvəkkilin ünvanına daxil olan
şikayətlərin təhlili, habelə aparılan müşahidələr bir daha göstərir ki, qanun hələ
layihə şəklində olduğu dövrdə Müvəkkilin keçirdiyi narahatlıq hissi özünü
doğrultınaqdadır. Bu sahədə də bir sıra çatışmazlıqlar mövcuddur. Bir çox
hallarda vətəndaşlar müraciət edərkən süründürməçilik halları ilə qarşılaşır,
vətəndaşlardan çoxsaylı sənədlərin tələb olunması, ailənin gəliri barədə düzgün
müəyyən edilməməsi nəticəsində ünvanlı sosial dövlət yardımından 2 il
müddətinə məhrum edilmə onların narazılığına səbəb olur.
Bu yeni qanunun tətbiq edilməsindəki gecikmələr və onun qəbul edildiyi
vaxta kimi müavinət alan şəxslərin 2006-cı il yanvarın 1-dən iyulun 1-nə kimi
- altı ay müddətində müvafiq müavinətdən məhrum edilməsi, eyni zamanda
ünvanlı dövlət sosial yardımının 2006-cı il 1 iyul tarixindən verilməyə
başlanılması çoxsaylı vətəndaşların sosial təminat hüququnun kütləvi
pozulması ilə nəticələnmişdir. Belə ki, ən azı yeni qanunun tətbiq edilməyə
başladığı 2006-cı il 1 iyul tarixinə kimi vətəndaşlara müavinətlərin əvvəlki
qaydada ödənilməsinin davam etdirilməsi zəruri idi. Bununla belə, həmin
vəsaitin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin ehtiyaclarının
ödənilməsinə yönəldilməsi və 6 ay ərzində uşaqlara müavinət verilməməsi
onların hüquqlarının pozulması ilə nəticələnmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, ünvanlı sosial yardımın müəyyən edilməsi ilə
bağlı kənd rayonlarından daxil olan şikayətlər daha çox diqqəti cəlb etmişdir.
Bununla belə, hər bir şikayət üzrə araşdırma aparılaraq müvafiq nəticə
çıxarılmışdır.
Həmin Qanunun tətbiq edildiyi vaxtdan etibarən Müvəkkilə ünvanlanmış
şikayətlərin təhlili və əldə edilmiş nəticələr qanunun tətbiqi mexanizmində
boşluqların, qeyri-müəyyən tələblərin və bürokratik yanaşmanın, habelə
bununla bağlı əhali arasında maarifləndirmə işinin zəif aparıldığını bir daha
təsdiq edir.
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Odur ki, bu sahədə vəziyyətin normallaşması və əhalinin aztəminatlı
hissəsının böyük əksəriyyətinin ünvanlı sosial yardımdan yararlanması
məqsədi ilə zəruri tədbirlərin görülməsi, o cümlədən qanunvericiliyə (habelə
yardımın müəyyən edilməsi üçün tələb edilən sənədlərin siyahısına) yenidən
baxılması, sosial işçilərin hazırlanması, icraçıların peşəkarlığının artırılması
məqsədəmüvafiqdir.
“Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 10-cu maddəsinə əsasən, sosial yardımın məbləğinin
dəyişdirilməsinə və ya verilməsinin dayandırılmasına səbəb ola biləcək hallar
baş verdikdə (ailənin tərkibi və gəlirləri dəyişdikdə), sosial yardımın verilməsi
dayandırılır və ailənin sosial yardım almaq hüququna yenidən baxılır. Bu
hallardan biri baş verdikdə, sosial yardım alan ailə bu barədə müvafiq Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rayon (şəhər) Əhalinin Sosial
Müdafiəsi mərkəzlərinə 7 gün müddətində məlumat verməlidir.
Sosial yardımın məbləğinin azaldılmasına və ya verilməsinin
dayandırılmasına səbəb ola biləcək hallar barədə məlumat verilmədiyi
təqdirdə, həmin ailə 2 il müddətinə sosial yardım almaq hüququnu itirir.
Aydındır ki, vətəndaşların sosial təminatının əsasında ədalətlilik və
humanizm prinsipləri üstünlük təşkil etdiyini, habelə ünvanlı sosial yardım
üçün müraciət edənlərin əhalinin aztəminatlı və eyni zamanda hüquqi bilikləri
zəif olan təbəqələri olduğunu nəzərə alsaq, Qanunda belə ağır sanksiyanın
nəzərdə tutulması tamamilə yolverilməzdir. Hazırkı halda Qanunun tətbiqi ilə
bağlı əhali arasında maarifləndirmə işinin olduqca zəif aparıldığını nəzərə
alsaq, belə bir sanksiyanın insanların qanunun tələblərinə ciddi əməl etməsinə
sövq edəcəyinə inamı, həmçinin bu yardımdan yararlana biləcək ailələrin
dairəsini azaldır.
Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 39.1-ci maddəsindəki humanist yanaşmanın olduğu
kimi bu Qanunda da öz əksini tapması, yəni “Ünvanlı dövlət sosial yardımı
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 10.2-ci maddəsinin 2-ci
cümləsinin aşağıdakı redaksiyada verilməsi daha məqsədəmüvafiqdir: “Sosial
yardımın məbləğinin azaldılmasına və ya verilməsinin dayandırılmasına səbəb
ola biləcək hallar barədə məlumat verilmədiyi təqdirdə, artıq ödənilmiş
müavinət həmin ailənin razılığı ilə müavinəti təyin edən orqanın qərarı
əsasında, razılığı olmadıqda isə məhkəmə qaydasında tutulur”.
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Göründüyü kimi, Müvəkkilə ünvanlanmış bu məzmunlu bir çox şikayətlər
müvafiq qanunda və onun tətbiq edilməsi mexanizmində olan çətinliklərlə
bağlı öz həllini tapmasa da, bəzi şikayətlər üzrə aparılmış araşdırmalar nəticə
vermişdir.
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinə
ünvanlanan şikayətlərin təhlili göstərir kı, ünvanlı sosial yardımın təyin
edilməsi prosesində əhalinin narazılığına səbəb olan bir sıra neqativ hallarla
rastlaşmaq olur.
Məlum olduğu kimi ünvanlı yardımın təyin olunması məqsədilə müraciət
edən şəxs qanunvericiliklə müəyyən olunmuş digər sənədlərlə bərabər ailə
üzvlərindən hər hansı birinin məşğulluq mərkəzində işsiz kimi qeydiyyatda
olması barədə arayış təqdim etməlidir.
Bununla əlaqədar Məşğulluq Mərkəzinə müraciət edən şəxslərə müəyyən iş
təklif olunur. Narazılıq yaradan hallardan biri məhz müraciət edən şəxsə təklif
olununan işin onun ixtisasına, peşəsinə, sənətinə və digər hallara əsasən
“münasib iş” olmadıqda və həmin şəxs təklif olunan işdən haqlı olaraq imtina
etdikdə onun ailəsinin ünvanlı sosial yardım almaq hüququnun itirilməsindən
ibarətdir.
Eyni zamanda təəssüf doğuran hallarda biri də əhalinin Məşğulluq
Mərkəzlərinə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaları üçün iş tapmaq arzusu ilə
deyil, yalnız ünvanlı sosial yardım almaq üçün müraciət etmələridir.
Əhali arasında yaranmış narazılıqlardan biri də ünvanlı sosial yardım
ayrılması prosesində ailənin həqiqi gəlirinin hesablanmasından başqa digər
gəlir verə biləcək mənbələrin (ehtimal gəlirlərin) nəzərə alınmasıdır. Məsələn,
ailənin üzvlərində qazanc əldə etmək məqsədi ilə respublikadan kənara
miqrasiya etmiş şəxslər olduqda, habelə torpaq və mənzil sahələri də ailənin
gəlir mənbəyi kimi göstərilir, lakin həmin torpaq və mənzil sahəsinin həqiqi
gəlir gətirib-gətirməməsi nəzərə alınmır. Bunun nəticəsində, ailəyə faktiki gəlir
gəlmədiyi halda ailə ünvanlı yardım almaq hüququndan məhrum edilir.
Ünvanlı yardım almaq ehtiyacı olan ailələrin əksəriyyətində işsizlik
problemlərinin yarandığı, kəndlərdə isə torpaqların məhsuldarlığı problemləri
mövcud olduğu üçün bu cür yanaşmalar ünvanlı yardımın verilməsi prinsipinə
aid edilə bilməz. Ünvanlı sosial yardım təyin edilməsində ailənin rifahı və real
gəlir mənbəyi nəzərə alınmalıdır.
Qeyd olunanlara əsasən ünvanlı sosial yardımın təyini və verilməsi ilə
məşğul olan yerli şöbələrinin əməkdaşlarını və yerli
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əhalini cəlb etməklə dövlətin ünvanlı sosial yardım siyasətinin mahiyyəti və
təyini prinsipləri barədə seminarların və digər maarifləndirmə tədbirlərinin
həyata keçirilməsi ilə bağlı Müvəkkil insan hüquq və azadlıqlarının
müdafiəsinə xidmət edən qarşılıqlı əməkdaşlıq barədə təklif vermişdir.
Müvəkkil Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il dövlət büdcəsi
haqqında qanun layihəsinin Milli Məclisdə müzakirəsi prosesində ünvanlı
dövlət sosial yardımları müəyyən edilərkən ailədə olan əlillərə, ahıllara və
digər ehtiyaclı qruplara (ailədə olan əlillər, ahıllar, əmək qabiliyyəti olmayan
digər şəxslər nəzərə alınmaqla) ödənilən müavinətin məbləğinin ümumi
ehtiyac meyarının məcmusuna daxil edilməməsi, eyni zamanda qəyyumluq
üzrə ödənilən müavinətin məbləğinin artırılması təklifi ilə Milli Məclisə və
Maliyyə Nazirliyinə müraciət etmişdir.
Qeyd edilənlərlə yanaşı, nəzərə almaq lazımdır ki, durmadan artan
qiymətlər fonunda ödənilən pensiya və müavinətlərin məbləği hələ ki, reallığa
cavab verməsə də, bu sahəyə əlavə vəsaitlərin ayrılması üzərində iş gedir.
Şübhə yoxdur ki, ölkə iqtisadiyyatının artım tempinə müvafiq olaraq həyata
keçirilən sosial müdafiə üzrə tədbirlər əhalinin rifah halının
yaxşılaşdırılmasına xidmət edir.
Artıq heç kimdə şübhə yaratınır ki, insan hüquq və azadlıqlarının
səmərəli və etibarlı təmin edilməsinə xidmət edən dövlət siyasətinin
mərkəzində əhalinin yaşayış səviyyəsinin mümkün qədər yaxşılaşdırılması
kimi mühüm bir amil dayanmışdır. Bu gün ölkəmizin əldə etdiyi imkanlar və
inkişaf səviyyəsi insanların rifah halının daha da yaxşılaşdırılmasına şərait
yaradır. Bu sahədə Müvəkkil öz səlahiyyətlərindən istifadə edərək ölkə
Konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş insan hüquq və azadlıqlarının təmin
edilməsi naminə müvafiq tədbirlər görülməsi üçün aidiyyatı orqanlar
qarşısında məsələ qaldırıraraq pozulmuş hüquqların bərpası üçün öz
tövsiyyələrini verir, nəticə etibarı ilə vətəndaşların pozulmuş hüquqlarının
bərpasına nail olunur. Göründüyü kimi Dövlətin ali məqsədi olan insan və
vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi bu hüquqları nəzərdə
tutun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və dövlətçiliyin möhkəmlənməsinə xidmət edir.
A.Eyvazov
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları
üzrə Müvəkkili (Onıbudsnıan) Aparatının
İnsan hüquqlarının müdafiəsi şöbəsinin müdir müaviniİqtisadi və sosial hüquqların müdafiəsi sektorunun müdiri
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Role of the Ombudsman in the protection of the
economic, social and cultural rights
Summary
The article dedicated to the violation of the social and economic rights,
provision deserved living standard and social security, and acceleration the
problem solution, the role of the Commissioner in the restoration and
protection of civil rights and freedoms. It covers the activities carried out in the
filed of human and civil rights and freedoms by observing regulations
specified in the Chapter 3, Part 2 of the Constitutional Law of the Republic of
Azerbaijan as well as in the European Social Charter and International
Covenant on economic, social and cultural rights.
It also covers the proposals put forward by the Ombudsman on the
obligations arising from the Presidential decree dated November 24, 2003 "On
the acceleration of social and economic development in the Republic of
Azerbaijan", effective protection right to own property, right to labor ,
healthcare and other rights set forth in the Constitution, at the same time ,
improvement social security of disabled children, including rendering
addressed social aid, imprudent the registration process of the people with
thalasemia, as well as introduction amendments in the relevant laws.
Moreover, it highlights the Commissioner's activity in the filed of provision of
cultural rights, destruction by the invaders of the historical and cultural
monuments in the occupied territories, as well as the bringing up to the
attention of the international organizations violation of cultural rights of the
Azerbaijanis which contradicts to the international legal regulations and.
A.Eyvazov
Deputy Chief,
Departınent for the protection of human rights
Office of the Commissioner for Human Rights
(Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan
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İnsan hüquqlarının pozulmasına dair
şikayətlərə baxılması sahəsində
Müvəkkilin vəzifələri və səlahiyyətləri
İnsan hüquqları dedikdə, cəmiyyətin üzvü olan hər bir fərdin, şəxsin
hüquqları başa düşülür. Bəşəriyyətin bütün inkişafı dövründə demokratik və
humanist ideyalara əsaslanan qanunların qəbul edilməsi, müxtəlif təsisatların
yaradılması insan hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsinə yönəldilmişdir.
1991-ci il 18 oktyabr tarixində təkrarən müstəqilliyini elan edən
Azərbaycan Respublikası “Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyi
haqqında Konstitusiya Aktında” hüquqi dövlət quruculuğu ideyasını həqiqətə
çevirmək məqsədini qarşısına qoydu.
Konstitusiya Aktında əks etdirilmiş prinsiplər 1995-ci il 12 noyabr
tarixində Azərbaycan xalqı tərəfındən ümumxalq səsverməsi (referendum)
yolu ilə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiyasında əsas
götürülmüşdür.
Azərbaycan Respublikasının ilk milli Konstitusiyasında “İnsan
Hüquqlarının Ümumi Bəyannamə”sində və digər beynəlxalq müqavilələrdə
nəzərdə tutulmuş insan hüquq və azadlıqları tam və əhatəli şəkildə təsbit
olunmuşdur. Konstitusiyada insan hüquq və azadlıqlarına geniş yer verilməsi
Azərbaycan dövlətinin demokratik ənənələrə, insan hüquqları ideyasına əməl
etmək istəyindən xəbər verir.
Yeni Konstitusiyanın qəbul edilməsi mövcud qanunvericiliyə bütövlükdə
yenidən baxılmasını, ölkəmizin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə əks
etdirilmiş müddəaların milli qanun-vericilikdə əks etdirilməsi, milli
qanunvericiliyin müasir dövrün tələbləri ilə uyğunlaşdırılmasını
şərtləndirmişdir.
1998-ci il 22 fevral tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
tərəfindən imzalanmış “İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin
edilməsi sahəsində tədbirlər haqqında” Fərmanın məntiqi davamı kimi insan
hüquqları sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin səmərəliliyini artırmaq
məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 18 iyun tarixli
Sərəncamı ilə “İnsan hüquqlarının təmin edilməsinə dair Dövlət Proqramı”
təsdiq olundu.
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Bu Proqramda ilk dəfə olaraq Azərbaycanda insan hüquqları üzrə
səlahiyyətli müvəkkil təsisatının yaradılması, habelə Azərbaycanın insan
hüquqları haqqında beynəlxalq sazişlərə qoşulması, bu sahədə elmi-tədqiqat
institutunun yaradılması, normativ hüquqi aktların insan hüquqlarına dair
beynəlxalq standartlara tam uyğunluğunun təmin edilməsi, hüquqi
mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi, insan hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi, bu sahədə
fəaliyyət göstərən beynəlxalq institut və mərkəzlərdə tədqiqat və təhsil
proqramları üzrə mütəxəssislərin hazırlanması, insan hüquqları haqqında
öhdəliklərə riayət edilməsi və digər mühüm məsələlər nəzərdə tutulmuşdur.
Dövlət Proqramında təsbit olunmuş məsələlərin həlli istiqamətində mühüm
islahatlar həyata keçirilmişdir. Azərbaycan çoxsaylı beynəlxalq konvensiyalara
qoşulmuşdur ki, bunların təxminən yarısı insan hüquq və azadlıqları ilə
bağlıdır. İnsan hüquqları sahəsində elmi-tədqiqat institutu yaradılmış və uğurla
fəaliyyət göstərməkdədir. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq hüquq
normalarının üstünlüyü prinsipini qəbul edərək öz milli qanunvericiliyinin
təkmilləşdirilməsi istiqamətində geniş islahatlar həyata keçirmişdir.
Ölkədə insan hüquqlarına hörmət edilməsi mühitini yaradan, insan
hüquqlarına riayət olunması sahəsində mühüm rol oynayan, mövcud hüquq
müdafiə
mexanizmlərinin
təkmilləşdirilməsi
və
müasirləşdirilməsi
istiqamətində atılan mühüm addımlar sırasında özünəməxsus yeri olan
demokratik institutlardan biri də ümumi hüquqi islahatların məntiqi davamı
kimi yaradılmış Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman) təsisatıdır.
2001-ci il 28 dekabr tarixində Milli Məclis tərəfindən “Azərbaycan
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında”
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun qəbul edilməsi ilə bu
təsisatın fəaliyyət göstərməsi üçün hüquqi və maddi baza yaradılmışdır.
Həmin Konstitusiya Qanununa əsasən, Azərbaycan Respublikasının İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) vəzifəsi Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasında və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrdə təsbit olunmuş və Azərbaycan Respublikasının dövlət və yerli
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özünüidarə orqanları, vəzifəli şəxsləri tərəfindən pozulan insan hüquqları və
azadlıqlarının bərpa edilməsi məqsədi ilə təsis edilmiş, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin təqdim etdiyi üç namizəd arasından 2002-ci il 2
iyul tarixində Milli Məclis tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ilk İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsmanı) seçilmişdir.
İnsan hüquqlarının müdafiəsini, pozulmuş insan hüquq və azadlıqlarının
bərpasını təmin edən digər dövlət orqanlarının səlahiyyətlərini
məhdudlaşdırmadan və onları əvəz etmədən, mövcud hüquq müdafiə
vasitələrini tamamlayan Müvəkkil bu müddət ərzində öz fəaliyyətini
müstəqillik, aşkarlıq, şəffaflıq, qanunçuluq, ədalət və qərəzsizlik prinsipləri
əsasında qurur.
Müvəkkil Konstitusiya Qanununa əsasən, Azərbaycan Respublikası
vətəndaşlarının, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin, hüquqi
şəxslərin insan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərinə baxır.
Şikayəti insan hüquqları pozulmuş şəxsin razılığı ilə üçüncü şəxslər, o
cümlədən qeyri-hökumət təşkilatları verə bilərlər. İnsan hüquqları pozulmuş
şəxsin razılığını almaq mümkün olmadıqda, belə ki, həmin şəxs vəfat etdikdə,
fəaliyyət qabiliyyətini itirdikdə və bu kimi digər hallarda şikayəti üçüncü
şəxslər və ya qeyri-hökumət təşkilatları razılıq almadan da verə bilərlər.
Yuxarıda qeyd edilənlərdən fərqli olaraq, bəzən dövlət orqanları da
Müvəkkilə şikayətlə müraciət edirlər. Lakin Konstitusiya Qanununda
birmənalı olaraq göstərilmişdir ki, dövlət orqanları Müvəkkilə şikayət verə
bilməzlər. Bu isə olduqca təbiidir. Çünki Müvəkkil məhz dövlət orqanları
tərəfındən hüquqları pozulmuş şəxslərin şikayətlərinə baxır. Bununla belə,
bələdiyyələr şikayətlə Müvəkkilə müraciət etmək hüququndan məhrum
edilməmişlər.
İnsanlar öz müraciətlərini Müvəkkilə müxtəlif vasitələrlə, o cümlədən poçt
və elektron poçtu, habelə aparatda fəaliyyət göstərən qəbul otağı, Müvəkkilin
regional mərkəzləri, “Çevik Araşdırma Qrupu”nun “qaynar xətt”i vasitəsilə
çatdırmış, həmçinin Müvəkkilin və Aparatın əməkdaşlarının cəzaçəkmə
müəssisələrinə, istintaq təcridxanalarına, müvəqqəti saxlanılma yerlərinə, hərbi
hissələrə, uşaq evlərinə, internatlara, qaçqın və məcburi köçkünlərin
məskunlaşdıqları düşərgələrə və qəsəbələrə, habelə səhiyyə, əhalinin sosial
müdafiəsi obyektlərinə baxışları zamanı
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şəxsən təqdim edirlər.
İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətdə ərizəçinin adı, atasının adı,
soyadı, ünvanı göstərilməli, eləcə də ərizəçinin hüquqlarını pozmuş qərar və ya
hərəkətin (hərəkətsizliyin) mahiyyəti, şikayətin tərtib edilmə yeri, vaxtı və
ərizəçinin imzası olmalıdır. Şikayətlə bağlı başqa materiallar və ya məhkəmə
tərəfındən çıxarılmış qərar olduqda, şikayətə əlavə edilə bilər.
Şikayətdə ərizəçinin adı, atasının adı, soyadı, ünvanı göstərilmədikdə
müraciət anonim hesab edilir və həmin şikayətlərə baxılmır. Bununla belə,
anonim şikayətdə göstərilən hallar kifayət qədər sübutlu və əsaslı faktlarla
təsdiq edilirsə, həmin şikayətlər Müvəkkil tərəfindən baxılmaq üçün qəbul
edilə bilər ki, bu da Konstitusiya Qanunu ilə nəzərdə tutulmuş istisnalardan
biridir.
Lakin “Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 7-ci maddəsində göstərilmişdir ki, yazılı müraciət
vətəndaş tərəfindən imzalanmadıqda, orada vətəndaşın adı, atasının adı,
soyadı, ünvanı, yaxud işlədiyi yer göstərilmədikdə həmin müraciət anonim
sayılır və onlara baxılmır.
Göründüyü kimi, Konstitusiya Qanununda nəzərdə tutulmuş mövcud
istisna müraciətlərə baxılması sahəsində Müvəkkilin imkanlarının
genişləndirilməsinə xidmət edir.
Şikayətlərə baxılması prosesində ən mühüm məqamlardan biri də
ərizəçilərin şəxsi və ailə həyatının, habelə yazışma sirrini saxlamaq kimi
hüquqlarını özündə ehtiva edən şəxsi toxunulmazlıq hüququnun qorunmasıdır.
Konstitusiya Qanununa əsasən, şikayətdə əks etdirilmiş halların Müvəkkil
tərəfindən araşdırılması zamanı ərizəçilərin şəxsi və ailə həyatı barədə bəlli
olmuş məlumatların yayılmasına onların razılığı olmadan yol verilmir.
Müvəkkil, həmçinin ərizəçinin xahişi ilə onun barəsində məlumatları gizli
saxlamalıdır.
Bir sıra hallarda Müvəkkilin Aparatında qəbul zamanı ərizəçilər şikayəti
yazmağa qadir olmadıqlan üçün onu şifahi vermək məcburiyyətində qalırlar.
Bu zaman Aparatın əməkdaşı şikayətin məzmununu xüsusi blankda doldurur,
yazılmış ifadələri ucadan oxuyur və ərizəçi onunla tanış olduqdan sonra həmin
vərəqi imzalayır.
Ərizəçi tərəfindən insan hüquqlarının pozulmasına dair şikayət daxil
olduqda, Müvəkkil şikayətlə tanış olur, onun baxılmasından imtina edilməsi və
ya onun baxılmaq üçün qəbul
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edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edir.
Şikayətə baxılmasından imtina edildiyi hallarda ərizəçiyə 10 gündən gec
olmayaraq yazılı şəkildə əsaslandırılmış cavab verilir.
Konstitusiya Qanunu ilə müəyyən edilmiş istisnalardan biri də şikayətin
ərizəçinin hüquqlarının pozulduğu və ya ona bu barədə məlum olduğu gündən
bir il müddətində verılməsi ilə bağlıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Konstitusiya Qanunu ilə bir sıra məhdudiyyətlər
də nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının və Azərbaycan
Respublikası
hakimlərinin
fəaliyyətinin
yoxlanılması
Müvəkkilin
səlahiyyətlərinə aid deyil.
Bununla belə, Müvəkkilin məhkəmələrdə süründürməçilik, sənədlərin
itirilməsi və vaxtında verilməməsi, habelə məhkəmə qərarlarının icrasının
gecikdirilməsi ilə əlaqədar insan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərə
baxmaq hüququ vardır.
İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətə baxılmasından imtina
edilməsi üçün əsaslar olduğu hallarda, o cümlədən şikayət ərizəçinin
hüquqlarının pozulduğu və ya ona bu barədə məlum olduğu gündən bir il
müddət keçdikdə, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda şikayət
Müvəkkilin səlahiyyətlərinə aid olmadıqda, Konstitusiya Qanunu ilə müəyyən
edilmiş hallar istisna olmaqla, şikayət anonim olduqda, şikayətlə bağlı
məhkəmə icraatı getdikdə və təkrar təqdim edilmiş şikayətdə yeni məlumatlar,
faktlar və sübutlar olmadıqda Müvəkkil həmin şikayətə baxılmasından imtina
edir.
Yeri gəlmişkən, Müvəkkilin fəaliyyəti dövründə onun ünvanına
ümumilikdə 25.760, o cümlədən 2003-cü ildə 4.500, 2004-cü ildə 6.300, 2005ci ildə 7.460, 2006-cı ildə isə 7.500 müraciət daxil olmuşdur.
Qeyd edilən müraciətlərin 93,9 %-i şikayətlərdən, 5,9 %-i ərizələrdən, 0,2
%-i isə təkliflərdən ibarət olmuşdur.
Həmin şikayətlərin 37,7 %-i vətəndaş və siyasi hüquqların, 62,3 %-i isə
iqtisadi, sosial və mədəni hüquqların pozulması ilə bağlı olmuşdur.
Müvəkkil Konstitusiya Qanununun tələblərinə müvafiq olaraq, şikayətlərin
təxminən 53 %-nin baxılmasından imtina etmişdir.
Şikayətlərin təxminən 47 %-i baxılmaq üçün icraata qəbul edilmişdir.
İcraata qəbul edilərək müəyyən edilmiş qaydada araşdırılmış
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şikayətlərin 32,5 %-i təmin olunmuşdur.
Ötən dövr ərzində şikayətlərlə bağlı ərizəçilərə 20 mindən artıq hüquqi
məsləhət və izahat verilmişdir.
Qeyd edilməlidir ki, vətəndaşların müraciətlərinə baxılması sahəsində
Konstitusiya Qanunu ilə “Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun tələbləri arasında fərqli hallar nəzərdə
tutulmuşdur ki, bu da həmin Qanunun 4-cü maddəsində öz əksini tapmışdır.
Müvafiq maddədə göstərilir ki, Müvəkkil tərəfindən vətəndaşların
müraciətlərinə baxılması qaydası müvafiq Qanunla tənzimlənir.
Məsələn, həmin Qanunun 7-ci maddəsinə əsasən, vətəndaşların
şikayətlərini baxılmaq üçün qanuna zidd hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən)
şikayət edilən orqanlara və ya vəzifəli şəxslərə göndərmək qadağandır. Lakin
Konstitusiya Qanununun 12.1-ci maddəsində göstərilmişdir ki, Müvəkkil insan
hüquqlarının pozulmasına dair şikayətdə əks etdirilmiş halların araşdırılması
zamanı məhz barəsində şikayət verilən orqanın və ya vəzifəli şəxsin həmin
şikayətlə bağlı mülahizələrini öyrənməli, mülahizə isə 10 gün müddətində
Müvəkkilə təqdim edilməlidir.
Odur ki, şikayətlərə baxılması üzrə gündəlik fəaliyyətdə Müvəkkil ilk
növbədə barəsində şikayət verilən orqanın və ya vəzifəli şəxsin həmin
şikayətlə bağlı mülahizələrini öyrənmək məqsədi ilə müvafiq dövlət
orqanlarına sorğularla müraciət edir və onun müəyyən edilmiş müddətdə
cavablandırılmasını nəzarətdə saxlayır.
İnsan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətdə əks etdirilmiş halların
araşdırılması məqsədi ilə Konstitusiya Qanunu ilə Müvəkkilə bir sıra hüquqlar
verilmişdir.
Belə ki, o, maneəsiz və əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dövlət hakimiyyəti
və yerli özünüidarə orqanlarına, hərbi hissələrə, cəzaçəkmə müəssisələrinə,
istintaq təcridxanalarına, müvəqqəti saxlanılma yerlərinə daxil ola, cəzaçəkmə
müəssisələrində, istintaq təcridxanalarında, müvəqqəti saxlanılma yerlərində
saxlanılan şəxslərlə görüşmək və təkbətək söhbət edə, onların həmin yerlərdə
saxlanılmasının qanuniliyini təsdiq edən sənədlərlə tanış ola bilər.
Yeri gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki, cəzaçəkmə müəssisələrində,
istintaq təcridxanalarında, müvəqqəti saxlanılma yerlərində saxlanılan şəxslər
tərəfindən ünvanlanmış şikayətlər senzuradan keçirilmədən 24 saat
müddətində Müvəkkilə göndərilməlidir.
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Konstitusiya Qanununun bu tələbi əgər bir tərəfdən orada saxlanılan şəxslərin
hüquqlarının daha səmərəli təmin edilməsinə xidmət edirsə, digər tərəfdən də
həmin müəssisələrin rəhbərlərinin məsuliyyət hissinin artırılmasına xidmət
edir.
Müvəkkil şikayətdə əks etdirilmiş halların araşdırılması məqsədi ilə, eyni
zamanda dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarından, vəzifəli
şəxslərdən zəruri məlumat, sənəd və materiallar 10 gün müddətində almaq,
cinayət, mülki və inzibati işlərə dair qanuni qüvvəyə minmiş qərarlarla,
həmçinin cinayət işlərinin başlanmasının rədd edilməsi barədə materiallarla
tanış olmaq, şikayətin araşdırılması zamanı vəzifəli şəxslərdən yazılı arayışlar
almaq, şikayətdə əks etdirilmiş halların yoxlanılması üçün müvafiq orqanlara
tapşırıq vermək, müvafiq dövlət orqanları və təşkilatlarına ekspert rəyinin
hazırlanmasını tapşırmaq, dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının rəhbərləri və
digər vəzifəli şəxsləri, hərbi hissələrin komandirləri, cəzaçəkmə
müəssisələrinin, istintaq təcridxanalarının və müvəqqəti saxlanılma yerlərinin
rəhbərliyi tərəfindən təxirəsalınmadan qəbul edilmək kimi hüquqlardan da
istifadə etmək hüququna malikdir.
Bununla belə, qeyd edilməlidir ki, şikayətdə əks etdirilmiş halların
yoxlanılması üçün Müvəkkil tərəfindən müvafiq orqanlara tapşırıq verilərkən
belə
yoxlamaların
aparılması
qərarından
və
ya
hərəkətindən
(hərəkətsizliyindən) şikayət edilən orqana və ya vəzifəli şəxsə tapşırıla bilməz.
Müvəkkil pozulmuş insan hüquqlarının bərpası məqsədi ilə öz fəaliyyətini
istər dövlət qurumları, istərsə də vətəndaş cəmiyyəti təsisatları, o cümlədən
qeyri-hökumət təşkilatları, habelə kütləvi informasiya vasitələri, həmçinin
beynəlxalq qurumlar və xaricdəki həmkarları ilə sıx əməkdaşlıqda qurmuşdur.
Müvəkkilin əhali qrupları ilə iş üzrə fəaliyyətinin səmərəli formalarından
biri də, qeyd etdiyimiz kimi onun yerlərdə əhalinin, o cümlədən şikayətçilərin
qəbulunun təşkil edilməsi, silsilə görüşlərin keçirilməsidir.
İstər paytaxtda, istərsə də regionlarda əhali ilə müntəzəm görüşlər və
qəbullar keçirən, daim insan hüquqlarının təmin edilməsi vəziyyətini öyrənən
Müvəkkil öz izahat və məsləhətləri, məsələlərə bilavasitə müdaxiləsi, habelə
problemlərin həllinə yerli icra strukturlarının cəlb edilməsi yolu ilə insan
hüquqlarının müdafiəsinə, pozulmuş insan hüquqlarının bərpasına və bu
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hüquqlarının pozulmasının qarşısının alınması işinə xidmət etmişdir.
İnsan hüquqlarının pozulması hallarında müvafiq tədbirlər görülməsi
məqsədi ilə Müvəkkil aidiyyəti dövlət qurumlarına müraciətlər etmiş, təkliflər
irəli sürmüş və bəyanatlar vermiş, münaqişələrə cəlb olunmuş və ya təhrik
edilmiş şəxslərə onların hüquq və azadlıqlarını, vəzifələrini, habelə bunların
hüdudlarını müəyyən edən qanunların tələblərini izah etmiş, münaqişələrin
həllinə yönəlmiş təkliflər vermiş, təxirəsalınmaz, habelə davamlı tədbirlərin
görülməsinə çalışmışdır.
İnsan hüquqları pozulmuş şəxsin razılığı ilə xüsusi ictimai əhəmiyyət kəsb
edən hallarda və ya öz hüquqlarını müstəqil şəkildə müdafiə etmək qabiliyyəti
olmayan şəxslərin maraqlarına toxunulduğu hallarda Müvəkkil öz təşəbbüsü
ilə geniş araşdırmalar aparmış, səlahiyyətli dövlət orqanlarının diqqətini buna
cəlb etmişdir.
“Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 10-cu maddəsinə əsasən, qanunvericilikdə nəzərdə
tutulan hallar istisna olmaqla müraciətə qanunvericiliklə başqa müddət nəzərdə
tutulmamışdırsa, bir ay müddətinədək, əlavə öyrənilməsi və yoxlanılması tələb
edilməyən müraciətə ən geci 15 gün ərzində baxılmalıdır.
Göründüyü kimi, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallar dedikdə, eyni
zamanda Konstitusiya Qanunu ilə müəyyən edilmiş hallar və müddətlər də
istisna deyildir. Belə ki, məhz Konstitusiya Qanununa görə Müvəkkil
tərəfindən şikayətə 30 gün müddətində baxılır. Şikayətə baxmaq üçün əlavə
yoxlama aparmaq və ya material tələb etmək zərurəti yarandıqda isə müraciətə
baxılma müddəti 30 gün də uzadıla bilər. Ərizəçinin yazılı razılığı ilə əlavə
yoxlama aparmaq lazım gəldiyi hallarda müraciətin baxılma müddəti yenidən
uzadıla bilər.
Müvəkkil tərəfindən şikayəf baxılmaq üçün qəbul edildiyi hallarda insan
hüquqlarının pozulmasına dair şikayətə baxılmasının nəticələri də önəmli
xarakter daşıyır.
Belə ki, hər hansı bir hakimiyyət səlahiyyətlərinə malik olmayan, qərarları
məcburi deyil, yalnız tövsiyə xarakteri daşıyan Müvəkkil şikayətin
araşdırılması zamanı insan hüquqlarının pozulması hallarını aşkar etdikdə, bir
sıra tədbirlər həyata keçirə bilər.
Müvəkkilin qeyd edilən hallarda qərar və ya hərəkəti (hərəkətsizliyi)
nəticəsində insan hüquqlarını pozmuş dövlət və yerli
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özünüidarə orqanlarından, vəzifəli şəxslərdən həmin hüquqların bərpasını tələb
etmək, cinayət əlamətləri aşkar edildikdə müvafiq orqanlara cinayət işinin
başlanması barədə müraciət etmək, əlavə kassasiya qaydasında şikayət etmək
hüququna malik olan subyektlərə müraciət etmək, qərar və ya hərəkəti
(hərəkətsizliyi) nəticəsində insan hüquqlarını pozmuş vəzifəli şəxslərin intizam
məsuliyyətinə cəlb edilməsi barədə müvafiq orqanlara təkliflər vermək, insan
hüquqlarının pozulması ılə əlaqədar aparılmış yoxlamaların nəticələri ilə
kütləvi informasiya vasitələrini tanış etmək, insan hüquqlarının pozulması
xüsusi ictimai əhəmiyyət kəsb edən hallarda onların bərpası üçün Müvəkkilin
səlahiyyətlərində olan təsir imkanları kifayət etmədikdə, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə müraciət etmək, Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisi qarşısında məruzə ilə çıxış etmək, dövlət və ya yerli özünüidarə
orqanının, vəzifəli şəxsin qərarı və ya hərəkəti (hərəkətsizliyi) nəticəsində
pozulmuş hüquqların bərpası üçün məhkəməyə müraciət etmək və şəxsin
hüquqları qüvvədə olan normativ aktlarla pozulduqda Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu ilə müraciət etmək hüququ
vardır.
Müvəkkil qərar və ya hərəkəti (hərəkətsizliyi) nəticəsində insan hüquqlarını
pozmuş dövlət və yerli özünüidarə orqanlarından, vəzifəli şəxslərdən həmin
hüquqların bərpasını tələb etdikdə müvafiq orqanlar, vəzifəli şəxslər 10 gün
müddətində Müvəkkilə görülən tədbirlər barədə yazılı surətdə məlumat
verməlidirlər. Məlumat verilmədiyi və ya Müvəkkilin tələbləri həyata
keçirilmədiyi hallarda Müvəkkil həmin təşkilatın yuxarı orqanına və ya digər
dövlət orqanlarına müraciət etmək hüququndan da istifadə edə bilər.
Şikayətə baxılması ilə bağlı görülmüş tədbirlər və nəticələr barədə
Müvəkkil 5 gün müddətində ərizəçiyə yazılı surətdə məlumat verir.
Ötən dövrlərdə Müvəkkil ona verilmiş səlahiyyətləri daxilində tədbirlər
görməklə bir çox hallarda pozulmuş hüquqların bərpasına nail olmuşdur.
Göstərilənlərlə yanaşı, Müvəkkil ölkəmizdə həyata keçirilən bir sıra dövlət
proqramlarının icrası, həmçinin monitorinqi prosesində iştirak edərək öz rəy və
tövsiyələrini vermiş, onları insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi
baxımından dəyərləndirmiş, bir sıra proqram layihələrinin hazırlanması
prosesində
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iştirak edərək təkliflər vermişdir.
Müvəkkilin insan hüquqlarının müdafiəsi, pozulmuş hüquqların bərpası, bu
hüquqlarının pozulmasının qarşısının alınması, həmçinin insan hüquqlarının
təmin edilməsi vəziyyətinin öyrənilməsi (monitorinqi) sahəsində ən təsirli
imkanlarından biri də onun illik məruzəsidir.
Konstitusiya Qanununa əsasən, Müvəkkil cari il bitdikdən sonra iki aydan
gec olmayaraq ölkədə insan hüquqlarının qorunması haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinə illik məruzəsini təqdim edir və həmin məruzə ilə
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qarşısında çıxış edir.
Müvəkkilin illik məruzəsi, bir qayda olaraq, ərizələrin, təkliflərin və
şikayətlərin, Müvəkkil və Aparatın əməkdaşları tərəfindən cəzaçəkmə
müəssisələrinə, istintaq təcridxanalarına, müvəqqəti saxlanılma yerlərinə, hərbi
hissələrə, uşaq evlərinə, internatlara, qaçqın və məcburi köçkünlərin
məskunlaşdıqları düşərgələrə və qəsəbələrə, habelə təhsil, səhiyyə və
mədəniyyət ocaqlarına, əhalinin sosial müdafiəsi obyektlərinə baxışları,
həmçinin yerlərdə əhali ilə görüşləri və apardığı araşdırmalar zamanı aşkar
edilmiş halların, habelə dövlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin rəsmi cavab və
münasibətlərinin, kütləvi informasiya vasitələrində verilmiş məlumatların
ümumiləşdirilmiş təhlilinə əsasən hazırlanır.
İllik məruzədə insan hüquqlarını pozan, Müvəkkilin tələbləri ilə
hesablaşmayan dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının, vəzifəli şəxslərin adları
çəkilir və bununla əlaqədar görülmüş tədbirlər barədə məlumat verilir. Bundan
başqa, məruzədə Müvəkkilin insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının
müdafiəsi sahədə fəaliyyətinin digər məqamları, habelə insan hüquqlarının
daha səmərəli təmin edilməsi məqsədi ilə ümumi fıkir, rəy, təklif və tövsiyələr
öz əksini tapır.
Ümumiyyətlə, illik məruzənin əsas məqsədi ölkəmizdə insan və vətəndaş
hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi vəziyyətinin qiymətləndirilməsindən,
2006-cı ildə insan hüquqları ilə bağlı vacib problemlərin vəziyyətinin təhlil
edilməsindən, Müvəkkil tərəfindən pozulmuş insan hüquqlarının bərpası, insan
hüquqlarının müdafiəsi və pozulmasının qarşısının alınması, habelə insan və
vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi vəziyyətinin öyrənilməsi üzrə
aparılmış işlər və həyata keçirilmiş tədbirlərlə, eyni zamanda dövlət
orqanlarının və vəzifəli şəxslərin Müvəkkillə
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əməkdaşlığı haqqında məlumatların verilməsindən ibarətdir.
Konstitusiya Qanununa əsasən, məruzə Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabinetmə, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə,
Azərbaycan
Respublikasının
Ali
Məhkəməsinə
və
Azərbaycan
Respublikasının baş prokuroruna göndərilir, eyni zamanda “Azərbaycan”
qəzetində və “Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu”nda dərc
olunur.
Məlum olduğu kimi, Müvəkkil “Azərbaycanda insan hüquqlarının və
azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti haqqında” 2002-ci ilin
son iki ayı da əhatə edilməklə 2003-cü, 2004-cü, 2005-ci və 2006-cı illər üzrə
illik məruzələrini artıq Konstitusiya Qanunu ilə müəyyən edilmiş- qaydada və
müddətlərdə təqdim etmişdir. O, məruzəni təqdim etdikdən sonra bir aydan
gec olmayaraq həmin məruzə ilə Milli Məclis qarşısında da çıxış etmişdir.
Ölkədə insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və
müdafiəsinin vəziyyəti haqqında sayca dördüncü illik məruzəsini təqdim edən
Müvəkkil tərəfindən ötən ildə də Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə,
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə, Konstitusiya Məhkəməsinə,
Nazirlər Kabinetmə, nazirlik və komitələrə, digər icra strukturlarına insan
hüquq və azadlıqlarının pozulması halları barədə müxtəlif məlumatlar, habelə
insan hüquq və azadlıqlarının daha etibarlı və səmərəli təmin edilməsi, o
cümlədən qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müxtəlif təkliflər və
tövsiyələr göndərilmişdir.
Bu müddət ərzində Müvəkkil ölkəmizdə insan hüquqlarının təmin edilməsi
və inkişafı sahəsində, o cümlədən pozulmuş insan hüquqlarının bərpası, insan
hüquqlarının müdafiəsi və pozulmasının qarşısının alınması, habelə insan və
vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi vəziyyətinin öyrənilməsi üzrə
apardığı məqsədyönlü işlə istər əhalini, istərsə də geniş ictimaiyyəti təsisatın
zərurətdən yarandığına və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında özünəməxsus
əhəmiyyəti olduğuna inandıra bilmiş və etibarını qazanmışdır.
V.Məhərrəmov
Azərbaycan Respublikasının
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman) Aparatının
Sənədlərin icrasına nəzarət şöbəsinin müdiri
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Obligations and powers of the Commissioner for
Human Rights
Summary
Adoption of the laws based on democratic and humanist ideas and
establishment of the various institutions was targeted on the protection of
human rights.
One of the democratic institutions supplementing current human rights
mechanisms is the Office of the Commissioner (Ombudsman) for Human
rights of the Republic of Azerbaijan.
By the adoption of the Constitutional Law on "Commissioner
(Ombudsman) for Human rights of the Republic of Azerbaijan" it was created
legal and financial basis for the activity of the institution.
The rules of lodging petitions on human rights violation to the
Commissioner, content of the complaint, making decision on the complaint,
reasons for the denial in investigation of the complaints, rules of their
investigation and the outcomes of the investigation with its similar and
different peculiarities is of great importance. As, unlike other legislative acts,
some of the exceptions set forth in the Constitutional Law contribute to the
expansion of the Commissioner's opportunities in the examination of the
appeals. While in investigating the circumstances indicated in a complaint on
violations of human rights, reception by the Commissioner of the observations
as to that complaint from body or official complained of, to have access,
without hindrance and prior notification, to any governmental and municipal
body, military units, penitentiary institutions, detention centers, to meet and
interview in private persons in the penitentiary institutions and detentions
centers, to obtain the documents confirming the lawfulness of their detention is
a vivid example of this.
One of the powerful tools of the Commissioner is the annual report.
Opportunity of the informing President, parliament, authorized state bodies
and the public in the report on the violation of human rights, indifference of
state authorities and local government bodies to the Commissioner
requirements, as well as noting the names of the high officials and measures
which was taken is of great significance.
V.Maharramov
Chief of the departınent for the control of the execution of
documents of the office of the Commissioner for Human Rights
(Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan
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Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkilinin (Onıbudsmanın) korrupsiyaya qarşı
mübarizə istiqamətləri
Məlumdur ki, korrupsıya bəşəriyyətin inkişafının istənilən mərhələsində
hər hansı bir ölkədə müşahidə olunan sosial bəladır. Heç bir dövlət və
cəmiyyətdən bu bəla yan keçməmişdir. Hətta inkişaf etmiş ölkələrdə belə
korrupsiya ən böyük problemlərdən olmuşdur.
Korrupsiyaya qarşı beynəlxalq səviyyədə olan xüsusi diqqətin səbəbi onun
böyük dağıdıcı qüvvəyə malik olması ilə bağlıdır. Belə ki, korrupsiya istənilən
ölkədə qanunların aliliyi, dövlətin səmərəli idarə olunması, bərabərlik və sosial
ədalət prinsiplərinin gözlənilməsinə, iqtisadi və sosial inkişafa, dövlətin
sabitliyinə və mənəvi dəyərlərinə, nəhayət ən vacibi demokratiyanın bərqərar
olunması və insan hüquqlarının təmin olunması üçün böyük təhlükə yaradır.
Dünyanın bir çox ölkələrində də korrupsiya ilə mübarizəyə yönəlmiş
normativ aktlar, o, cümlədən müvafiq beynəlxalq müqavilələr qəbul
olunmuşdur.
Bu kimi beynəlxalq sənədlər sırasında BMT-nin 15 noyabr 2000-ci il tarixli
“Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı” və 31 dekabr 2003-cü il tarixli
“Korrupsiyaya qarşı” Konvensiyasını, o cümlədən Avropa Şurasının 1999-cu il
27 yanvar tarixli “Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında” və
1999-cu il 4 noyabr tarixli “Korrupsiya ilə əlaqədar mülki-hüquqi məsuliyyət
haqqında” Konvensiyaları və digər beynəlxalq regional sənədləri misal
göstərmək olar.
Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, Azərbaycan Respublikası adları çəkilən
beynəlxalq sənədləri ratifıkasiya etmişdir.
Zənnimcə, korrupsiyaya qarşı beynəlxalq səviyyədə olan xüsusi diqqətin
səbəbi onun böyük dağıdıcı qüvvəyə malik olması ilə bağlıdır. Belə ki,
korrupsiya istənilən ölkədə qanunların aliliyi, dövlətin səmərəli idarə
olunması, bərabərlik və sosial ədalət prinsiplərinin gözlənilməsinə, iqtisadi və
sosial inkişafa, dövlətin sabitliyinə və mənəvi dəyərlərinə və nəhayət ən vacibi
demokratiyanın bərqərar olunması və insan hüquqlarının təmin olunması üçün
böyük təhlükə yaradır.
Son illərdə dövlətimiz bu cinayətin kökünün kəsilməsi
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məqsədi ilə müvafiq cəza siyasəti müəyyən etməklə bərabər, korrupsiya ilə
bağlı halların baş vermə səbəblərinin aradan qaldırılması məqsədi ilə mühüm
hüquqi islahatlar həyata keçirmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Cinayətkarlığa qarşı mübarizənin
gücləndirilməsi, qanunçuluğun və hüquq qaydalarının möhkəmləndirilməsi
tədbirləri haqqında” 1994-cü il 9 avqust tarixli, “İstehsal, xidmət, maliyyəkredit fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin qaydaya salınması və əsassız
yoxlamaların qadağan edilməsi barədə” 1996-cı il 17 iyun tarixli, “Dövlət
nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi və sahibkarlığın inkişafı sahəsində süni
maneələrin aradan qaldırılması haqqında” 1999-eu il 7 yanvar tarixli,
“Azərbaycan Respublikasında korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi
haqqında” 8 iyun 2000-ci il Fərmanları və həmçinin “Azərbaycan
Respublikasında iqtisadi cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində bəzi tədbirlər
haqqında” 1998-ci il 27 yanvar tarixli Sərəncamı cinayətkarlığa, o cümlədən
korrupsiyaya qarşı mübarizəni dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri
hesab etmiş, onun daha da məqsədyönlü aparılmasına şərait yaratınışdır.
Respublikada həyata keçirilmiş hüquqi islahatlar nəticəsində iqtisadi
cinayətkarlığa, rüşvətxorluğa, korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri ilə bağlı,
hüquq mühavizə orqanları qarşısında mühüm vəzifələr qoyulmuş, istehsal,
xidmət və maliyyə-kredit fəaliyyəti sahəsində əsassız yoxlamalar qadağan
edilmiş, sahibkarlığın inkişafına maneələr aradan qaldırılmışdır.
Artıq 13 yanvar 2004-cü il tarixdə “Korrupsiyaya qarşı mübarizə
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir. Bu qanun
korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların aşkar edilməsi, qarşısının alınması və
nəticələrinin aradan qaldırılmasına, sosial ədalətin, insan və vətəndaş
hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiə olunmasına, iqtisadiyyatın inkişafı
üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına, dövlət orqanlarının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, vəzifəli şəxslərin fəaliyyətinin qanuniliyinin, şəffaflığının
və səmərəliliyinin təmin edilməsinə yönəlmişdir.
2004-cü il martın 3-də “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin sərəncamı imzalanmışdır. Sərəncama uyğun olaraq
artıq qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının “Korrupsiyaya qarşı mübarizə
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğunlaşdırılması barədə
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təkliflər paketi hazırlanmış, bunlardan bəziləri qəbul edilmiş, Azərbaycan
Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsi
yaradılmış, Prezıdentin 2004-cü il 28 oktyabr tarixli Fərmanı ilə həmin
İdarənin Əsasnaməsi və prokurorluq işçilərinin say tərkibi təsdiq edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 3 sentyabr tarixli
sərəncamı ilə “Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Proqramı (20042006-cı illər)” təsdiq edilmişdir.
Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə yeni
Milli Strategiya hazırlanmaqdadır.
Bu gün artıq korrupsiyaya qarşı ixtisaslaşmış orqan funksiyasını yerınə
yetirən Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası yanında Korrupsiyaya qarşı
mübarizə üzrə Komissiyanın üzvləri seçilmiş, Əsasnaməsi təstiq edilmişdir.
Azərbaycan
Respublikası
Konstitusiyasında
və
Azərbaycan
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə təsbit olunmuş və
Azərbaycan Respublikasının dövlət və yerli özünü-idarə orqanları, vəzifəli
şəxsləri tərəfindən pozulan insan hüquqları və azadlıqlarının bərpası vəzifəsini
daşıyan Azərbaycan Ombudsmanının korrupsiya ilə mübarizədə öz rolu və yeri
vardır.
Qanun Ombudsmana hüquqi dövlət quruculuğunda və hüquqi dövlətin
mühüm prinsiplərinin qorunması, o cümlədən korrupsiyaya qarşı mübarizə
sahəsində geniş səlahiyyətlər vermişdir.
Qanunda
təsbit
olunmuş
səlahiyyətlər
əsasında
Azərbaycan
Ombudsmanının korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirdiyi
fəaliyyət istiqamətlərini qısaca olaraq nəzərinizə çatdırmaq istərdim.
Məlum olduğu kimi korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətləri sırasında
qanunvericiliyin insan hüquqlarının təmini baxımından təkmilləşdirilməsinin
mühüm əhəmiyyəti vardır.
“Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman) haqqında” Konstitusiya Qanununun 1.5-ci maddəsinə əsasən,
Müvəkkil Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə insan hüquq və
azadlıqlarının təmin edilməsi məqsədilə qanunların qəbul edilməsinə və ya
yenidən baxılmasına dair təkliflər verə bilər.
Müvəkkil bu hüququndan istifadə edərək bir sıra təkliflərlə çıxış etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə “vətəndaşların
müraciətlərinə baxılması qaydasının
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pozulmasına görə məsuliyyət” müəyyən edən maddənin əlavə edilməsi, eyni
məzmunlu normanın Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məsəlləsinə əlavə
edilməsi, “Dövlət Qulluqçularının Etik Davranış Kodeksi”nin hazırlanması və
qəbul edilməsi, “Vəzifəli səxslərin fəaliyyətində maraqlar toqqusmasının
qarsısının alınması haqqında” qanun layihəsinə və bir sıra digər qanun
layihələrinə əlavələrlə bağlı hazırlanmış təklifləri bu qəbildəndir.
Konstitusiya Qanununun 13.2.8-ci maddəsinə əsasən, Müvəkkil şəxsin
hüquqları qüvvədə olan normativ aktlarla pozulduqda Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu ilə müraciət etmək
hüququna malikdir.
Müvəkkil qanunda təsbit olunmuş bu səlahiyyətlərindən istifadə edərək
şəxsin hüquqlarının qüvvədə olan normativ hüquqi aktlarla pozulması
hallarının aradan qaldırılması üçün Konstitusiya Məhkəməsinə sorğularla
müraciət etmiş və həmin sorğulara müəyyən edilmiş qaydada baxılaraq
müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir.
Ombudsman həmçinin, insan hüquqlarının təmininə mühüm təhlükə
mənbəyi olan korrupsiya ilə mübarizə məqsədilə bir sıra dəyirmi masalar təşkil
etmiş, “Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Proqramının (2004-2006-cı
illər)”, 2006-2015-ci illər üzrə Azərbaycan Respublikasında Yoxsulluğun
azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın, Azərbaycan Respublikasında İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının və eyni
zamanda korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qəbul olunacaq yeni Milli
Strategiyanın hazırlanmasında bir sıra təkliflərlə çıxış etmişdir.
Ümumiyyətlə qeyd etmək istərdim ki, Müvəkkil fəaliyyəti dövründə insan
hüquq və azadlıqlarının daha səmərəli təmini və müdafiəsi məqsədilə qəbul
edilmiş Dövlət Proqramlarının və Milli Fəaliyyət Planlarının həm hazırlanması
prosesində, həm də həyata keçirilməsində yaxından iştirak etmişdir.
Məlumat üçün bildirmək istərdim ki, Ombudsmanın nümayəndəsi Dövlət
Qulluğunu İdarəetmə Şurası yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə
Komissiyanın fəaliyyətinin həyata keçirilməsi məqsədilə yaradılmış “İşçi
qrupunun” üzvüdür.
Ombudsman qanunda təsbit olunmuş səlahiyyətləri çərçivəsində səriştəsiz
idarəetmə və hakimiyyətdən sui-istifadə məsələlərini qaldırmaq, dövlət
orqanları və onların vəzifəli şəxslərinə verilmiş hakimiyyət hüduduna riayət
edilməsinin təminatçısı kimi
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çıxış etmək hüququna malikdir.
“Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman) haqqında” Konstitusiya Qanununun 1.6-cı maddəsinə əsasən,
Müvəkkilin məhkəmələrdə süründürməçilik, sənədlərin itirilməsi və vaxtında
verilməməsi, habelə məhkəmə qərarlarının icrasının gecikdirilməsi ilə əlaqədar
insan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərə baxmaq hüququ vardır.
Ombudsman qanunda təsbit olunmuş bu hüququndan istifadə edərək,
bürokratik əngəlliklərə yol verən, vətəndaşlarla kobud davranan, hakim adına
layiq olmayan hakimlərin inzibati məsuliyyətə cəlb olunması üçün Məhkəmə
Hüquq Şurasına çoxsaylı müracətlər etmişdir. Bu müraciətlər əsasında bir sıra
hakimlər inzibati məsuliyyətə cəlb olunmuşdur.
Ombudsmanın ünvanına daxil olan şikayətlərin əksəriyyətində şikayətçilər
hüquqlarının pozulmasının əsas səbəbi kimi bəzi dövlət məmurlarının,
bələdiyyə rəhbərlrinin vəzifəsindən sui-istifadə etməsi, onların korrupsiyaya
qurşanması kimi amilləri göstərirlər.
Bu kimi halların aradan qaldırılması və hüquqların bərpası məqsədilə
Ombudsman fəaliyyəti dövründə Qanunda təsbit olunmuş səlahiyyətlərini
rəhbər tutaraq korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində işlər görmüşdür. Belə
ki, korrupsiyaya yol vermiş dövlət məmurlarının qanunun müəyyən etdiyi
tələblər əsasında cəzalandırılması məqsədilə yuxarı dövlət qurumları
qarşısında məsələ qaldırmışdır. Bunun nəticəsində bir sıra dövlət məmurları
tutduqları vəzifədən azad edilmiş və qanuna müvafiq surətdə
cəzalandırılmışlar.
Ombudsman öz fəaliyyəti dövründə qanunda təsbit olunmuş
səlahiyyətlərini rəhbər tutaraq korupsiyaya yol vermiş dövlət məmurlarının
qanunun müəyyən etdiyi tələblər əsasında cəzalandırılması məqsədilə yuxarı
dövlət qurumları qarşısında məsələ qaldırmış, Azərbaycan Respublikasının
Baş Prokurorluğuna müraciət etmiş, bu məsələləri daim diqqət mərkəzində
saxlamışdır.
Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, Konstitusiya Qanununun 14-cü
maddəsinə əsasən, cari il bitdikdən sonra 2 aydan gec olmayaraq müvəkkil
ölkədə insan hüquqlarının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinə illik məruzəni təqdim edir və həmin məruzə ilə Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisi qarşısında çıxış edir.
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İllik məruzədə insan hüquqlarını pozan Müvəkkilin tələbləri ilə
hesablaşmayan dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının, vəzifəlı şəxslərin adları
çəkilir və bununla əlaqədar görülmüş tədbirlər barədə məlumat verılir.
Müvəkkil özünün illik məruzəsində korrupsiyaya yol vermiş icra
başçılarının, hakimlərin və digər məmurların adlarını çəkərək onların
cəzalandırılmasını tələb etmişdir.
Məlumat üçün bildiririk ki, Ombudsmanın illik məruzəsində adları
çəkilmiş məmurların bır çoxu tutduğu vəzifədən azad edilmiş, intizam və ya
cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuşdur.
Əhalinin müxtəlif kateqoriyalarının hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi
işinin əlaqələndirilməsinin təmin edilməsi məqsədilə Ombudsmanın yanında
hərbi qulluqçuların, məhbusların, qaçqınların və məcburi köçkünlərin,
ahılların, əlillərin, uşaqların, qadınların hüquqları üzrə, habelə gender
bərabərliyi, işgəncələrlə, din problemləri üzrə, o cümlədən korrupsiya ilə
mübarizə üzrə ixtisaslaşdırılmış müşavirlər institutu yaradılmışdır.
İxtisaslaşdırılmış müşavirlər tərəfindən mütəmadi olaraq müvafiq sahələr üzrə
milli qanunvericilik və beynəlxalq-hüquqi aktlar, bu sahədə ölkədəki vəziyyət
təhlil edilir, ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə təkliflər və tədbirlər planı hazırlanır.
Məlum olduğu kimi maarifləndirmənin insan hüquqlarının müdafiəsi və
gələcək hüquq pozuntularının qarşısının alınmasında mühüm rolu vardır.
Həyata keçirdiyimiz geniş fəaliyyət istiqamətlərindən biri də insan hüquq
və azadlıqlarının təbliği, hüquqi maarifləndirmə sahəsində tətbiq edilən
fəaliyyətdən ibarət olmuşdur. Fəaliyyətə başladığımız ilk günlərdən insan
hüquqlarının təbliği sahəsində geniş maarifləndirmə işi aparırıq.
İstər Bakı şəhərində, istərsə də respublikanın ayrı-ayrı bölgələrində həyata
keçirdiyimiz və insan hüquqlarının təmini, müdafiəsi, o cümlədən
antikorrupsiya məsələrinə həsr olunmuş maarifləndirmə xarakterli
tədbirlərimizə hakim korpusunun, icra hakimiyyətinin, polis və prokurorluq
orqanları nümayəndələri cəlb olunmuşdur.
Həyata keçirilmiş maarifləndirmə tədbirləri sırasında Ombudsmanın
vətəndaş cəmiyyəti ilə birgə təşkil etdiyi seminar və treyninqlərin xüsusi
əhəmiyyəti olmuşdur.
Xüsusi diqqətə layiqdır ki, artıq 2004-cü ilin iyun ayından
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etibarən Ombudsmanın insan hüquq və azadlıqlarının pozulması hallarına daha
tez reaksiyasını və hüquqların müdafiəsini təmin etmək məqsədilə
Ombudsmanın ATƏT-in Bakı Ofisi ilə birgə “Təcridxanalarda, müvəqqəti
saxlanılma yerlərində insan hüquqlarının pozulması hallarının araşdırılması və
şikayətlərin sürətli cavablandırılmasında Ombudsmana yardım” layihəsinin
həyata keçirilməsinə başlanılmış, layihənin icrasını təmin etmək məqsədilə
Ombudsman Aparatının əməkdaşlarından ibarət “Çevik araşdırma qrupu”
yaradılmışdır.
“Çevik araşdırma qrupu” üzvləri üçün daxili təlimat məşğələləri keçirilmiş
və vəzifələri izah edilmiş, “Polis haqqında” Qanun və polis işçilərinin
səlahiyyətləri, “İnsan hüquqları və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında”
Avropa Konvensiyası, “İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud
ləyaqəti alçaldan davranış və cəza növləri əleyhinə” Konvensiya və başqa normativ aktların müddəaları müzakirə olunmuşdur.
Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə bütün şəhər və rayonları
əhatə etməklə hüquq mühafizə orqanları, polis işçiləri üçün “Polis haqqında”
Qanun, beynəlxalq konvensiyalara və milli qanunvericiliyə uyğun olaraq polis
əməkdaşlarının insan hüquqlarının müdafiəsində rolu və Ombudsmanla
əməkdaşlığının təkmilləşməsi mövzusunda seminar-müşavirələr keçirilmişdir.
Adı çəkilən layihə altı aylıq müddətə nəzərdə tutulsa da, bu iş müntəzəm
şəkildə davam etdirilir.
Müvəkkil və “Çevik araşdırma qrupu”nun üzvləri 250-dən çox polis
idarəsinin müvəqqəti saxlanılma yerlərinə və müvəqqəti saxlama
təcridxanalarına baxışlar keçirmişlər. Eyni zamanda, 24 saat ərzində fəaliyyət
göstərən telefona hüquq pozuntusu ilə bağlı daxil olmuş hər bir məlumat
yoxlanılmış, yerlərdə müvafiq baxışlar keçirilmiş, zəruri tədbirlər
görülmüşdür. Araşdırmalar zamanı işgəncə halları müəyyən edilməsə də,
saxlanılanların qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vaxtdan artıq saxlanılması,
sənədləşmələrin və digər qanun, hüquq pozuntusu halları aşkar edilmiş və bu
barədə müntəzəm olaraq Daxili İşlər nazirinə məlumat verilmişdir.
Ombudsmanın müraciəti əsasında Daxili İşlər nazirinin bilavasitə nəzarəti
altında qanun və hüquq pozuntusuna yol vermiş polis işçiləri intizam
məsuliyyətinə cəlb olunmuş və müvafiq qaydada cəzalandırılmışlar.
Müvəkkilin təşəbbüsü və Daxili İşlər nazirinin dəstəyi ilə polis
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idarə, şöbə və bölmələrində “Çevik araşdırma qrupu”nun məqsədini
Ombudsmana müraciət etmə qaydalarını və əlaqə telefon nömrələrini özündə
əks etdirən xüsusi lövhələr asılmışdır. İlk vaxtlar belə lövhələr Bakı şəhərini
əhatə etsə də, sonradan bunların Azərbaycanın bütün bölgələrində fəaliyyət
göstərən polis idarə, şöbə və bölmələrində olması polis işçilərinin öz
vəzifələrinə daha məsuliyyətlə yanaşması, əhalinin məlumatlandırılması baş
vermiş hüquq pozuntularının vaxtında aradan qaldırılması və korrupsiyaya
qarşı mübarizə baxımından mühüm əhəmiyyəti vardır.
Müvəkkil korrupsiya ilə mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış beynəlxalq
təşkilatlarla da sız əməkdaşlıq edir. Fəaliyyəti dövründə Müvəkkil bir sıra
beynəlxalq qurumların, o cümlədən GRECO-nun (Korrupsiyaya qarşı
mübarizə üzrə dövlətlər qrupunun) nümayəndələrini qəbul edərək onlarla birgə
korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə əməkdaşlıq prespektivlərini müzakirə
etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin
korrupsiya hallarının araşdırılması və aradan qaldırılması istiqamətində dövlət
qurumları, qeyri-hökumət təşkilatları və beynəlxalq qurumlarla yaratınış
olduğu əməkdaşlıq əlaqələri uğurla inkişaf etdirilməkdədir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 28 dekabr
2006-cı il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş və insan hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində mühüm müddəaların təsbit olunduğu
Azərbaycan Respublikasında İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Milli
Fəaliyyət Planının 23-cü (Korrupsiya ilə mübarizənin gücləndirilməsi
potensialının artırılması, milli mexanizmlərin daha da inkişaf etdirilməsi,
habelə bu sahədə institusional islahatların davam etdirilməsi məqsədilə
beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinin davam etdirilməsi) və 24-cü (Dövlət
orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın təmin edilməsi və korrupsiyaya qarşı
mübarizə üzrə növbəti illər üçün Milli Fəaliyyət Planının hazırlanması)
bəndlərinin icrası Müvəkkilin dövlət və qeyri-hökumət təşkilatları ilə
gələcəkdə birgə əməkdaşlıq əlaqələrinə zəmin yaradacaqdır.
A.Səfixanlı
Azərbaycan Respublikasının
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Aparatının
Hüquqi maarifləndirmə, elmi-analitik,
informasiya və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri
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Activities of the Commissioners (Ombudsman) for
Human rights of the Republic of Azerbaijan on the
struggle against corruption
Summary
The article focuses on the impacts of corruption which is universal
problem, international covenants on the elimination of this problem, at the
same time, it widely updates on the legal reforms being realized in the country
for the prevention of this offence and analyses the corruption problem that
irrespective of the country threatens to the supremacy of law, effective
governance, observation the principles of equality and social justice, economic
and social growth, country's stability and moral values and at last, to the
establishment of the democracy which of great importance and provision of
human rights .
At the same time, the article highlights powers of the Ombudsman to
struggle against corruption under the Constitutional Law, whose responsibility
is to restore the human rights and freedoms violated by government and local
government authorities and officials, enshrined in the Constitution of the
Republic of Azerbaijan and international covenants that our country is a party
to, the measures taken and their outcomes. Moreover, the current level of
cooperation established with state bodies, nongovernmental organizations and
international institutions in the field of the investigation and elimination of the
corruption cases and further development perspectives.
A.Safikhanli
Chief of the departınent for
Legal education, scientific and analytic,
information and international relations of the
Office of the Commissioner for Human Rights
(Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan
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Din və vicdan azadlığının təmin edilməsində
Ombudsmanın rolu
Din və vicdan azadlığı əsas insan hüquqlarından biri olmaqla beynəlxalq
hüquq və milli qanunvericiliklə qorunur. Bü hüquqdan demokratik
cəmiyyətin ən mühüm nailiyyətlərindən olan fikir müxtəlifliyi, plüralizm irəli
gəlir ki, bunların da əsasını tolerantlıq təşkil edir.
Hər bir kəs dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirir, hər hansı dinə
təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə etiqad etmək, dinə münasibəti ilə
əlaqədar əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüququna malikdir.
Din və vicdan azadlığı insanın düşünmək və öz əqidəsinə uyğun olaraq
davranmaq hüququdur. Geniş aspektdə bu hüquq hər hansı bir dinə etiqad
etmək, dini ibadət etmək, dinini dəyişdirmək, heç bir dinə etiqad etməmək,
ateist təbliğatı aparmaq, dini qurum yaratmaq, öz dinini təbliğ etmək, dini
maarifləndirmə ilə məşğul olmaq və bununla bağlı digər hüquqları özündə
ehtiva edir.
Bu mühüm hüquq həm beynəlxalq-hüquqi aktlarda, həm də dövlətdaxili
qanunvericilikdə öz əksini tapmışdır. Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 48-cü maddəsi “Vicdan azadlığı” adlanır və həmin
maddəyə əsasən hər kəsin vicdan azadlığı vardır. Konstitusiyanın bu mühüm
norması 20 avqust 1992-ci il tarixli “Dini etiqad azadlığı haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda geniş açıqlanmışdır.
Adı çəkilən Qanun respublikamızda dini azadlığın həyata keçirilməsi ilə
bağlı yaranan münasibətləri tənzimləyir. Qeyd olunan Qanun Azərbaycan
Respublikasında hər bir şəxsin dinə öz münasibətini müəyyənləşdirmək və
ifadə etmək hüququna və həmin hüququ həyata keçirməyə təminat yaradırı
Azərbaycan
Respublikasının
qanunvericiliyinə
və
Azərbaycan
Respublikasının qəbul etdiyi beynəlxalq hüquq normalarına müvafiq surətdə
sosial ədaləti, bərabərliyi, vətəndaşların dinə münasibətindən asılı olmayaraq
onların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin müdafiəsini təmin edirı dini
qurumlara münasibətdə dövlətin vəzifələrini müəyyənləşdirirı dini
qurumların dövlət və cəmiyyət qarşısında vəzifələrini müəyyən edirı
insanların dünya görüşündən və dini
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əqidəsindən asılı olmayaraq milli əxlaqın və humanizmin təzahürü,
vətəndaşların əmin-amanlığı və əməkdaşlığı üçün əlverişli şəraiti himayə edirı
dini qurumların fəaliyyəti ilə əlaqədar münasibətləri nizama salır.
Qanuna əsasən hər bir şəxsin dinə münasibətini müəyyənləşdirməsində,
dinə etiqadında, ibadətlərdə, dini ayin və mərasimlərin icrasında iştirak
etməsində, dini öyrənməsi yolunda hər hansı maneçiliyə yol verilmir. Dini
etiqadların, dini həyat tərzinin və ibadətlərin zor işlədilməklə və ya insanlar
arasında nifaq salmaq məqsədi ilə təbliği, dini etiqada məcbur etmək
qadağandır.
Dini etiqad azadlığının həyata keçirilməsində yalnız dövlət təhlükəsizliyi
və ictimai təhlükəsizlik baxımından və Azərbaycan Respublikasının
beynəlxalq öhdəliklərinə müvafiq olan hüquq və azadlıqların mühafızəsi üçün
zəruri hallarda məhdudiyyətlər qoyula bilər.
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları dinə münasibətindən asılı
olmayaraq siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni həyatın bütün sahələrində qanun
qarşısında bərabərdirlər. Vətəndaşın dinə münasibətinin rəsmi sənədlərdə
göstərilməsinə yalnız öz istəyi ilə yol verilir.
Azərbaycan Respublikasında din və dini qurumlar dövlətdən ayrıdır.
Dövlət ona aid olan hər hansı işin yerinə yetirilməsini dini qurumlara tapşırmır
və onların fəaliyyətinə qarışmır. Bütün dinlər və dini qurumlar qanun
qarşısında bərabərdir. Bir din və dini qurum üçün digərinə nisbətən hər hansı
üstünlük və ya məhdudlaşdırmalar müəyyən edilməsinə yol verilmir. Dini
qurumlar ictimai həyatda iştirak etmək, habelə ictimai birliklərlə yanaşı kütləvi
məlumat vasitələrindən istifadə etmək hüququna malikdirlər.
Qanunun 6-cı maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasında dövlət təhsil
sistemi dindən ayrıdır. Lakin bununla yanaşı dinşünaslıq, dini-idrakı, dinifəlsəfi fənlər, müqəddəs dini kitabların əsasları ilə tanışlıq dövlət təhsil
müəssisələrinin tədris proqramına daxil edilə bilər. Vətəndaşlar istədikləri
dildə fərdi qaydada və ya başqaları ilə birlikdə ilahiyyəti öyrənə və dini təhsil
ala bilərlər.
Qanuna əsasən dini icmalar, idarələr və mərkəzlər, dini qardaşlıqlar, dini
tədris müəssisələri, onların birlikləri dini qurumlardır. Dini qurumlar öz
mərkəzi (idarələri) ilə təmsil olunurlar.
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Qanun dini mərkəz və idarələrin öz nizamnamələrində (əsasnamələrində)
nəzərdə tutulmuş qaydada ibadətgahlar, ziyarətgahlar, dini tədris müəssisələri
və dini qardaşlıqlar yarada bilməsi hüquqlarını da təsbit edir.
Dini qurumlar ibadətlər və dini yığıncaqlar üçün onlara münasib yerlərə,
habelə bu və ya digər dində müqəddəs sayılan ziyarətgahlara himayədarlıq
edib, onları saxlamaq və onlardan istifadə etmək hüququna malikdirlər.
İbadətlər, dini ayinlər və mərasimlər ibadətgahlarda və onlara məxsus ərazidə,
ziyarətgahlarda, qəbristanlıqlarda, dini qurumların idarələrində, vətəndaşların
mənzillərində və evlərində maneəsiz keçirilir.
Dini qurumlar xəstəxanalarda, hospitallarda, qocalar və əlillər evlərində,
yataqxanalarda, islah-əmək müəssisələrində olan vətəndaşlara ibadətlər
keçirilməsi üzrə təkliflərlə müraciət etmək hüququna malikdirlər.
Vətəndaşlar və dini qurumlar istədikləri dildə dini ədəbiyyat, eləcə də dini
təyinatlı başqa əşya və materiallar əldə edə və bunlardan istifadə edə bilərlər.
Dini qurumlar dini işlər üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının razılığı ilə
dini təyinatlı ədəbiyyatı, əşyaları və dini məzmunlu başqa məlumat
materiallarını istehsal, idxal edə və sərbəst yaya bilərlər.
Dini etiqad azadlığı haqqında qanunvericiliyin pozulmasında günahkar
olan vəzifəli şəxslər və vətəndaşlar Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.
Azərbaycan dövləti milli, etnik, irqi və ya dini zəmində, insanların
konstitusiyada təsbit olunmuş hüquq və azadlıqlarının pozulmasına görə xüsusi
cəza siyasəti müəyyənləşdirmişdir.
Soyqırım, siyasi, irqi, milli, etnik, mədəni, dini, cinsi və ya beynəlxalq
hüquq normaları ilə qadağan edilmiş digər əsaslara görə müəyyən edilmiş hər
hansı bir qrupu və ya təşkilatı təqib etmə, yəni qrupa və ya təşkilata mənsub
olduqlarına görə insanları əsas hüquqlardan kobudcasına məhrum etmə,
bərabərlik hüququnu pozma, qanunsuz olaraq dini ayinlərin icrasına mane
olma, dini ayinlərin icrası adı altında vətəndaşların hüquqlarına qəsd etmə,
milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması cinayət
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada cəzalandırılır.
Azərbaycan Respublikasının Cinayət məcəlləsinə əsasən,
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cinayətin milli, irqi və ya dini düşmənçilik, dini fanatizm zəminində
törədilməsi cəzanı ağırlaşdıran hal kimi qiymətləndirilir.
Qanunsuz olaraq dini ayinlərin icrasına mane olma şərti maliyyə vahidi
məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək miqdarda cərimə və ya yüz
altınış saatdan iki yüz qırx saatadək ictimai işlər və ya bir ilədək müddətə islah
işləri ilə cəzalandirılır. Həmçinin, dini məzhəbləri yaymaq və dini ayinlərin
icrası adı altında fəaliyyət göstərən və bu fəaliyyətlə ictimai asayişi pozan,
yaxud vətəndaşların sağlamlığına zərər vuran və ya formasından asılı
olmayaraq vətəndaşların hüquqlarını pozan, habelə vətəndaşların qanunla
müəyyən edilmiş vəzifələrini yerinə yetirməkdən yayındıran qrup təşkil etmə,
ona rəhbərlik etmə və ya belə, qrupda iştirak etmə şərti maliyyə vahidi
məbləğinin yüz mislindən beş yüz mislinədək miqdarda cərimə və ya iki ilədək
müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Bu əməllərin
törədilməsinə yetkinlik yaşına çatmayanları cəlb etmə iki ilədək müddətə islah
işləri və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
Konstitusiyada həmçinin bərabərlik hüququ da öz əksini tapmışdır.
Konstitusiyanın 25-ci maddəsinə əsasən, dövlət irqindən, milliyyətindən,
dinindən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq
mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər
ictimai birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və
azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir. İnsan və vətəndaş hüquqlarını və
azadlıqlarını irqi, milli, dini, dil, cinsi, mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial
mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırmaq qadağandır.
Bərabərlik hüququnun pozulmasına görə milli qanunvericilik xüsusi cəza
müəyyən etmişdir.
Cinayət məcəlləsinin “bərabərlik hüququnu pozma” adlanan 154-cü
maddəsinə əsasən, irqindən, milliyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən,
mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi
partiyalara,
həmkarlar
ittifaqlarına
və
digər
ictimai
birliklərə
mənsubiyyətindən asılı olaraq şəxsin hüquq və qanuni mənafelərinə zərər
vurmaqla şəxsin bərabərlik hüququnu pozma şərti maliyyə vahidi məbləğinin
yüz mislindən beş yüz mislinədək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə
islah işləri ilə cəzalandırılır.
Yuxarıda qeyd olunduğu kimi din və vicdan azadlığı ilə bağlı müddəalar
milli qanunvericiliklə yanaşı, beynəlxalq
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sənədlərdə də öz əksinı tapmışdır. Ümumdünya İnsan Hüquqları
Bəyannaməsini, Vətəndaş və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktı,
Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasını buna misal göstərmək olar. Eyni
fikırləri BMT-nin “Dinə, yaxud əqidəyə görə dözümsüzlük və ayrı-seçkiliyin
bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında” Bəyannaməsi barəsində də
söyləmək olar. Belə ki, hə-min Bəyannamənin 1-ci maddəsinə görə, hər bir
insan fıkir, vicdan və din azadlığı hüququna malikdir. Bu hüquq özünün
seçdiyi hər-hansı dinə, yaxud əqidəyə malik olmaq və öz dininə, yaxud
əqidəsinə təklikdə, və ya başqaları ilə birgə, açıq, yaxud xüsusi qaydada,
ibadətdə, dini mərasim və ayinlərin icrasında və təlimdə etiqad bəsləmək, və
ya onları ifadə etmək azadlığını əhatə edir.
Azərbaycan Respublikasında din-dövlət münasibətlərinin tənzimlənməsi
istiqamətində aparılan hüquqi islahatların məntiqi davamı kimi, 2001-ci ilin
iyununda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Fərmanı ilə
yaradılmış Azərbaycan Respublikası Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi
dini fəaliyyət sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini təmin edir.
Göründüyü kimi dünya birliyinin bərabər hüquqlu üzvü olan Azərbaycanda
insan hüquqlarının təmini dövlətin əsas prioritet məqsədləri sırasına daxil
edilir. Konstitusiyada insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmini
dövlətin ali məqsədi kimi təsbit olunmuşdur. Mütərəqqi haldır ki, Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyası dövlət quruculuğu tarixində ilk dəfə olaraq
insan hüquqlarının təbii xarakter daşımasını özündə əks etdirmişdir.
Azərbaycan Respublikasında aparılan demokratik hüquqi islahatlar insan
hüquqlarının, ümumqəbul olunmuş beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında
müdafiəsi sahəsində mühüm irəliləyişlərin əldə edilməsinə şərait yaratınış, bu
müddət ərzində ölkəmiz bir çox beynəlxalq konvensiyaya qoşulmuşdur ki,
bunların da yarısından çoxu bilavasitə və ya dolayısı ilə insan hüquq və
azadlıqları ilə bağlıdır.
2001-ci ilin yanvarın 25-dən ən nüfuzlu regional beynəlxalq təşkilatlardan
olan və əsas məqsədini insan hüquqlarının müdafiəsi təşkil edən Avropa
Şurasının bərabər hüquqlu üzvü olan Azərbaycan Respublikası həmin ilin
dekabrın 25-də “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında”
Konvensiyaya qoşulmuş və milli qanunvericiliyin bu Konvensiyanın
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tələblərinə və Avropa standartlarına uyğun təkmilləşdirilməsi öhdəliyini
götürmüşdür.
Azərbaycan Respublikasının Avropa hüquq məkanına doğru inteqrasiya
prosesində həyata keçirdiyi islahatların ən mühüm mərhələlərindən biri insan
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsində səmərəli məhkəmədənkənar hüquq
müdafiə mexanizmi olan Ombudsman institutunun yaradılması olmuşdur.
Ombudsman institutu haqlı olaraq dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin hüquq
sistemlərində insan hüquqlarının müdafiəsində və dövlət orqanlarının
qanuniliyi və fəaliyyətinin möhkəmləndirilməsində vacib mexanizm hesab
olunur.
Bu gün müstəqil Azərbaycan Respublikasında da bir çox inkişaf etmiş
demokratik ölkələrdə olduğu kimi və müasir dövrümüzdə hüquqi dövlətin
mühüm institutlarından sayılan Ombudsman təsisatı müstəqil fəaliyyət
göstərir. Azərbaycanda bu institutun təsis olunması və səmərəli fəaliyyəti
həqiqətən də respublikamızın hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu
yolunda olduğunu göstərən ən mühüm amillərdəndir.
Ombudsmanın əsas vəzifəsi mılli qanunvericilikdə və dövlətin iştirakçısı
olduğu beynəlxalq-hüquqi aktlarda təsbit olunmuş pozulmuş insan hüquq və
azadlıqlarının bərpasıdır. Dini etiqad azadlığının da əsas insan hüquq və
azadlıqlarının tərkib hissəsinə daxil olduğunu, həmçinin dövlətdaxili
qanunvericilikdə və Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu beynəlxalq
müqavilələrdə təsbit olunduğunu nəzərə alaraq Müvəkkil fəaliyyətə başladığı
ilk günlərdən vicdan və dini etiqad azadlığının təmin edilməsinə xüsusi diqqət
yetirmişdir və yetirməkdədir.
Bu il beş illiyini qeyd edən Müvəkkil fəaliyyəti dövründə dini etiqad
azadlığının təmini məqsədilə bir sıra tədbirlər həyata keçirmişdir. Müvəkkil
onun təşəbbüsü ilə keçirilmiş tədbirlərdə dini tolerantlıq, mənəvi tərbiyə və
müxtəlif dini baxışları olan insanların qarşılıqlı münasibətlərinə dair bir sıra
konstruktiv təkliflərlə çıxış etmişdir.
Mədəniyyətlərarası dialoq və dinlərarası əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi,
bu prosesə bütün cəmiyyətin, dövlət və qeyri-dövlət qurumlarının, vətəndaş
cəmiyyətinin cəlb edilməsi, uşaqlar və gənclərə dini tolerantlığın aşılanması
məqsədilə təhsil müəssisələrində maarifləndirmə tədbirlərınin keçirilməsi,
dinşünas və ilahiyyatçı alimlərin bu tədbirlərdə iştirakı, xalqlararası, siviliza-
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siyalararası əməkdaşlığın, sülhün bərqərar olmasına xidmət edən dinlərarası
dialoqun inkişaf etdirilməsi, bu mövzuda müxtəlif nəşrlərin hazırlanması,
KİV-in dini maarifləndirmə işinə cəlb olunması, dini etiqad azadlığına dair
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və monitorinqi, dini maarifləndirmə işinin
gücləndirilməsi və vicdan azadlığına hörmət ruhunda tərbiyənin təbliğ edilməsi, Azərbaycanın tolerantlıq siyasətinin dünyada tanıdılması və bununla
bağlı digər təkliflər bu sıradandır.
Müvəkkil uşaq və gənclərlə dini dözümlülüyün aşılanması məqsədilə
müntəzəm olaraq “Dinlər uşaqlar üçün” beynəlxalq şəbəkəsi ilə əlaqə saxlayır.
Vicdan azadlığının təmin edilməsi və müdafiəsi müntəzəm olaraq
Müvəkkilin diqqətində olmuşdur. Qeyd olunmalıdır ki, Müvəkkilin ünvanına
daxil olan çoxsaylı şikayətlər arasında dini zəmində təqib hallarına, dinı etiqad
azadlığının pozulmasına, yəni hər-hansı dinə etiqad etməyə, dinini
dəyişdirməyə və ya dinindən imtina etməyə məcbur edilmək hallarına rast
gəlinməmişdir. Bu da dövlətin heç bir dinə üstünlük verməməsinin daha bir
göstəricisidir.
Müvəkkil cəzaçəkmə müəssisələrinə, həmçinin müvəqqəti saxlanılma
təcridxanalarına keçirdiyi baxışlar zamanı vicdan azadlığı ilə bağlı məsələləri
də diqqət mərkəzində saxlamışdır. Məlumdur ki, cəzaçəkmə müəssisələrində
müxtəlif dini etiqadlara mənsub olan şəxslər saxlanılır. Bu şəxslərin dini
mənsubiyyəti onların cəza çəkdiyi rejim daxilində nəzərə alınmalı və vicdan
azadlığının həyata keçirilməsi üçün daha dolğun şərait yaradılmalıdır. Bunu
nəzərə alaraq, Müvəkkil cəzaçəkmə müəssisələrində müxtəlif dini etiqadlara
aid olan məhkumların fərqli qidalanması, onların müvafiq dini konfessiyaların
xadimləri ilə müntəzəm görüşlərinin təşkilini təklif etmişdir. Bundan başqa
Müvəkkil məhkumların islah edilməsinə din vasitəsilə islahın daxil edilməsi,
məhkumların mənəvi-əxlaqi islahı üçün müəyyən edilmiş qaydada dövlət
qeydiyyatına alınmış dini birliklərin din xadimlərinin məhkumlarla mənəvitərbiyəvi işin aparılması üçün cəzaçəkmə müəssisələrinə dəvət olunmasını
təklif etmişdir. Təqdirəlayiq haldır ki, cəzaçəkmə müəssisələrində, müvəqqəti
saxlanılma təcridxanalarında saxlanılan şəxslərin və məhbusların öz dini
ehtiyaclarını ödəmək üçün ibadət otaqları fəaliyyət göstərir.
Müvəkkil milli və dini tolerantlığın Azərbaycan
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cəmiyyətinin səciyyəvi xüsusiyyəti və ən mühüm nailiyyətlərindən olduğunu
nəzərə alaraq, ölkədə təmsil olunan əsas dini icmalar daxil olmaqla “Din
vasitəsilə sülh mədəniyyəti” dinlərlərarası şurasının yaradılmasını təklif
etmişdir.
Diqqətəlayiq haldır ki, Müvəkkilin təşəbbüsü və ümumi redaktəsi ilə
cəmiyyətdə, ailədə və məişətdə konfliktlərin aradan qaldırılmasına yönələn
YUNESKO-nun dəstəyi ilə ingilis dılindən Azərbaycan və rus dillərinə
tərcümə edilmiş “Sülh mədəniyyəti təhsili gender perspektivindən” adlı
kitabdan istifadə etməklə müxtəlif icmalarda seminarlar, treninqlər
keçirilmişdir.
Ötən dövrdə yerli icmalarla, habelə dini icmaların və azsaylı xalqların
nümayəndələri ilə mütəmadi görüşlər keçirən Müvəkkil ölkəmizin müxtəlif
regionlarında görüşləri zamanı vicdan azadlığının təmin edilməsi vəziyyəti ilə
yaxından maraqlanmışdır.
Sumqayıt Dövlət Universitetində təhsil alan hicablı qızlar Müvəkkilə
müraciət edərək universitetə buraxılmadıqlarını bildirmişlər. Həmin tələbələri
və onların valideynlərini qəbul edərək dinləyən Müvəkkil universitetdə olmuş,
rektorla görüşərək məsələni müzakirə etmişdir. Hər kəsin dinə münasibətini
müstəqil müəyyənləşdirmək və dinə münasibətlə bağlı öz əqidəsini ifadə
etmək hüququna malik olduğunu, demokratik inkişaf yolu tutınuş ölkəmizdə
hər kəsin etiqad və ibadətində sərbəst imkanların yaradılmasının dünyəvi
dövlətin mühüm atributlarından biri kimi dəyərləndirildiyini diqqətə çatdıran
Müvəkkil
tələbələrin
təhsil
hüquqlarının
həyata
keçirilməsində
məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlərin görülməsi üçün
rektora müvafiq tövsiyələr vermişdir. Müvəkkilin müdaxiləsindən sonra
hicablı tələbə qızların hüquqları və dərsə davamiyyətləri bərpa edilmişdir.
“Dini etiqad azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 1-ci
maddəsinə əsasən, valideynlər və ya onları əvəz edən şəxslər, qarşılıqlı razılıq
əsasında, uşaqlarını özlərinin dini əqidəsinə və dinə münasibətinə müvafiq
olaraq tərbiyə edə bilərlər. Bununla belə, Müvəkkil bir sıra valideynlərin
qanunun bu müddəasından istifadə edərək, habelə ehkamlara vararaq kiçik
yaşlı qız uşaqlarının hicab örtınəyə məcbur edilməsindən narahatlığını bildirir.
Müvəkkil həmçinin “Yehova şahidləri” dini icmasının nümayəndələrini
qəbul etmiş, onlara din azadlığı sahəsində milli qanunvericiliyin tələblərini
izah etmiş, dövlətin ərazisində fəaliyyət
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göstərən bütün dini icmaların qanunauyğun fəaliyyət göstərməsinin və yerli
qanunlara hörmətlə yanaşmağın zəruriliyini vurğulamış, Azərbaycanda dini
icmaların qanun çərçivəsində azad fəaliyyətı üçün zəruri şəraitin yaradıldığını
və bu sahədə qanunvericilik aktlarının beynəlxalq hüquq norma və
prinsiplərinə uyğun olduğunu bildirmişdir. Eyni zamanda Müvəkkil bu dini
icmanın qaldırdığı bəzi məsələlərlə əlaqədar aidiyyəti dövlət qurumlarına
sorğu ilə müraciət etmişdir.
Müvəkkil öz fəaliyyətində dini etiqad azadlığı ilə bağlı müzakirələrə də
geniş yer vermişdir.
Fəaliyyəti dövründə BMT-nin İnsan Hüquqları Komissiyasının din və
etiqad azadlığı məsələlərı üzrə xüsusi məruzəçisi Əsma Cahangirlə görüşən
Müvəkkil insanın dinə münasibətinə müdaxilə və ya onun dini mənsubiyyətə
görə təqib edilməsinin, hər hansı dinə hörmətsizlik göstərilməsinin, dinlərarası
gərginliyin yaradılması və dözümsüzlüyün qızışdırılmasının yolverilməz olduğunu qeyd etməklə yanaşı, respublikamızda vicdan azadlığına ənənəvi olaraq
ehtiramla yanaşıldığını, islam, xristianlıq və yəhudi dinləri ilə yanaşı,
ölkəmizdə qeyri-ənənəvi dini qurumların da fəaliyyət göstərdiyini, millətlər və
dinlərarası dözümlülük, qarşılıqlı hörmət mühitinin qorunub saxlanması və
dialoqun möhkəmləndirilməsi sahəsində geniş iş aparıldığını diqqətə
çatdırmışdır.
Müvəkkil və Aparatın əməkdaşları həmçinin din və insan hüquqlarına,
dinlərarası dialoqa həsr olunmuş bir sıra beynəlxalq tədbirlərdə də iştirak
etmişlər.
Müxtəlif ölkələri və dinləri təmsil edən, dinlərarası sülh mədəniyyətinin
inkişafına böyük töhfələr verən tanınmış lider qadınların, insan hüquqları üzrə
mütəxəssislərin, din xadimlərinin iştirakı ilə Rumıniyanın paytaxtı Buxarest
şəhərində keçirilən “Dinlərarası barışda qadınların rolu” adlı simpoziumda
çıxış edən Müvəkkil dini dözümlülüyə və tolerantlığa hörmət göstərilməsinin
zəruri tələbata çevrildiyini, dövlət, cəmiyyət və dini birliklər arasında
əməkdaşlığın vacibliyinin ön plana keçdiyini, ölkəmizdə dini etiqad
azadlığının mövcud vəziyyətini və dövlətin bu azadlığın təmin edilməsi
sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlərin əhəmiyyətini, milli azlıqlar və etnik
qruplar arasında tolerantlığın tərbiyə edilməsi üzrə mühüm addımların
atıldığını, bu işə ictimaiyyətin, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatlarının
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cəlb olunduğunu, dinlərarası dialoqda ölkə qadınlarının mühüm rolunu nəzərə
çatdırmışdır.
Müvəkkil Tatarstan Respublikasının paytaxtı Kazan şəhərində “Dialoq,
tolerantlıq və təhsil: Avropa Şurası və dini konfessiyaların birgə fəaliyyəti”
mövzusunda keçirilən beynəlxalq seminarda iştirak etmiş, dinlərarası ünsiyyət
körpüsünün yaradılmasının zəruriliyini bildirmiş, fikir və söz azadlığının təmin
edilməsinin vacibliyini qeyd etməklə yanaşı, bir sıra Avropa ölkələrinin
kütləvi informasiya vasitələrində karikaturaların nəşr edilməsi ilə islam dininə
qarşı yönəlmiş təbliğatın etik normalara və əxlaq prinsiplərinə zidd olduğunu,
mənəvi dəyərlərə və dinlərarası münasibətlərə zərbə vurduğunu və bu dinlərə
etiqad edən xalqlar arasında nifaq yaratdığını diqqətə çatdırmış, dinlərarası
dialoqa həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq səviyyədə sabitliyin və
inkişafın mühüm amili kimi xüsusi diqqət yetirilən ölkəmizdə dinlər vasitəsilə
sülh mədəniyyətinin təbliği istiqamətində görülən işlər barədə ətraflı məlumat
vermiş, ölkə Prezidentinin dini konfessiyaların rəhbərləri ilə görüşdüyünü və
onların problemləri ilə maraqlandığını iştirakçıların nəzərinə çatdırmışdır.
Müvəkkil dini tolerantlıq, mənəvi tərbiyə və müxtəlif dini baxışları olan
insanların qarşılıqlı münasibətləri ilə bağlı bir sıra məsələlərə dair təkliflər
vermişdir:
sülhün bərqərar olmasına xidmət edən xalqlararası, sivilizasiyalararası, dinlərarası, mədəniyyətlərarası dialoqun və əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsi və bu prosesə dövlət qurumlarının, qeyri-hökumət
təşkilatlarının və kütləvi informasiya vasitələrinin cəlb edilməsi,
uşaq və gənclərə vicdan azadlığına hörmət ruhunda tərbiyənin və dini
tolerantlığın aşılanması məqsədilə təhsil müəssisələrində dinşünas və
ilahiyyatçı alimlər də cəlb edilməklə maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsi
və müvafiq mövzuda müxtəlif nəşrlərin hazırlanması,
Azərbaycanın tolerantlıq siyasətinin dünyada tanıdılması, dini
dözümlülüyün təbliği işinin gücləndirilməsi və bu işə qeyri-hökumət
təşkilatlarının və kütləvi informasiya vasitələrinin cəlb olunması,
dini təhsil sahəsində ictimai əməkdaşlığın və dini qurumlarla
əlaqələrin genişləndirilməsi,
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- dini icmalar və etnik qruplar arasında dini dəyərlərin tədrisi və təbliği.
7-9 sentyabr 2006-cı il tarixdə isə Rusiyanın Nijni Novqorod şəhərində
Avropa Şurasının, RF Regional inkişaf nazirliyinin, RF-nin Avropa Şurası
yanında daimi nümayəndəliyinin və Rusiya Dinlərarası Şurasının birgə
təşkilatçılığı ilə “Mədəniyyətlərarası dialoq və dinlərarası əməkdaşlıq”
mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Həmin konfransda
Ombudsman Aparatının əməkdaşı, Müvəkkilin din problemləri üzrə müşaviri
Z.Əliyev iştirak etmiş, “İnsan hüquqları mədəniyyətlərarası dialoq və
dinlərarası əməkdaşlıq kontekstində” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir. O,
öz çıxışında Azərbaycanda dini tolerantlığın hökm sürməsindən, əsrlər boyu
respublikamızda müxtəlif dinlərə sitayiş edən insanların dinc yaşamasından,
vıcdan azadlığının təmin edilməsi sahəsində müvafiq dövlətdaxili
qanunvericilik aktlarından, dini azadlığın təmin edilməsi sahəsində
Azərbaycan Ombudsmanının fəaliyyətindən, həmçinin torpaqlarımızın beşdə
bir hissəsinin Ermənistan tərəfindən işğal edilməsindən, işğal nəticəsində
Azərbaycana məxsus bir çox tarixi-dini abidələrin, hətta qəbiristanlıqların belə
erməni təcavüzkarları tərəfindən vəhşicəsinə dağıdılmasından və bununla bağlı
digər məsələlərdən danışmışdır. Konfransın yekunu olaraq mədəniyyətlərarası
dialoq və dinlərarası əməkdaşlığa dair Bəyannamə qəbul edilmişdir.
Beləliklə, vicdan azadlığının təmin edilməsində aşağıdakı əsas istiqamətləri
qeyd etmək önəmlidir: insanların dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq
onların hüquq və azadlıqlarının təmin olunmasıı dini etiqad azadlığına dair
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və monitorinqiı dini maarifləndirmə işinin
işinin gücləndirilməsi və vicdan azadlığına hörmət ruhunda tərbiyənin təbliğ
edilməsi.
Azərbaycan dövlətinin respublika daxilində dini, milli, irqi, etnik fəalliyyət
sahəsində yürütdüyü siyasət insanları biri-birinə yaxınlaşdırmaq, birliyə zəmin
yaradan tədbirlər kimi qiymətləndirilməlidir. Bu gün hər bir insan heç bir
ayrıseçkilik hiss etmədən öz dini etiqadını, milli, irqi, etnik adət-ənənəsini
müstəqil, azad şəkildə həyata keçirir, başqa dinə etiqad edən, başqa millətə
mənsub insanlarla dost, mehriban şəraitdə yaşayırlar. Bütün bunlar isə
respublikada dini tolerantlıq mühitinin olmasından xəbər verir.
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Təqdirəlayiq haldır ki, insan hüquqlarının müdafiəsində yeni mərhələ
olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 dekabr 2006-cı il tarixli
Sərəncamı ilə İnsan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı təsdiq
edilmişdir. Hüquqi, demokratik dövlət quruculuğu yolu ilə irəliləyən və insan
hüquqlarının müdafiəsini özünün əsas məqsədi elan edən respublikamız üçün
insan hüquqları sahəsində Milli Fəaliyyət planının olması beynəlxalq hüquqi
aktlarda və dövlətdaxili qanunvericilikdə təsbit olunmuş əsas insan hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəli təşkili baxımından olduqca
əhəmiyyətlidir. Qeyd olunan Planda həmçinin dinlərarası əməkdaşlıq və
dözümlülük məsələsinə də yer ayrılmışdır. Milli Fəaliyyət Planında əhalinin
hüquq düşüncəsinin və hüquq mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi,
ayrıseçkiliyin qadağan edilməsi, sülh və dözümlülük mədəniyyətinin təbliği
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonlarında maarifləndirmə
tədbirlərinin keçirilməsi, mədəniyyətlərarası dialoqun və dinlərarası
əməkdaşlığın gücləndirilməsi mövzularında beynəlxalq tədbirlərin həyata
keçirilməsi kimi tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd olunan tədbirlərin həyata
keçirilməsinə məsul qurumlar sırasında Azərbaycan Respublikasının İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkili, həmçinin Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi
də göstərilmişlər. Bu da bu iki qurum arasında əməkdaşlığı zəruri edir. Qeyd
etmək yerinə düşərdi ki, Ombudsman Aparatının Komitə ilə qarşılıqlı
əməkdaşlıq əlaqələri mövcuddur və Milli Fəaliyyət Planının həyata keçirilməsi
istiqamətində ilk birgə tədbir cari ilin 17 yanvar tarixində “Din və insan
hüquqları” mövzusunda aidiyyəti dövlət qurumlarının qeyri-hökumət
təşkilatlarının, dini icmaların və KİV nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən
dəyirmi masa olmuşdur. Dəyirmi masanın yekunu olaraq Azərbaycan
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili Aparatının Dini Qurumlarla
İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə birgə tədbirlər planının təsdiq edilməsi qərara
alınmışdır. İnanırıq ki, qarşılıqlı faydalı olacaq bu əməkdaşlıq İnsan
hüquqlarına dair Milli Fəaliyyət Planının uğurla həyata keçirilməsi işinə öz
töhfəsini verəcək və ənənəvi tolerantlıq əlaqələrinin və mühitinin daha da
təkmilləşməsinə xidmət edəcəkdir.
Müvəkkil Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət
Komitəsi tərəfindən cari ilin 3-4 aprel tarixlərində “Heydər Əliyev və
Azərbaycanda din siyasəti: gerçəkliklər və
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perspektivlər” movzusunda kecirilən beynalxalq konfransa iştirak etmiş və son
dövrlər dinə insan hüquqları kontekstində yanaşmanın aktuallıgını nəzərə
alaraq “Din və insan hüquqları» mövzusunda məruzə ilə 91x15 etmişdir.
Mşruzşdş mədəniyyətlararası dialoq və dinlərarası əməkdaşlığın
gücləndirilməsinə dair bir sıra təkliflər öz əksini tapmışdır.
Beləliklə, demokratik islahatlar və hüquqi dövlət quruculuğu yolunda
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili dövlətin digər
hüquq müdafiə mexanizmləri ilə yanaşı vicdan və dini etiqad azadlığının
müdafiəsinin mühüm təminatçısı kimi çıxış edir.
Z.Əliyev
Azərbaycan Respublikasının
İnsan Hiiquqları üzrə Müvakkili (Ombudsman)
Aparatnın Hüquqi maarifləndirmə,
elmi-analitik, informasiya və beynalxalq əlaqələr şöbəsinin
müdir müavini-Elmi-analitik sektorun müdiri
Role of the Ombudsman in the provision right
to conscience and religion
Summary
The article aimed at the protection of the right to conscience and religion,
which is one of the human rights, in the international law and national
legislation, freedom to practice religion or belief alone or in community with
others, manifesting belief and to have the right to its dissemination, to profess
religion, freedom to change religion or belief, atheism, to conduct atheism
propaganda, religious liberty, to form religious organization to pray, to
propaganda his/her religion, to carry out religious education and other rights
related to it and, reflection of this important right both in the international legal
acts and domestic legislation.
Appropriate regulations of the Constitution of the Republic of Azerbaijan
as well as regulations of the Law of Azerbaijan Republic “On the freedom of
religion” dated August 20, 1992 was set forth in the article.
Moreover, it highlights a special attention of the Commis-
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sioner for Human Rights of the Republic of Azerbaijan, who marks 5th
anniversary of the establishment Commissioner's Office, to the provision the
right to freedom of conscience and religion, to the events that had been
conducted in a view of ensuring right to freedom of belief or religion where
the Ombudsman made a series of the constructive proposals on religious
tolerance, moral upbringing and mutual relations of the people professing
different religions, as well as, attention to the freedom of conscience and
religion during the visit to the penitentiaries, proposals on distinctive nutrition
of the inmates with different belief organization of their meeting with the
representatives of the religion, introducing of the religious correction method
in the correction of inmates, invitation to the penitentiaries the representatives
of the religious communities registered by the government in accordance with
established procedures to the penitentiaries for the inmates' moral and ethic
correction, establishment of the “Peace culture thorough religion” inertreligious council taking into consideration that national and religious tolerance
is the typical characteristics of the Azerbaijan society and one of the most
important achievements.
Z.Aliyev
Deputy Chief of the departınent for Legal education,
scientific and analytic,
information and international relationsChief of the scientific and analytical deparment of the
Office of the Commissioner for Human Rights
(Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan

272

Ombudsman tərəfindən hərbi qulluqçuların hüquqlarının
qorunması vəziyyəti
Müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Azərbaycan dövləti digər
məsələlərlə yanaşı ölkəmizin suverenliyini qorumağa qadir olan Silahlı
Qüvvələrin formalaşdırılması zərurəti ilə üzləşmişdir. Özünü hüquqi, dünyəvi
və demokratik dövlət kimi bəyan etmiş Azərbaycanda müasir tələblərə cavab
verən hərbi qanunvericiliyin yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi.
Azərbaycanda ordu quruculuğunun ilk hüquqi əsasları 1991-ci il 18
oktyabrda Azərbaycan Respublikası Ali Soveti tərəfindən qəbul edilmiş və
1991-ci il dekabrın 29-da keçirilən ümumxalq referendumunda təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya
Aktı”nda öz əksini tapmışdır.
Eyni zamanda hələ SSRİ məkanında olarkən 1988-ci ildən
ərazilərimizin bir hissəsi Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal
olunması, həmin işğalçılıq siyasəti ilə yanaşı erməni millətçiləri tərəfindən
törədilən soyqırım nəticəsində yüz minlərlə (250.000 nəfər) soydaşımızın
indiki Ermənistan Respublikasının ərazisindəki öz ata-baba torpaqlarından,
habelə Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağdan və ona
bitişik ətraf rayonlardan (650.000 nəfər) qovulmaqla qaçqına və məcburi
köçkünə çevrildiyi bir vaxtda Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyini və
müdafiəsini təmin etmək məqsədilə “Azərbaycan Respublikasının Silahlı
Qüvvələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa müvafiq qaydada
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yaradılması işinə başlanılmış və
müstəqil Silahlı Qüvvələrin əsası qoyulmuşdur.
Hərbi qanunvericilik sahəsində qəbul edilmiş ilk normativ hüquqi akt
09 oktyabr 1991-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasının Silahlı qüvvələri
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu olmuşdur. Bu Qanunda
dövlətin suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün, onun toxunulmazlığının və
mənafeyinin silahlı müdafiəsi, ölkəyə silahlı hücumun qarşısının alınması,
təcavüzün olduğu halda onun dəf edilməsi Silahlı Qüvvələrin yaradılmasının
vəzifələri kimi müəyyən edilmişdir.
Daha sonra 26 noyabr 1993-cü il tarixli “Müdafiə
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haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə Azərbaycan
Respublikasının müdafiəsinin təşkilinin əsasları müəyyənləşdirilmişdir.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin müdafiəsinin qanunverici əsaslarını müəyyən
edən həmin Qanuna əsasən Azərbaycan Respublikasının müdafiəsi dövlətin
müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin və əhalinin təcavüzdən
qorunmasının təmin olunması məqsədilə dövlət tərəfindən həyata keçirilən
siyasi, iqtisadi, hüquqi, hərbi və sosial tədbirlər sistemidir. Azərbaycan
Respublikasının müdafiəsinin məqsədi hər hansı bir vaxtda və şəraitdə
Azərbaycan Respublikasına qarşı hərbi basqının qarşısını almağın və mümkün
təcavüzü silahla dəf etməyin təmin olunması üçün bütün zəruri şərtlərin
yaradılmasıdır.
1995-ci il noyabrın 12-də referendum yolu ilə qəbul edilmiş Azərbaycan
Respublikasının ilk Kositusiyasında dövlətimizin müdafiəsinin əsas prinsipləri
öz əksini tapmışdır. Konstıtusiyanın 9-cu maddəsində Azərbaycan
Respublikasının təhlükəsizliyinin və müdafiəsinin təmin edilməsi Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının məqsədi kimi göstərilmiş, dövlətimiz
tərəfindən müharibənin digər dövlətlərin müstəqilliyinə qəsd vasitəsi kimi və
beynəlxalq münaqişələrin həlli üsulu kimi rədd edilməsi açıq bəyan edilmişdir.
Ölkəmizin təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etmək məqsədi ilə
yaradılmış Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində və digər silahlı
birləşmələrdə döyüş qabiliyyətini artırmaq, hərbi qulluğun və hərbi
qulluqçuların nüfuzunu qaldırmaq xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə ölkə həyatının bütün sahələrində
olduğu kimi, ordu quruculuğunda da bir sıra nailiyyətlər qazanılmışdır. Bu illər
ərzində Silahlı Qüvvələrimizin maddi-texniki bazası xeyli gücləndirilmiş,
müasir silahlar və hərbi texniki qurğularla təchizatı yaxşılaşmış, döyüş
hazırlığının yüksək səviyyədə saxlanılması, döyüş qabiliyyətinin artırılması,
şəxsi heyətin nizam-intizamının gücləndirilməsi və müdafiə potensialının
inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə bir sıra islahatlar aparılmış, hərbi təhsil
sahəsində beynəlxalq əlaqələrimiz genişləndirilmiş, ordunun hərbi peşəyə
bələd olan kadr potensialı ilə komplektləşdirilməsi, hərbi qulluqçuların
vətənpərvərlik ruhunun artırılması sahəsində müəyyən nəticələr əldə
edilmişdir.
Eyni zamanda Silahlı Qüvvələrin hərbi qulluqçuların sosial-
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məişət və mənzil şəraitinin və onlara göstərilən tibbi-sosial xidmətlərinin
yaxşılaşdırılması, güzəştli ipoteka kreditlərinin verilməsi və pensiyaların
artırılması istiqamətində bir sıra zəruri addımlar atılmışdır.
Ötən dövrdə Silahlı Qüvvələrdə və digər silahlı birləşmələrdə xidmət edən
vətəndaşların sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədilə ölkə Prezidentinin
25.06.2001-ci il tarixli 747 saylı, 08.10.2002-ci il tarixli 1055 saylı,
24.06.2004-cü il tarixli 276 saylı, 23.01.2006-cı il tarixli 1235 saylı,
23.02.2006-cı il tarixli 1331 saylı, 22.06.2006-cı il tarixli 1519 saylı və
04.07.2006-cı il tarixli 1552 saylı sərəncamlarına əsasən Silahlı Qüvvələrin
hərbi qulluqçularının hərbi rütbəyə görə maaşları, həmçinin həmin qurumlarda çalışan hərbi qulluqçuların və mülki işçilərin aylıq vəzifə maaşları bir
neçə dəfə artırılmışdır.
Silahlı Qüvvələrin, həmçinin qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər
silahlı birləşmələr üçün zabit kadrlarının hazırlanması və peşə hazırlığının
yüksəldilməsi, habelə onların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə
ölkə prezidentinin 2006-cı il 29 noyabr tarixli sərəncamına əsasən, 2006-cı il
noyabrın 1-dən Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin,
Azərbaycan Ali Hərbi Təyyarəçilik Məktəbinin, Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbinin, Azərbaycan Tibb Universitetinin Hərbi Tibb Fakültəsinin,
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Heydər Əliyev adına Akademiyasının
kursantlarının aylıq müavinətləri 70 manat, Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin
və Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin kursantlarının aylıq müavinətləri
isə 35 manat müəyyən edilmişdir.
Lakin bütün bunlarla yanaşı hərbi qanunvericilik sahəsində və hərbi
qurumlarda bir sıra çatışmamazlıqlar və qanun pozuntuları hələ də mövcuddur.
Müvəkkilin ünvanına daxil olan şikayətlərin təhlili onu deməyə əsas verir
ki, istər xidmət- dövründə, istərsə də hərbi xidmətdən tərxis edildikdən sonra
vətəndaşlar bir sıra çətinliklərlə üzləşməli olurlar. Eyni zamanda hərbi
xidmətdən tərxis edilən şəxslərin sosial müdafiəsinə bir sıra hallarda yerli icra
strukturları tərəfindən biganəlik Silahlı Qüvvələrə münasibətdə cəmiyyətdə ya
da əhalinin gözündə mənfi rəy yaranmasına səbəb olur.
Bu baxımdan da Müvəkkil seçildiyi ilk günlərdən hərbi qulluqçuların
hüquq və azadlıqlarının qorunmasına böyük diqqət
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ayırmış və bu hüquqların müdafiəsi işi həmişə Müvəkkilin fəaliyyətinin əsas
istiqamətlərindən birini təşkil edir.
Bu məqsədlə də Azərbaycan Respublikasının ilk İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkili (Ombudsman) öz Aparatında hərbi qulluqçuların hüquqları
sahəsində ixtisaslaşan, hərbi qulluqçuların və onların ailə üzvlərinin
hüquqlarının müdafiəsi ilə xüsusi olaraq məşğul olan “Hərbi qulluqçuların
hüquqlarının müdafiəsi” sektorunu yaratınış və bu sahə üzrə xüsusi müşavir
təyin etmişdir. Bu sektorun vəzifələrini hərbi qulluqçular və onların ailə
üzvlərinin Müvəkkilin ünvanına göndərdiyi şikayətlərin araşdırılması,
Müvəkkilin hərbi hissələrdə görüşlərinin və Müvəkkil tərəfindən hərbi
qulluqçularla bağlı keçirilən tədbirlərin təşkil edilməsi, habelə hərbi xidmətlə
bağlı digər məsələlər təşkil edir.
Müvəkkilin ünvanına hərbi qulluqçulardan və onların ailə üzvlərindən,
habelə ehtiyatda və istefada olan hərbi qulluqçulardan onların dövlət orqanları,
yerli özünüidarə orqanları və vəzifəli şəxslər tərəfindən hüquq və
azadlıqlarının pozulması ilə bağlı şikayətləri daxil olmuşdur.
Müraciətlərin təhlili, eləcə də Aparatın əməkdaşlarının hərbi hissələrdə
şəxsi heyətlə görüşlərinin nəticələri göstərir ki, bu sahədə bir sıra müsbət
nəticələr əldə edilmiş olsa da, yuxarıda qeyd edildiyi kimi müəyyən hüququn
baxımından bir sıra problemlər hələ də öz həllini gözləməkdədir.
Araşdırmalar göstərir ki, hərbi xidmətə çağırışla bağlı hərbi komissarlıq
əməkdaşları tərəfindən bir sıra qanunsuzluqlara “Müharibə veteranı” və “Şəhid
ailəsi” statusunun verilməsində süründürməçiliyin olduğu, qanunla müəyyən
edilmiş güzəştlərin, həmçinin ordudan tərxis edildikdən sonra əşya əmlakı
üçün pul kompensasiyasının verilməməsi, müqavilə müddəti qurtarmasına
baxmayaraq ordudan tərxis edilməmək, mənzil hüququnun təmin edilməməsi,
hərbi xidmət müddətində yol verilmiş qanun pozuntuları və müxtəlif
çatışmazlıqların olması, hərbi qulluqçular üçün müəyyən edilmiş pul
təminatlarının reallığa uyğun olmaması, habelə daxili intizam qaydalarının
pozulması nəticəsində nizamnamədənkənar hallara yol verilməsi, rüşvət tələb
etmə, döymə, işgəncə vermə və atəşkəsin pozulması ilə bağlı olmayan ölüm
hallarının olmasını özündə əks etdirən müraciətlər çoxluq təşkil edir.
Birmənalı olaraq başa düşülməlidir ki, Ordu sıralarında
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xidmət çağırış yaşlı gənclər üçün cəlbedici olmalıdır. Hərbi qulluqçuların
sağlamlığını və həyatını risk altında qoyan, onların hüquqlarının pozulması və
insan ləyaqətinin alçaldılması ilə müşayiət olunan hərbi xidmət isə təbii ki,
cəlbedici ola bilməz. Bu halların doğura biləcəyi və ya artıq doğurduğu
nəticələr Silahlı Qüvvələrdə xidmətə və bütövlükdə gənclərdə vətənpərvərlik
hisslərinin formalaşmasına mənfi təsir edir.
Hərbi çağırışın həyata keçirilməsini təmin edən hərbi idarəetmə
orqanlarının çağırışla bağlı planı doldurmaq istəyi müvafiq komissiyalar
tərəfindən bəzən tələsik və əsaslandırılmamış qərarların çıxarılmasına, və
çağırışçıların təhsil hüququnun pozulmasına səbəb olur. Çağırış yaşlı gənclərin
şəhadətləndirilməsindəki pozuntular təbii ki, onların hərbi xidmət dövründə
üzə çıxır. Belə gənclərin hərbi xidmətə yararsızlığı onların xidmət prosesindəki
təbii çətinlikləri dəf etməsinə imkan vermir.
Hərbi xidmətə əsaslandırılmamış çağırış vətəndaşların hüququnun
pozulması ilə yanaşı, onların sonrakı müalicəsinin aparılmasına Müdafiə
Nazirliyinin büdcə vəsaitlərinin sərf edilməsi ilə nəticələnir. Bundan başqa,
qeyd edilən vəziyyət dövlətin müdafiə qabiliyyətinə və hərbi xidmətin
təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərir.
Müraciətlərin araşdırılması göstərir ki, Hərbi komissarlıqlar tərəfindən
hərbi xidmətə yararsız olan şəxslərə hərbi bilet və müvafiq olaraq
səlahiyyətverici sənədlərin verilməsində də bəzi çatışmazlıqlar mövcuddur.
Qeyd edilən problemlərin həllində yalnız inzibati tədbirlərin həyata
keçirilməsi kifayət deyildir. Ordu cəmiyyətin bir hissəsidirsə, orduda xidmət
hər bir vətəndaşın borcudur. Bu baxımdan, bütün cəmiyyətin orduya və hərbi
qulluğa münasibətinin müsbət yönümdə formalaşması zəruridir.
Vətəndaşların hüquqlarının pozulması ilə bağlı göstərilən faktlar istər
çağırış prosesinə, istərsə də orduda xidmətə ictimai nəzarət institutunun tətbiq
olunmasının artırılması bir daha təsdiq edir. Bu hal Müvəkkilin illik
məruzəsində öz əksini tapmışdır.
Narahatedici hallardan biri də Hərbi komissarlıqlarda və hərbi hissələrdə
rüşvət almaq yolu ilə hərbi xidmətə çağırışdan və xidmətdən azad etmə
hallarının olmasıdır.
Son illərdə bununla bağlı bir sıra hərbi hissələrin rəis heyətinə daxil olan
ayrı-ayrı şəxslərin, habelə bəzi rayonların hərbi
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komissarlarının cinayət məsuliyyətinə cəlb edilərək məhkum edilməsi də buna
canlı misaldır. Bu tendensiya bir tərəfdən bütövlükdə cəmiyyətdəki mənəvi
durumun pisləşməsinə səbəb olur, digər tərəfdən isə ordunun əsasən
aztəminatlı ailələrdən olan gənclərdən komplektləşdirilməsi ilə nəticələnir.
Ordunun komplektləşdirilməsindəki bu pozuntular çağirışçıların mədəni və
təhsil səviyyəsinin getdikcə aşağı düşməsinə, bununla da hərbçi peşəsinin
sirlərinin zəif mənimsənilməsinə və döyüş qabiliyyətinin aşağı düşməsinə
səbəb ola bilər. Çağırışçıların keyfiyyəti ordunun daxili mühitinin müəyyən
edilməsində əhəmiyyətli göstəricidir.
Məlum olduğu kimi qeyd edilən, xoşagəlməz hallara yol verdiklərinə görə
Müdafiə Nazirliyinin tabeliyindəki bəzi hərbi hissələrin, həmçinin Nəsimi,
Əzizbəyov, Qubadlı və İmişli rayon hərbi komissarlıqlarının vəzifə
saxtakarlığı, rüşvət alma və hakimiyyətdən sui-istifadə cinäyətləri törətıniş
onlarla yüksək vəzifəli şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuşlar.
Müdafiə naziri ilə görüşlərdə bu və ya digər problemlərin həlli yolları,
eləcədə bu halları törədən səbəblər müzakirə edilmiş və Müvəkkil tərəfindən
hüquqi maarifləndirmə və nəzarətin gücləndirilməsi yönümündə müvafiq
tövsiyyələr verilmişdir.
Müraciətlərin araşdırılması zamanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda
gedən döyüş əməliyyatlarında iştirak edən şəxslərə qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş qaydada “Müharibə veteranı”, habelə şəhid olmuş hərbi qulluqçuların
ailələrinə “Şəhid ailəsi” statusunun, xidmət keçmiş və ya müəyyən edilmiş
qanuni səbəblərdən xidmət keçməmiş şəxslərə hərbi biletlərin verilməsi üçün
hərbi komissarlıqlar tərəfindən müvafiq sənədlərin hazırlanmasında və
verilməsində süründürməçilik hallarına daha tez-tez rast gəlinir.
Qeyd edilən problemlər üzrə Müvəkkilin aidiyyəti orqanlara etdiyi
müraciətləri bəzi hallarda müsbət həllini tapsa da, əksər hallarda bu problem
öz müsbət həllini tapmamışdır.
Daxili işlər orqanlarının sabiq və xidmətdə olan əmkdaşlarının eyni
məzmunlu müraciətləri ilə bağlı aidiyyəti üzrə Daxili İşlər Nazirliyinə
göndərilmiş sorğularımıza isə həmin nazirliyin nəzdində olan müvafiq
komissiyanın hazırda fəaliyyət göstərmədiyi üçün qeyd olunan məsələnin
“təsdiqlənmədiyi” və müsbət həllinin mümkün olmadığı barədə düzgün
olmayan cavablar
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verilmişdir.
Bu isə hərbi qulluqçuların konstitusiyon hüqüqlarının pozulması
olduğundan Müvəkkilin illik məruzəsində öz əksini tapmışdır.
Ehtiyatda olan hərbi qulluqçulara əşya əmlakına görə pul
kompensasiyasının ödənilməsi məsələsi hələ də öz həllini tapmayan
problemlər sırasındadır.
Belə ki, “Hərbi qulluqçuların statusu haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 10-cu maddəsinin 5-ci bəndinə əsasən, Müdafiə Nazirliyinin sabiq
zabitlərinə verilməli olan əşya-əmlakı əvəzinə pul kompensasiyasını
verilmədiyi, sonradan bu barədə bəzi müraciətlər üzrə qəbul edilmiş məhkəmə
qətnamələri də Müdafiə Nazirliyi tərəfindən icra edilməmişdir. Bu məzmunlu
müraciətlərlə bağlı qətnamələrin icra edilməsi tələbi ilə Müdafiə Nazirliyinə
göndərilmiş sorğularımıza aldığımız bütün cavablarda Azərbaycan
Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən bu məqsədlə Müdafiə Nazirliyinə
maliyyə vəsaiti ayrılmadığı üçün əşya-əmlak əvəzinə pul kompensasiyasının
verilməsinin mümkün olmadığı göstərilsə də nəzərə almaq lazımdır ki, hərbi
qulluqçular üçün bu məsələ ilə bağlı hər il dövlət büdcəsindən müvafiq pul
vəsaiti ayrılır.
Məsələnin həlli ilə bağlı Müdafiə Nazirliyininə əlavə maliyyə vəsaiti
ayrılması xahişi ilə Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkili (Ombudsman) tərəfindən təklif hazırlanıb, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetmə və Maliyyə Nazirliyinə göndərilmiş, eyni
zamanda 11 noyabr 2003-cü ıl tarixdə həmin məsələnin dövlət büdcəsinin
müzakirəsi zamanı nəzərə alınması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
Milli Məclisinə müraciət edilmişdir.
Bir qayda olaraq, Müdafiə Nazirliyi onlara ayrılmış büdcə vəsaitinin
məqsədli təyinat xarakteri daşıdığını əsas gətirərək, habelə borcların
ödənilməsi üçün müvafiq ilin büdcəsində bunun üçün vəsaitin nəzərdə
tutulmadığını bildirərək hərbi qulluqçulara olan əşya əmlakı üzrə borcların
ödənilməsindən yayınır ki, bu da həmin məsələ ilə bağlı əlavə şikayətlər və
haqlı narazılıqlar yaranmasına səbəb olur.
Bu haqda şikayətləri, eləcə də Azərbaycan Respublikası adından qəbul
edilərək qanuni qüvvəyə minmiş və uzun müddət icrasız qalmış çoxsaylı
məhkəmə qərarlarını nəzərə alaraq hərbi
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qulluqçulara almadıqları əşya əmlakı əvəzinə pul kompensasiyasının verilməsi
üçün Müdafiə Nazirliyinə pul vəsaiti ayrılmasında yardımçı olmaqdan ötrü
Müvəkkil səlahiyyətli dövlət qurumlarına müraciət etmişdir.
Müvəkkil hesab edir ki, əşya əmlakı üçün olan borcların birdəfəlik
ödənilməsi haqqında xüsusi qərarın qəbul edilməsi və bu məqsədlə Dövlət
büdcəsindən müvafiq məbləğin ayrılması məqsədəmüvafiqdir və bu qərarın
qəbul edilməsi artıq zərurətdir.
Hərbi qulluqçuların ən vacib problemlərindən biri də müqavilə üzrə xidmət
müddətlərinin başa çatdıqdan sonra hərbi xidmətdən tərxis edilmənin
gecikdirilməsi ilə bağlıdır.
Müvəkkilin müdaxiləsindən sonra bu tipli müraciətlərin bir qismi üzrə
müsbət qərar qəbul edilərək ərizəçilərin pozulmuş hüquqları bərpa edilmiş və
onların qanuni tələbləri təmin edilmişdir.
Lakin eyni məzmunlu şikayətlərlə bağlı Azərbaycan Respublikası Müdafiə
Nazirliyinə göndərdıyimiz sorğular üzrə təssüf ki, əksər hallarda ərizəçilərin
xüsusi hərbi peşə sahibləri olmaqla hərbi xidmətdən ehtiyata buraxılmalarının
xidməti zərurətlə əlaqədar hələlik mümkün olmadığı göstərilmişdır.
Müraciətlərdən və alınmış cavablardan məlum olur ki, bu zaman həmin
şəxslərin ailə vəziyyəti, səhhəti və arzuları nəzərə alınmamışdır.
Bu hallar isə özlüyündə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 35-ci
maddəsinin 3-cü hissəsində və “Hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 18-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müddəaların,
həmçinin həmin şəxslərin hüquqlarının pozulması deməkdir.
Birmənalı olaraq qəbul olunmalıdır ki, bu məsələnin həlli zamanı Silahlı
Qüvvələrin daimi döyüş hazırlığının yalnız təşəbbüskar və ordu sıralarında öz
arzusu ilə xidmət eimək istəyən zabit və gizir heyyəti tərəfindən təmin edilə
bilməsi nəzərə alınmalıdır.
Müraciətlərin araşdırılmasından məlum olur ki, daha bir vacib məsələ hərbi
qulluqçuların xidmət müddətində və xidmətdən ehtiyata buraxıldıqdan sonra
mənzillə təmin edilməmələri ilə bağlıdır.
Demək olar ki, hərbi qulluqçuların və hərbi xidmətdən tərxis olunan
şəxslərin mənzillə təmin edilməsi artıq həlledilməz problemə çevrilməkdədir.
Ölkədə mənzillə təmin edilməyən hərbi qulluqçuların sayı isə günbəgün
artmaqdadır.
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Bu problemlə bağlı daxil olmuş müraciətlər üzrə Müvəkkil bəzi ərizəçilərin
mənzil və fərdi ev tikmək üçün torpaqla təmin olunmalarına nail olmuşdur.
Lakin bu məsələnin həllində hələ də bəzi çətinliklər mövcuddur.
Hərbi xidmətdən tərxis edilən şəxslərin sosial müdafiəsinə bəzən yerli icra
və bələdiyyə strukturları tərəfindən biganəlik, bir sıra hallarda isə uzun müddət
xidmət edərək ehtiyata buraxılan hərbi qulluqçuların qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş qaydada yaşayış sahəsi ilə təmin edilmədən hərbi hissə komandanlığı
tərəfindən ailəsi ilə birlikdə xidməti yaşayış sahəsini zorla boşaltınağa məcbur
edilməsi ümumiyyətlə yolverilməzdir.
Həmin məsələ ilə bağlı daxil olmuş ərizələrin araşdırılması göstərir ki,
tərxis edilmiş hərbi qulluqçuların bu haqda müraciətlərinə əksər hallarda
bələdiyyələr tərəfindən guya bələdiyyələrin ehtiyat torpaq fondu olmadığı,
yerli icra hakimiyyəti orqanları isə dövlət tərəfindən mənzil tikintisinin
aparılmadığı və həmin orqanların mənzil fondlarının olmadığı əsas
gətirilməklə formal xarakterli cavablar verilmişdir.
Hərbi qulluqçuların mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması onların sosial
müdafiəsinin və sosial hüquqların təmin olunmasının tərkib hissəsidir.
Azərbaycan Respublikası Mənzil Məcəlləsinin 104-cü maddəsində (“Xidməti
yaşayış sahəsindən çıxarma”) göstərilir ki, “müəssisə, idarə, təşkilat ilə əmək
münasibətlərini kəsmiş fəhlələr və qulluqçular, onlarla bir yerdə yaşayan bütün
şəxslərlə birlikdə digər yaşayış sahəsi verilmədən xidməti yaşayış sahəsindən
çıxarılmalıdırlar”. Həmin Məcəllənin 105-ci maddəsində (“Digər mənzil sahəsi
verilmədən xidməti yaşayış sahəsindən çıxarılmasına yol verilməyən
vətəndaşlar”) digər yaşayış sahəsi verilmədən xidməti yaşayış sahəsindən
çıxarılmasına yol verılməyən vətəndaşların tərkibində “xidməti yaşayış sahəsi
-vermiş müəssisədə, idarədə, təşkilatda azı on il işləmiş şəxslər” göstərilir.
Eyni zamanda “Hərbi qulluqçularının statusu haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 12-ci maddəsinin 7-ci bəndində göstərilir ki, “yaşına,
səhhətinə, ştatların ixtisarına görə ehtiyata, yaxud istefaya buraxılmış şəxslər
(əgər Silahlı Qüvvələrin sıralarında 15 təqvim ilindən az olmayaraq və onun
beş ildən az olmayan müddətini Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri
sıralarında xidmət edibsə) müvafiq icra hakimiyyəti
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orqanının müəyyən etdiyi qaydada yaşayış sahələri (yaşayış sahəsi alana kimi
isə kirayə haqqı) ilə təmin edilirlər.”
Bunu nəzərə alaraq, Mənzil Məcəlləsinin 105-ci maddəsində (“Digər
mənzil sahəsi verilmədən xidməti yaşayış sahəsindən çıxarılmasına yol
verilməyən vətəndaşlar”) yaşına, səhhətinə, xidmət illərinə və ştatların
ixtisarına görə ehtiyata, yaxud istefaya buraxılmış, lakin müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada yaşayış sahələri ilə
təmin edilməmiş, ordu sıralarında (o cümlədən keçmiş SSRİ Silahlı
Qüvvələrinin tərkibində hərbi xidmət də daxil olmaqla) 10 təqvim ilindən az
olmayan müddətə və onun da beş ildən az olmayan müddətini Azərbaycan
Respublikasının Silahlı Qüvvələri sıralarında xidmət etmiş hərbi qulluqçuların
əlavə edilməsi, eyni zamanda “Hərbi qulluqçularının statusu haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda da həmin şəxslərin göstərilməsi
məqsədəuyğundur.
Həmçinin Müvəkkil hesab edir ki, mənzillə təmin olunmamış və kirayədə
yaşayan hərbi qulluqçulara verilən kirayə haqqının məbləği hazırkı reallığa
uyğunlaşdırılmalıdır.
Narahatedici problemlərdən biri də mənzilə ehtiyacı olan hərbi
qulluqçuların mənzillə təmin edilməsi məqsədilə dövlət hesabına mənzillərin
tikilməməsi və fərdi yaşayış evi tikmək üçün şəraitin yaradılmaması (torpağın
ayrılması və s.) olmuşdur ki, bu da Müvəkkilin illik məruzəsində təkliflər
sırasında irəli sürülmüşdür.
Hazırda respublikamızda yerli icra hakimiyyətləri orqanlarının sifarişi ilə
dövlət hesabına mənzil tikintisinin aparılmadığını nəzərə alaraq Müdafiə
Nazirliyinin ehtiyacı olan hərbi qulluqçuların mənzillə təmin edilməsi üçün
mənzil tikintisi ilə məşğul olan özəl şirkətlərlə müqavilələr bağlanılması, hərbi
qulluqçulara ipoteka kreditlərinin verilməsi prosesində ən əlverişli güzəştlər
tətbiq edilməsi və xüsusi olaraq bunun üçün maliyyə vəsaitinin ayrılmasının
məqsədə müvafiq hesab edilməsi ilə bağlı Müvvəkkil tərəfindən Nazirlər
Kabinetmə də təkliflər göndərilmişdir.
Eyni zamanda hərbi qulluqçuların mənzillə təmin edilmələrində mövcud
problemlərin həlli qaydaları haqqında təkliflər Müvəkkilin illik məruzələrində
öz əksini tapmışdır.
Ombudsmanın Aparatına daxil olmuş bir sıra müraciətlərdə yuxarı
komandirlərin öz tabeliklərində olan hərbi qulluqçulardan rüşvət tələb
etmələri, buna etiraz etdikdə isə həmin şəxslərə qarşı qeyri-qanuni, o,
cümlədən şərəf və ləyaqəti alçaldan
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hərəkətlərə, süni təsir və təqiblərə, bəzi hallarda isə hətta zorakılıq və işgəncə
hallarına yol verilməsi də mövcuddur.
Bu cür hərəkətlər orduda komandirlər tərəfindən korrupsiya hallarının
yayılmasına rəvac verməklə yanaşı, şəxsi heyətin komandirlərə olan inamına
və nüfuzuna xələl gətirir.
Hərbi qulluqçuların yaşamaq hüququnun təmin edilməsi sahəsindəki
problemlərin həllinə daha böyük ehtiyac vardır. Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşları Silahlı Qüvvələr sırasına daxil olarkən hərbi xidmətin ağırlığını,
xidməti vəzifələrin icrası ilə bağlı hər an ölüm və ya xəsarətlə üzləşə
biləcəklərini göz önünə gətirirlər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda
Dağlıq Qarabağda gedən döyüş əməliyyatları nəticəsində və atəşkəs elan
edildikdən sonra cəbhə bölgəsində düşmən silahında açılmış güllə nəticəsində
şəhid olanlar istisna olmaqla, cəbhə bölgəsindən kənarda hərbi hissələrdə baş
verən itkilər yolverilməzdir. Təbii ki, bəzən bu itkilərin səbəbi bəzi hərbi hissə
komandanlığının səriştəsizliyi, silahla davranma qaydalarına riayət
edilməməsi, təlim-tərbiyə prosesinin aşağı səviyyədə olması və hərbi
qulluqçular arasında nizamnamədənkənar hərəkətlərə yol verilməsidir.
Nizamnamədənkənar münasibətlər, zorakılıq göstərmə və hərbi intizamın
pozulması ilə bağlı digər hallar nəticəsində hərbi qulluqçuların ölməsi və ya
yaralanması, həmçinin əsirlik hallarının olması daha dözülməzdir.
Nizamnamədənkənar münasibətlər xüsusilə müddətli hərbi xidmət keçənlər
arasında daha çox yayılmışdır. Bu hüquqpozmalar hərbi nizama ciddi təsir edir
ki, nəticədə hərbi xidmətin zorakılıq, qəddarlıq mənbəyinə çevrilməsi
ehtimalını artır. Orduda özünüöldürməni, öldürməni, hərbi xidmətdən boyun
qaçırmanı, fərariliyi doğuran ən ciddi səbəblər kimi daha çox xidmət etmiş
əsgərlərin gənc əsgərlər üzərindəki “hökmranlığı”nı göstərmək olar. İnsan
hüquqlarının kabud şəkildə pozulmasının qarşısının alınması, ilk növbədə,
Silahlı Qüvvələrin nüfuzunun artmasına, cəmiyyətin hərbi xidmətə etimadının
yüksəlməsinə səbəb olar. Ümummilli lideri Heydər Əliyevin dediyi kimi,
“hərbi işdə hər bir hərbçidən, sıravi əsgərdən də, yüksək rütbəli zabitlərdən də
hərbi vəzifələrin yerinə yetirilməsi, hərbi əməliyatların nəticələri və birbaşa
döyüş hazırlığının səviyyəsi, döyüş tapşırıqlarının vaxtında və keyfiyyətlə
yerinə yetirilməsi asılıdır”.
Qeyd edilən problemlərlə bağlı rəsmi müraciətlərdən əlavə,
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bu hallar dəfələrlə mudafiə nazıri ilə müzakirə edilmiş və bu məsələlər
Müvəkkilin illik məruzələrində öz əksini tapmışdır.
“Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman) haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
12.2.1-ci maddəsinə əsasən, Müvəkkilin maneəsiz və əvvəlcədən xəbərdarlıq
etmədən hərbi hissələrə də daxil olmaq hüququ vardır.
Qeyd edilən hüququndan istifadə edərək Hərbi qulluqçuların hüquqlarının
etibarlı müdafiəsini təmin etmək məqsədilə Müvəkkil öz Aparatının müvafiq
sektorunun əməkdaşları ilə birlıkdə mütəmadi olaraq müxtəlif vaxtlarda hərbi
hissələrdə olmuş, şəxsi heyətin yaşayış yerlərinə, yeməkxanalara, əsgərlərin
asudə və istirahət vaxtlarının səmərəli keçirilməsi üçün müəyyən edilmiş
yerlərə baxış keçirmiş, xəstəxana şəraiti ilə tanış olmuş və bu sahədə görülən
işləri bütövlükdə müsbət qiymətləndirməklə yanaşı, bir sıra nöqsanlara dair öz
irad və tövsiyələrini bildirmişdir.
Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri günü və digər
müxtəlif əlamətdar tarixlərdə də bu cür görüşlər keçirilmişdir.
Görüşlər zamanı Müvəkkil həmçinin zabit, gizir və müddətdən artıq xidmət
hərbi qulluqçularının mənzil-məişət şəraiti və ordudan tərxis olunma
məsələləri, həmçinin əsgərlərin sağlamlıq vəziyyəti və qidalanması ilə
maraqlanmış, hərbi hissələrin tibb məntəqələrində olmuş, göstərilən tibbi
yardımla, yeməkxanada yeməklərin keyfiyyəti ilə tanış olmuş, onların yataq
otaqlarına, istirahət yerlərinə baxış keçirmiş, əsgərlərlə görüşə gəlmiş
valideynlərlə söhbətlər aparmışdır.
Bu görüşlər Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkilinin (Ombudsmanın) vəzifələrini, səlahiyyətlərini şəxsi heyyətə izah
edilməsi, onun fəaliyyəti haqqında hərbi qulluqçulara məlumat verilməsi,
habelə hərbi hissələrdəki yaşayış və xidmət şəraiti, hərbi qulluqçuların asudə
vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün görülmüş tədbirlərin və onlara göstərilən
xidmətlərin (səhiyyə, ərzaq, əşya və s.) vəziyyəti və onların qanunauyğun
şəkildə təşkil edilməsi ilə tanışlığı baxımından son dərəcədə səmərəli
olmuşdur.
Hərbi hissələrdə görüşlər zamanı hərbi qulluqçular qanunla onlara ərzaq
üçün aylıq pul kompensasiyasının miqdarının az olduğunu və hazırkı bazar
iqtisadiyyatı dövründə bu məbləğin
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onların həyat şəraitinə müsbət təsir etmək iqtidarında olmadığını bildirməklə
bu məbləğin artırılmasına köməklik göstərilməsini xahiş etmiş və bu məsələ
Müvəkkilin illik məruzəsində də öz əksini tapmışdır.
Müvəkkil hesab edir ki, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin və
digər silahlı birləşmələrin mövcud ərzaq payı qidanın balanslaşdırılmış
tələblərinə cavab verməlidir. Qidanın kaloriliyi yalnız çörək, ət, kartof və
tərəvəz məhsulları hesabına artırılmamalı, eyni zamanda, müəyyən edilmiş
kalori həddi saxlanılmaqla rasiona süd, quş əti və balıq məhsulları, təzə
meyvə-tərəvəz, şirniyyat, təbii şirə, cem və sair bu kimi ərzaqların daxil
edilməsi zəruridir. Əsgərlərin müqavimət qüvvəsinin artırılmasında gərəkli
olan məhsulların qəbulu orduda xəstəliklərin profilaktikası işində də mühüm
əhəmiyyətə malikdir.
Silsilə görüşlərdə hərbi qulluqçular qarşısında çıxış edən Müvəkkil onların
fikir və təkliflərini, habelə hərbi qulluq gedişində onları qane etməyən hallarla
bağlı iradlarını dinləmiş, keçirilmiş bu görüşlərin nəticələrini
ümumiləşdirilməklə mütəmadi olaraq səlahiyyətli dövlət qurumları, o,
cümlədən Müdafiə Nazirliyi qarşısında hərbi qulluqçuların hüquqlarının daha
səmərəli müdafiə edilməsinə yönəldilmiş təkliflərlə çıxış etmiş və bu məsələlər
Müvəkkilin illik məruzəsində də öz əksini tapmışdır.
Həmin təkliflər sırasında Müvəkkil, eyni zamanda hərbi qulluqçulara ərzaq
üçün müəyyən edilmiş pul kompensasiyasının miqdarının real tələbata
uyğunlaşdırılmasını, əsgərlərə ödənilən müavinətin artırılmasını, zabitlərə,
gizirlərə və müddətdən artıq xidmət hərbi qulluqçularına ödənilən əmək
haqqının və digər gəlirlərin fiziki şəxslərin gəlir vergisindən azad edilməsini
və onlara müvəqqəti mənzilin kirayəsi üçün ödənilən kompensasiyanın
məbləğinin artırılması, həmçinin yaşayış yeri xidmət yerindən uzaq olduğu
hallarda nəqliyyat xərclərinin nəzərdə tutulmasını da irəli sürmüşdür.
Qeyd edilən xoşagəlməz halların törədilməsinə səbəb olan vəziyyətin
aradan qaldırılması və bu halların törədilməsində günahkar olan şəxslərin
barəsində tədbir görülməsi üçün Müdafiə nazirinə müraciət edilmiş və bu
halların qarşısının alınması yönümündə hüquqi maarifləndirmə və təlimtərbiyə işlərinin gücləndirilməsi və Silahlı Qüvvələrin şəxsi heyyətinin müsbət
əhval-ruhiyyəsinin daima saxlanılmasına, Silahlı Qüvvələrdə nizam-
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intizamın daha da gücləndirilməsinə kömək etmək məqsədi ilə Müvəkkil və
Aparatın əməkdaşları tərəfindən cari ildə Müdafiə Nazirliyinin bir sıra hərbi
hissələrində görüşlər keçirilməsini özündə əks etdirən plan-cədvəli Müvəkkil
və Müdafiə Nazirliyi təsdiqləmiş və həyata keçirilməkdədir.
Müvəkkil həmçinin Milli Məclisin müzakirəsində olan “Hərbi
qulluqçuların intizam həbsi haqqında” Qanun layihəsinə dair təkliflərini də
aidiyyəti üzrə təqdim etmişdir.
Müvəkkil ona ünvanlanmış şikayətləri və digər mənbələrdən əldə etdiyi
məlumatları yerində araşdırmaqla yanaşı, hüquq-mühafizə orqanlarına və eyni
zamanda araşdırılması üçün Müdafiə Nazirliyinə də göndərmişdir.
Qeyd edilənlər onu deməyə əsas verir ki, hərbi qulluqçuların hüquqlarının
pozulmasının aşkar edilməsinə, aradan qaldırılmasına və qarşısının alınmasına
yönəlmiş birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün Müdafiə Nazirliyinin
Müvəkkil və vətəndaş cəmiyyəti ilə müntəzəm əməkdaşlığı artıq zərurətə
çevrilmişdir.
Hərbi qulluqçularla bağlı yaranan hər hansı bir problemin aradan
qaldırılması üçün Müvəkkil Müdafiə Nazirliyi, digər səlahiyyətli dövlət
qurumları və vətəndaş cəmiyyəti ilə qarşılıqlı əməkdaşlığın gücləndirilməsi
yönümündə işlərini dönmədən və mütəmədi olaraq davam etdirir.
Dövlətin mühüm atributlarndan olan Silahlı Qüvvələrin hərbi qulluqçular
və ailə üzvləri qanunla onlara verilmiş hüquqlardan, sosial təminatlardan,
güzəştlərdən dolğun istifadə etməli, dövlət qayğısına, ictimaiyyətin hörmətinə
arxalanmalıdır. Yalnız bu şəraitdə orduda yüksək döyüş ruhu, sədaqət və
vətənpərvərlik mühitini təmin etmək mümkündür.
Bu məqsədlərə nail olmaq üçün Azərbaycan Respublikasının dövlət
orqanları qeyri hökumət təşkilatları və vətəndaş cəmiyyəti ilə sıx əməkdaşlıq
etməklə səmərəli və konstruktiv fəaliyyət göstərməlidilər.
F.Həsənov
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları iizrə
Müvəkkili (Ombudsman) Aparatının Hərbi qulluqçuların
hüquqlarının müdafiəsi sektorunun müdiri
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Situation with the protection of servicemen rights and
role of the Ombudsman in this field
Summary
The article covers the facing of the Azerbaijan State with the necessity of
forming of the Armed Forces capable to defend country's sovereignty after
gaining independence, the activities carried out towards formation of military
legislation and Armed Forces that meets the modern demands of Azerbaijan
which is declared itself as a unitary and democratic state.
Apart from the events held by our state and achievements that was gained
in the last years, the article reflects a number of shortcomings in the field of
military legislation and military institutions, violation of the law, and existence
of such cases in the society that may impact on the status of the Armed Forces.
From this standpoint, the Commissioner's attention to the protection of the
servicemen rights and freedoms from the very beginning of activity, basic lines
of the activity on protection of servicemen rights, the measures that has been
taken, achievements and the further activities to be conducted jointly with the
state agencies, non-governmental organizations and civil society to attain the
goal is reflected in the article.
F.Hasanov
Chief of departınent
for the protection of the right of the servicemen
Office of the Commissioner for Human Rights
(Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan
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Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları Üzrə
Müvəkkilinin (Ombudsmanın) məhbusların
hüquqlarının qorunması sahəsində fəaliyyəti
Hüquqi dövlətin inkişafı, yetkinliyi xeyli dərəcədə insan hüquqlarının
vəziyyətindən, bu hüquqların həcmi və həyata keçirilməsindən asılıdır.
Ölkəmizdə aparılan demokratik islahatlar nəticəsində insan hüquqlarının
daha etibarlı təmin olunmasına xidmət edən yeni mütərəqqi qanunlar qəbul
edilmiş, insan hüquqları sahəsində tədbirlərin məqsədyönlü həyata keçirilməsi
üçün Azərbaycan Respublikasında İnsan Hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli
fəaliyyət planı qəbul olunmuş, ölkəmiz dünya birliyinin tamhüquqlu subyekti
kimi insan hüquq və azadlıqlarının qorunması sahəsində bir çox mühüm
beynəlxalq konvensiyalara qoşulmuşdur.
Hər bir dövlətdə insan hüquq və azadlıqlarının təminatı üçün zəruri hesab
olunan şərtlərdən biri də azadlıqdan məhrum edilmiş insanlar üçün onların
cəza çəkdikləri yerlərdə insanın normal yaşaması, sağlamlığı üçün zəruri olan
şəraitin olduğu penitensiar müəssisələrin olması və müasir beynəlxalq
standartlara cavab verən penitensiar qaydaların mövcudluğudur. Eyni zamanda
nəzərə almaq lazımdır ki, penitensiar qaydalar real həyatda da öz tətbiqini
tapmalıdır.
İnsan Hüquqlarının Ümumi Bəyannaməsinin 29-cu maddəsində
göstərilmişdir ki, hər bir şəxs yalnız onun şəxsiyyətinin azad və tam inkişafının
mümkün olduğu cəmiyyət qarşısında vəzifələr daşıyır. Öz hüquq və
azdlıqlarını həyata keçirərkən hər bir şəxs yalnız elə məhdudiyyətlərə məruz
qala bilər ki, onlar qanun tərəfindən digərlərinin hüquq və azadlıqlarının
tanınması və hörmət olunmasının təmin edilməsi və demokratik cəmiyyətin
əxlaqi, ictimai asayiş və ümumi rifah tələblərini yerinə yetirmək məqsədi ilə
təyin edilmiş olsun.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 28-ci maddəsinə əsasən, hər
kəsin azadlıq hüququ vardır. Azadlıq hüququ yalnız qanunla nəzərdə tutulmuş
qaydada tutulma, həbsəalma və ya azadlıqdan məhrumetmə yolu ilə
məhdudlaşdırıla bilər.
Lakin, qanun çərçivəsində belə məhdudiyyətlərə məruz qalmış hər bir
Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan Respublikası
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Konstitusiyasının 51-ci maddəsinə əsasən heç bir halda Azərbaycan
Respublikası vətəndaşlığından məhrum edilə bilməz. O cümlədən Azərbaycan
Respublikasının məhkəmələrinin hökmü ilə azadlıqdan məhrumetmə cəzası
məhkumu Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından və Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyası ilə bəyan edilən hüquq və azadlıqlardan,
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, məhrum etmir.
Son vaxtlar aparılan islahatlara uyğun olaraq penitensiar sisteminin
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, bu sahədə mövcud nöqsan, qüsur və qanun
pozuntularının aradan qaldırılması məqsədi ilə penitensiar xidmət sahəsində
həyata keçirilən tədbirlər məhkumların və barəsində həbs qətimkan tədbiri
seçilmiş təqsirləndirilən şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi baxımından əhəmiyyətli olmuşdur.
Həmin islahatların əsasında isə bu sahədə milli qanunvericiliyin
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə və
ümumi
qəbul
edilmiş
beynəlxalq
normalara
uyğunlaşdırılması,
təkmilləşdirilməsi və liberallaşdırılması durmuşdur.
Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi penitensiar sistemdə köklü islahatların
aparılmasına böyük imkanlar vermişdir. Bu işdə aparıcı mövqeyə malik olan
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin fəaliyyəti və həyata keçirdiyi
tədbirlər xüsusi əhəmiyyətə malik olmaqla yanaşı, cəzaçəkmə müəssisələrində
cəza çəkən məhkumların və istintaq təcridxanalarında saxlanılan
təqsirləndirilən şəxslərin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində sayagəlməz işlər görülmüşdür.
Məlum həqiqətdir ki, insanları təcrid etməklə onların bütün hüquqları deyil,
yalnız məhkəmə qərarı ilə müəyyənləşdirilmiş cəza çərçivəsində bir sıra
hüquqları məhdudlaşdırılır. Törətdiyi cinayətin ağırlığından və xarakterindən
asılı olmayaraq, cəzaların icrası və çəkilməsi zamanı məhkumların Cəzaların
İcrası Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hüquqları, o cümlədən cəzanı insan
şəxsiyyətinə hörməti təmin edən şəraitdə çəkmək, ictimai faydalı əməklə
məşğul olmaq, istirahət etmək, pensiya və ya sosial müavinət almaq, ilk tibbi
yardım daxil olmaqla, tibbi rəydən asılı olaraq ambulator və ya stasionar
şəraitdə tibbi yardım almaq, öz hüquq və vəzifələri barədə, habelə məhkəmə
tərəfindən təyin
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edilmiş cəzanın icrası qaydası və şərtləri barəsində məlumat almaq, hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsi üzrə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təklif,
ərizə və şikayətlə dövlət dilində və ya başqa dildə müraciət etmək, dini
ayinlərin icra edilməsində iştirak etmək, hüquqi yardım almaq, təhsil almaq və
peşə hazırlığı keçmək və s. hüquqları vardır.
Bu hüquqların istər istintaq təcridxanalarında, istərsə də cəzaçəkmə
müəssisələrində təmin edilməsinin ümumi vəziyyəti Müvəkkilin daima diqqət
mərkəzindədir.
Məhbusların hüquq və azadlıqlarının təmin olunması Azərbaycan
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) daima
diqqət mərkəzində olmaqla, Penitensiar sistemdə, o cümlədən cəzaçəkmə
müəssisələrində və istintaq təcridxanalarında, habelə, müvəqqəti saxlanılma
yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquqlarına əməl edilməsi üzrə Azərbaycan
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) apardığı
fəaliyyət diqqətəlayiqdir.
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman) haqqında Azərbaycan Respublikasının 28 dekabr 2001-ci il
tarixli Konstitusiya Qanununun 12.2.1-ci maddəsində Müvəkkilin maneəsiz və
əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən cəzaçəkmə müəssisələrinə, istintaq
təcridxanalarına, müvəqqəti saxlanılma yerlərinə daxil olmaq, habelə,
saxlanılan şəxslərlə görüşmək və təkbətək söhbət etmək, onların həmin
yerlərdə saxlanılmasının qanuniliyini təsdiq edən sənədlərlə tanış olmaq
hüququnun təsbit edilməşi, həmçinin, bununla əlaqədar olaraq, Azərbaycan
Respublikası Ədliyyə və Daxili İşlər Nazirlərinin verdikləri sərəncamlar bu
istiqamətdə Müvəkkilin fəaliyyətinə geniş imkanlar yaradır.
Müvəkkil ardıcıl olaraq Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin
cəzaçəkmə müəssisələrində və istintaq təcridxanalarında, habelə Azərbaycan
Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin şəhər və rayon polis idarələrinin və
şöbələrinin müvəqqəti saxlama təcridxanalarında olur, müvafiq olaraq
cəzaçəkmə
müəssisələrində
cəza
çəkən
məhkumların,
istintaq
təcridxanalarında saxlanılan təqsirləndirilən şəxslərin və müvəqqəti saxlama
təcridxanasında saxlanılan şübhə edilən şəxslərlə görüşür, onların
saxlanılmasının qanuniliyini yoxlayır, onlar üçün müəyyən edilmiş zəruri
maddi-məişət şəraiti ilə tanış olur və aşkar edilmiş qanun
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pozuntuları ilə bağlı çatışmazlıqların aradan qaldırılması və müvafiq
tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı Ədliyyə və Daxili İşlər Nazirliklərinə
müraciətlər edərək, nəticədə müəyyən edilmiş bəzi çatışmazlığın aradan
qaldırılmasına nail olunur.
Məhz təqsirləndirilən və şübhəli şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi məqsədi
ilə Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin
(Ombudsmanın) ATƏT-in Bakı Ofisi ilə əməkdaşlıqla “Təcridxanalarda,
müvəqqəti saxlanılma yerlərində insan hüquqlarının pozulması hallarının
araşdırılması və şikayətlərin surətli cavablandırılmasında Azərbaycan
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinə (Ombudsmana) yardım”
Layihəsi həyata keçirilmişdir.
Layihənin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Ombudsmanın Aparatının
əməkdaşlarından ibarət “Çevik araşdırma qrupu” yaradılmış və hazırkı
vaxtadək qaynar xətt günün 24 saatı öz fəaliyyətini göstərməkdədir.
İnsan hüquqları arasında sağlamlığın qorunması hüququ əsas hüquqlar
sırasına daxildir. Təsadüfı deyildir ki, İnsan Hüquqlarının Ümumi
Bəyannaməsinin 25-ci maddəsində, “İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar
haqqında” Beynəlxalq Paktın 12-ci maddəsində hər bir kəsin sağlamlığının
qorunması və tibbi yardım almaq hüququ öz əksini tapmışdır. Bundan əlavə,
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 41-ci maddəsində hər kəsin
sağlamlığının qorunması hüququ təsbit edilmişdir.
Sağlamlığın qorunması hüququ bütün vətəndaşlara, o cümlədən törətdiyi
cinayət əməlinə görə həbsdə saxlanılan və məhkəmənin hökmü ilə azadlıqdan
məhrum etmə növündə cəza çəkən şəxslərə də aiddir.
Penitensiar sistemdə aparılan islahatlar nəticəsində məhkumların sağlamlıq
hüququnun təmin olunması üzrə kompleks tədbirlər həyata keçirilmiş,
cəzaçəkmə yerlərində fəaliyyət göstərən tibb xidmətləri yenidən qurulmuş,
məhkumların ambulator və stasionar şəkildə müalicələri üçün hər bir şərait
yaradılmışdır. Tibb hissələrinə əlavə ştatlar verilmiş və onlar ixtisaslı həkim
kadrları ilə təmin olunmuşdur. Lakin, bununla yanaşı, cəzaçəkmə
müəssisələrində psixoloji xidmətin təşkili işinin qənaət-bəxş olmadığını qeyd
etmək zəruridir.
Törətdiyi cinayətdən, cinsindən və digər əlamətlərindən asılı olmayaraq
bütün məhkumlarla müraciətləri ilə əlaqədar istər
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ambulator, istərsədə stasionar şəraitdə zəruri tibbi yardım işi təşkil edilmiş,
məhkumlara tibbi məsləhət və müalicə almaq üçün pullu xidmət göstərən özəl
tibb müəssisələrinə müraciət etmək hüququ da verilmişdir.
Vərəm xəstəliyinə düçar olmuş məhkumların müəyyən edilməsi və onların
müalicəsi üzrə təsirli tədbirlər görülmüş, bu xəstə məhkumlar üçün iki yeni
ixtisaslaşdırılmış müalicə müəssisəsi təşkil edilmişdir. Ədliyyə Nazirliyinin
tabeçiliyində olan bütün istintaq təcridxanalarında flüoqrafiya və rentgen
aparatları quraşdırılmışdır ki, bunun köməkliyi ilə də həmin müəssisələrə
qəbul olunan bütün təqsirləndirılən şəxslər tibbi müayinədən keçirilir. Hər
hansı xəstəlik o cümlədən ağ ciyər vərəmi xəstəliyi aşkar edilmiş şəxslər
barəsində zəruri tibbi tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, ağ ciyər vərəminə
yoluxmuş şəxslər cəzaçəkmə müəssisələrinə deyil, birbaşa Vərəmli
Məhkumlar Üçün İxtisaslaşmış Müalicə Müəssisəsinə müalicə olunmağa
göndərilirlər. Bu müəssisədə yüksək keyfiyyətli tibb avadanlıqları ilə təhciz
edilmiş laboratoriya təşkil edilmiş, yataqxanalarda müalicə üçün zəruri yaşayış
şəraiti təmin edilmişdir.
Eyni zamanda, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində
vərəm xəstəliyinə tutulmuş məhkumların məqsədyönlü müalicəsi Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə riayət edilməklə DOTS (Bilavasitə Nəzarət
Şəraitində Keçirilən Qısa Müalicə) metodu ilə aparılmağa başlanmışdır.
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
dəstəyi və Ədliyyə Nazirliyinin bu təşkilatlarla səmərəli əməkdaşlığı
nəticəsində 2002-ci ildə kişi xəstələr üçün ikimərtəbəli, qadınlar üçün
birmərtəbəli yeni müalicə korpusları tikilib istifadəyə verilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin tabeçiliyndə olan bütün
istintaq təcridxanalırında flüoqrafiya və rentgen aparatları quraşdırılmışdır ki,
bunun köməkliyi ilə həmin müəssisələrə qəbul olan bütün təqsirləndirilən
şəxslər tibbi müayinədən keçirilir və hər hansı bir xəstəlik, o cümlədən ağ
ciyər vərəm xəstəliyi aşkar edilmiş şəxslər barəsində zəruri tibbi tədbirlər
həyata keçirilir. Belə ki, ağ ciyər vərəminə yoluxmuş şəxslər cəzaçəkmə
müəssisələrinə deyil, birbaşa yüksək keyfiyyətli tibb avadanlıqları ilə təchiz
edilmiş, yataqxanalarda müalicə üçün zəruri yaşayış şəraiti təmin edilmiş
Vərəmli Məhkumlar üçün İxtisaslaşdırılmış
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Müalicə Müəssisəsinə göndərilirlər. Bununla yanaşı, müsitəqil səhiyyə
işçilərindən təşkil edilmiş ekspert komissiyası tərəfindən vaxtaşırı
məhkumların sağlamlıq durumunun yoxlanılması məqsədəmüvafiq olardı. Bu
da onunla əlaqədardır ki, cəzaçəkmə müəssisələrinin müdiriyyəti məhkumların
ümumi və şəxsi sanitariya-qiqiyena tələblərinə əməl etmələrini və maddiməişət təminatı hüququnun həyata keçirilməsini təmin etməli olduğu halda,
bəzən ayrı-ayrı müəssisələrdə sanitariya-qiqiyena tələblərinə riayət
olunmaması, tibb hissələrində vərəmə düçar olmuş məhkumların digər
xəstələrlə bir otaqda yerləşdirilmələri müşahidə olunmuşdur. Belə halların
aradan qaldırılması üçün təcili tədbirlər görülməlidir.
Bununla belə, istər cəzaçəkmə müəssisələrində olan, istərsə də azadlığa
çıxan məhkumlar arasında vərəmli xəstələrin olması narahatlıq doğurur. Bu
vəziyyət penitensiar sistemdə vərəmlə mübarizənin gücləndirilməsini tələb
edir.
Məhkumların sağlamlıq hüququnun həyata keçirilməsi sahəsində Müvəkkil
müntəzəm olaraq istər Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin rəhbərliyi ilə
əlaqələr saxlayır, məhkumların sağlamlıq hüquqlarının həyata keçirilməsi üzrə
qarşılıqlı əməkdaşlığa mühüm əhəmiyyət verməklə, ona müraciət edən
məhkumların tibbi müayinədən keçirilməsində, stasionar və ya ambulator
müalicəyə cəlb edilməsində öz səylərini əsirgəmir.
Qeyd edilməlidir ki, cəzaçəkmə müəssisələrinin və istintaq
təcridxanalarının şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə mühüm işlər görülmüş, bir
sıra yeni binalar tikilmiş və ya yenidən qurulmuş, bununla da həmin yerlərin
çoxu, demək olar ki, Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmışdır. Qadınların
cəza çəkdikləri cəzaçəkmə müəssisəsində məhkumlar üçün müvafiq şərait, o
cümlədən, ibadət otağı, bərbərxana, camaşırxana yaradılmış, yetkinlik yaşına
çatmayan məhkumlar üçün isə təhsil almaq və idmanla məşğul olmaq üçün
şərait yaradılmışdır.
Bununla yanaşı, təəsüflə qeyd etmək lazımdır ki, məhkumların sosial
vəziyyətində bir sıra geriliklər nəzərə çarpır. Belə ki, vərəmin geniş yayılması,
narkomaniya və AİDS təhlükəsi qalmaqdadır. Məhkumlara ixtisaslaşdırılmış
tibbi yardımın genişləndirilməsi, onlara immunitetin artırılması məqsədilə
gündəlik qida rasionuna yüksək kalorili ərzaqların əlavə edilməsi baxımdan
cəzaçəkmə müəssisələrinin, istintaq təcridxanalarının büdcə
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maliyyələşdirməsini nəzərəçarpacaq dərəcədə artırmaq zərurəti vardır.
Məhz bununla bağlı Müvəkkil qiymətlərin sürətlə artdığı bir şəraitdə həm
istintaq təcridxanalarında saxlanılan şəxslər, həm də cəzaçəkmə
müəssisələrində cəza çəkən məhkumlar üçün dövlət tərəfindən ayrılan maliyyə
vəsaitinin həddindən artıq az olmasını diqqətə çatdıraraq, bu məbləğin
artırılması istiqamətində təxirəsalınsaz tədbirlərin həyata keçirilməsini və
onların qidalanmasına nəzarətin gücləndirilməsini təklif etmişdir.
Hazırkı vaxtda aktual məsələlərdən biri də cəza çəkməkdən azad edilmiş
şəxslərin sosial adaptasiyası, resosiolizasiya məsələsidir. Müvafiq səlahiyyətli
orqanlar cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərə köməklik göstərilməsi üçün
zəruri tədbirlər görməlidirlər. Əfsuslar olsun ki, qanunun bu tələbi heç də hər
zaman icra edilmir. Bu da cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial
adaptasiyasının arzu olunan formada həyata keçirilməsində ciddi maneələr
yaradır.
Sosial adaptasiya cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslər üzərində müşahidə
qoyulması yolu ilə həyata keçirilməli, həmin müşahidənin məqsədi
məhkumların islah olunmasının nəticələrini möhkəmləndirmək, onları işə
düzəlməklə vicdanlı əməyə cəlb etmək və məişət şəraitinin yaradılmasında
yardım göstərməkdən ibarət olmalı və Sosial adaptasiyanı tənzimləyən hüquqi
normalar bu problemi hərtərəfli əhatə etməlidir.
Məhkumların sosial reabilitasiyasında cəmiyyət də fəal iştirak etməlidir.
Müvəkkilin həyata keçirdiyi fəaliyyətin tərkib hissələrindən biri də
məhkumların əfvi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təkliflər
verilməsindən ibarət olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinə
(Ombudsmana) əfv xahişi ilə müraciət etmiş məhkumların və ya onların ailə
üzvlərinin ərizələri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada baxılmış və
Müvəkkilin fəaliyyəti dövründə onun vəsatəti əsasında ümumilikdə 186
məhkum əfv olunmuşdur.
Müvəkkil, eyni zamanda əfv fərmanlarına əsasən məhkumların cəzaçəkmə
müəssisələrindən azadlığa buraxılması prosesində də müntəzəm olaraq iştirak
edir.
Əfvlə bağlı ciddi narahatlıq hissi ilə onu da qeyd etmək lazımdır ki, əfv
edilən şəxslərin sırasında qadınların, uşaqların, ahılların sayı olduqca azdır.
Bununla bağlı Müvəkkil ölkə
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prezidentinə müraciət etmişdir.
Qeyd edildiyi kimi, Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrinin hökmü
ilə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilmiş, eləcədə tutulma və ya həbsə
alma nəticəsində azadlıqdan məhrum olunan şəxslər Azərbaycan Respublikası
vətəndaşlığından və Azərbaycan Respublikası Konstitusuyası ilə bəyan edilən
əksəriyyət hüquq və azadlıqlardan məhrum edilmirlər. Qanunlar və dövlətin
tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr məhbusları işgəncələrdən, qəddar,
qeyri-insani və yaxud ləyaqəti alçaldan davranışdan və digər cəza növlərindən
müdafiə edir.
Məlum olduğu kimi, İnsan hüquqlarının müdafiəsi ilə əlaqədar Avropa
sistemində başlıca yeri “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi
haqqında” Avropa Konvensiyası, polisin bilavasitə fəaliyyəti ilə bağlı isə
“Polis haqqında” Bəyannamə, BMT-nin Baş Məclisi tərəfindən 1984-cü il 10
dekabr tarixli qətnamə ilə qəbul edilmiş və 1987-ci ildə 26 iyun tarixində
qüvvəyə minmiş “İşgəncələr və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti
alçaldan rəftar və cəza növləri əleyhinə” Konvensiya tutur.
Eyni zamanda, polisin fəaliyyətində insan hüquqlarına dair beynəlxalq
səviyyədə mövcud olan mənbələr, sistemlər və standartların əsas hissəsi
beynəlxalq paktlarda və konvensiyalarda, müxtəlif bəyannamələrdə nəzərdə
tutulmuşdur. Bu normalar birlikdə insan hüquqlarına, azadlıqlarına və
ləyaqətinə polis tərəfindən hörmətin beynəlxalq hüquqi çərçivədə təmin
edilməsini tənzimləyir. Belə ki, İnsan hüquqları haqqında Bəyannamənin 3-cü
və 9-cu maddələrinə əsasən, hər bir şəxsin yaşamaq, azadlıq və şəxsi
toxunulmazlıq hüququ vardır. Heç kim özbaşına həbsə, tutulmaya və ya
sürgünə məruz qala bilməz. Cəmiyyətdə insan hüquqları daha etibarlı təmin
edilməli, bunun üçün polis tərəfindən hər hansı bir hüquq pozuntusuna yol
verilməməlidir. Həmçinin, polis peşəsinin şərəfliliyi və demokratik cəmiyyətdə
zəruriliyi daim nəzərə alınmalıdır. Bu müddəa İnsan Hüquqlarının Ümumi
Bəyannaməsində qeyd-şərtsiz tanınmış və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
insan hüquqlarına dair bir çox sənədlərində öz əksini tapmışdır. Bu sənədlərdə
polisin fəaliyyətinə birbaşa aid olan, əməli işdə həyata keçirilməsi zəruri
sayılan beynəlxalq standartlar öz əksini tapmışdır.
Azərbaycan Respublikasında polisin təyinatı insanların
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həyatını, sağlamlığını, hüquq və azadlıqlarını, dövlətin, fiziki və hüquqi
şəxslərin qanuni mənafelərini və mülkiyyətini hüquqazidd əməllərdən
qorumaqdan ibarətdir. Polis insan və vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına
hörmət, qanunçuluq, humanistlik prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərir, öz
vəzifəsini yerinə yetirərkən bütün şəxslərin Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasında və beynəlxalq hüquq normalarında nəzərdə tutulmuş
hüquqlarını və qanuni mənafelərini hüquqazidd qəsdlərdən qoruyur.
Müvəkkil polis orqanlarının müvəqqəti saxlama yerlərinin fəaliyyətinin
müasir tələblərə uyğunlaşdırılması və həmin müəssisələrdə saxlanılan şəxslərin
hüquqlarının qorunması, habelə bu sahədə yol verilən nöqsanların aradan
qaldırılması üçün əlavə tədbirlərin görülməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmişdir.
Bununla əlaqədar müraciətdə qeyd olunan xüsusatlar Daxili İşlər
Nazirliyinin aidiyyəti xidmət sahələri tərəfindən öyrənilmiş, bu sahədə işin
yaxşılaşdırılması üçün əlavə tədbirlər görülmüş, yerli polis orqanlarına konkret
tapşırıqlar verilmişdir.
Respublikanın şəhər-rayon polis orqanlarının müvəqqəti saxlama
təcridxanalarının fəaliyyəti, orada saxlanılan şəxslərin hüquqlarının tam təmini
nazirliyin rəhbərliyi tərəfindən nəzarətə götürülmüş və bu sahədə görülən
tədbirlər hazırda da davam etdirilir.
Azərbaycan Respublikasının “İşcəncələrin və qeyri-insani, yaxud ləyaqəti
alçaldan rəftar və ya cəza növlərinin qarşısının alınması üzrə” Avropa
Konvensiyasına qoşulması və bu sənədin ölkəmizə münasibətdə qüvvəyə
minməsi İşcəncələrin qarşısının alınması üzrə Avropa Komitəsinə ölkəmizdə
müvafiq dövlət müəssisələrinə, o cümlədən azadlıqdan məhrum etmə yerlərinə
sərbəst baş çəkmək imkanı yaratınışdır.
Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsinin 20-ci maddəsinə
əsasən ictimai təşkilatlar məhkumların islah edilməsində iştirak edir və cəzanı
icra edən müəssisə və ya orqanların fəaliyyətinə ictimai nəzarəti həyata
keçirirlər.
Cəzaçəkmə yerlərində saxlanılan şəxslərin Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasında nəzərdə tutulan qanuni hüquq və maraqlarının beynəlxalq
hüquqi normalara və qəbul edilmiş prinsiplərə uyğun təmin edilməsi,
penitensiar sistemdə aparılan islahatlara yardım göstərilməsi məqsədi ilə
ictimaiyətin və

296

müvəkkilin fəaliyyəti məhbusların hüquqlarının müdafiəsində öz təsirini
göstərməkdədir.
Müvəkkil müntəzəm olaraq bayramlar ərəfəsində, məsələn, Yeni il və
Novruz bayramları münasibəti ilə yetkinlik yaşına çatmayan məhkumlarla
görüşür və sonuncuların cəza çəkdikləri tərbiyə müəssisəsində tədris-tərbiyə
prosesinin təşkilinə, məhkumların sosial müdafiəsinə dair məsələlərin öz
həllini tapmasında yardımını əsirgəməyir.
Bununla yanaşı “Tərbiyə müəssisəsinin nəzdində Himayəçilik Şurasının
işinin təşkili və fəaliyyət Qaydası” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 15 yanvar 2001-ci il tarixli 16 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş
şuranın tərkibi və fəaliyyət planı müəyyən edilməsi, müntəzəm şəkildə
fəaliyyəti təşkil olunması ilə əlaqədar verilmiş təkliflərin nəticəsində həmin
Şura yaradılmış, 18 nəfərdən ibarət tərkibi müəyyənləşdirilmiş və ombudsman
təsisatının əməkdaşı da orada təmsil olunmuşdur.
Eyni zamanda, Himayəçilik Şurasının fəaliyyətinin gücləndirilməsi
yönümündə iş aparılması zərurətini qeyd etmək lazımdır.
Məhkumlarla əlaqədar aktual problemlərdən biri təyin edilmiş ölüm
cəzasının ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə əvəz olunması və
məhkumların onlara təyin edilmiş ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasının
müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəza növü ilə əvəz edilməsi xahişi
ilə bağlı məsələdir. Həmin məsələ ilə bağlı Məhkumlar tərəfindən Müvəkkilə
ünvanlanmış çoxsaylı müraciətlərlə əlaqədar olaraq, 05 iyul 2005-ci il tarixdə
tərəfimizdən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu
göndərilərək, “Azərbaycan Respublikasında ölüm cəzasının ləğv olunması ilə
əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Cinayət, Cinayət-Prosessual və İslahƏmək Məcəllələrinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Qanununun 4-cü bölməsinin Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 149-cu maddəsinin 7-ci hissəsinə uyğunluğunun
yoxlanılması xahiş edilmişdir.
Lakin, həmin sorğu ilə əlaqədar qəbul edilmiş qərardadda Azərbaycan
Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin qüvvədən düşmüş qanun üzərində
Konstitusiya nəzarətini həyata keçirmək səlahiyyətinin olmadığı bildirilmiş,
eyni zamanda Konstitusiya Məhkəməsi ümumi yurisdiksiyalı məhkəmələrə
tövsiyə etmişdir ki, öz səlahiyyətləri daxilində ölüm cəzasının ömürlük
azadlıqdan
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məhrum etmə cəzası ilə əvəz olunmasına dair müraciətlərə qanunvericiliklə
müəyyən olunmuş qaydada baxılmasını təmin etsinlər.
Qeyd etmək lazımdır ki, məhkəmələr tərəfindən məhkumların göstərilən
məsələ ilə bağlı ərizələrinə baxılaraq, müvafiq hökmlər çıxarılır.
Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrinin çıxardıqları
hökmlərdən və ümumiyyətlə, hakimlərin fəaliyyətindən Müvəkkilin ünvanına
daxil olan çoxsaylı şikayətlər ümumilikdə daxil olan şikayətlərin əksər
hissəsini təşkil etməsi insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasını təmin etməyə
borclu olan hər bir dövlət orqanını və vəzifəli şəxsi düşündürməlidir.
Məhkumlarla bağlı aparılan tədbirlərin daha da təkmilləşdirilməsi, cəzanın
effektivliyinin artırılması, onların islah olunması, fiziki və mənəvi sağlamlığın
təmin olunması, sonuncuların pensiya və sosial müavinət almaq, sərbəst
surətdə özünə fəaliyyət növü, peşə, məşğuliyyət seçmək, ictimai faydalı
əməklə məşğul olmaq, istirahət etmək və s.hüquqlarının müdafiəsinin daha səmərəli təşkili məqsədi ilə Ombudsman tərəfindən həyata keçirilməsi
məqsədəmüvafiq hesab edilən aşağıdakı təkliflər irəli sürülmüşdür:
məhkumlar arasında insan haqlarına dair maarifləndirmə işini
gücləndirmək;
cəzaçəkmə müəssisələrində istifadə olunan qida məhsullarının
keyfiyyətinin müstəqil sanitar həkimlərlə birlikdə yoxlamaq;
qadınların cəzaçəkmə müəssisəsində onlarla birgə yaşayan uşaqlar
üçün yaradılmış uşaq güşəsinin işini təkmilləşdirmək, bu sahədə işləmək üçün
yüksək peşakarlıq səviyyəsinə malik olan mütəxəssislər (psixoloq və
tərbiyəçilər) cəlb etmək;
cəzaçəkmə müddətini başa vurmamış yetkinlik yaşına çatan uşaqları,
qalan cəzaçəkmə müddətlərini başa vurmaları üçün ümumi rejimli cəzaçəkmə
müəssisəsinin nəzdnində münasib şəraiti olan xüsusi yerlərdə saxlamaq;
bəzi ölkələrdə, məsələn, Türkiyədə olduğu kimi tərbiyə
müəssisələrində cəza çəkən uşaqlara axşam saat 8-dən səhər saat 8-dək olan
müddət ərzində evlərində qalmağa icazə vermək. (Bu müddəa Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyində də öz əksini tapsa, yetkinlik yaşına
çatmayan cəza çəkən şəxslərin ailənin
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imkanlarından da istifadə etməklə islah və tərbiyə olunanları prosesinin
səməriliyi artardı), Uşaqlar 18 yaşına çatandan sonra ümumi rejimli cəzaçəkmə
müəssisəsinə köçürülür. Onların qatı cinayətkarlar arasına düşməklə tərbiyə
effektinin itirilməsinin qarşısını almaq məqsədilə tərbiyə müəssisəsində cəza
çəkən uşaqların 18 yaşına qədər yox, münasib hallarda 20 yaşına qədər
saxlanılsın;
tərbiyə müəssisəsindən çıxan uşaqların yaşayış yeri, sığınacaq, iş yeri
tapmaq və təhsilini davam etdirməkdə yardımçı olmaq mexanizmini
hazırlamaq və imkanları araşdırmaq;
uşaqların əməyə alışdırılması məqsədilə onların peşələrə yiyələnməsi
üçün peşə təhsilini təşkil etmək;
uzaqdan gələn valideynlərə şənbə-bazar günü ərzində məhkum
olunmuş uşaqla qalmaq üçün şərait yaratmaq;
ailə ilə müəssisənin əməkdaşlığını yaratmaq və genişləndirmək;
Tərbiyə müəssisəsinin nəzdində olan məktəbi rəsm, musiqi, ingilis
dili müəllimləri ilə təmin etmək;
tərbiyə üzrə işi gücləndirmək məqsədilə müharibə və əmək
veteranları, habelə elm, din, ədəbiyyat, musiqi, incəsənət xadimləri ilə görüşlər
təşkil etmək;
müəssisənin kitabxanasının uşaqların yaş dövrü və inkişaf
xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla ədəbiyyatlarla nəşri təşkil etmək, kitabxananı
latın əlifbasında dərsliklər və ədəbiyyatla təchiz etmək;
cəzaçəkmə və tərbiyə müəssisələrində, eləcə də istintaq
təcridxanalarında vəziyyətin müntəzəm monitoringini keçirmək
A.Süleymanova, L.Əzimova
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları
üzrə Müvəkkili Aparatının Məhbusların hüquqlarının
müdafiəsi sektorunun baş məsləhətçisi; böyük məsləhətçisi

299

Activities of the Commissioner in the
Protection Rights of Inmates
Summary
The article touches upon the activity of the Commissioner in the protection
rights of inmates based on the international covenants and treaties that our
country is party to, and on the new progressive laws, which serves for more
effective protection of human rights and rights of inmates as well, through the
democratic reforms being realized in the country. Also, it describes the
existence necessary conditions for normal living and health protection of the
people deprived of liberty, as well as penitentiary establishments satisfying
modern standards and the application of the progressive penitentiary rules. At
the same time, a number of the Ombudsman's proposals put forward with a
view to perfecting of measures conducted for prisoner, enhancing the
effectiveness of punishment, their correction, ensuring of moral and physical
health, more effective protection of the right to social security, to free choice
of employment and employment in the efficient social labor, right to rest and
the other rights .
A.Suleymanova, L.Azimova
Chief advisorı senior advisor
Departınent for the protection of the right of inmates
Office of the Commissioner for Human Rights
(Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan
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Ombudsmanın fəaliyyətində işgəncələrə
məruz qalmamaq hüququnun
təmin edilməsi
“İşgəncə” - dövlətin vəzifəli şəxsi və ya rəsmi şəxs kimi çıxış edən
başqa bir şəxs tərəfindən, yaxud onların təşriki və ya onların xəbərdar olması,
yaxud göz yumması ilə hər hansı bir şəxsə ondan və ya başqa şəxsdən
məlumat almaq, yaxud onun etirafına nail olmaq, onu və ya başqa şəxsi
törətdiyi, yaxud törədilməsində şübhələnilən hərəkətə görə cəzalandırmaq,
həmçinin onu və ya başqa şəxsi qorxutınaq və ya məcbur etmək, yaxud hər
hansı xarakterli ayrıseçkiliyə əsaslanan istənilən səbəbə görə qəsdən tətbiq
edilən güclü fiziki, yaxud mənəvi ağrı və ya əzab yetirən hərəkətlər deməkdir.
(BMT Baş Məclisi tərəfindən 10 dekabr 1984-cü il tarixli qətnaməsi ilə
qəbul edilmiş və 26 iyun 1987-ci ildə qüvvəyə minmiş “İşgəncələr və digər
qəddar, geyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növləri əleyhinə”
Konvensiyasının 1-ci maddəsi.)
Müstəqil Azərbaycan insanların hüquq və azadlıqlarının qorunması
barədə, habələ işgəncələrin və digər qəddar, geyri-insani, yaxud ləyaqəti
alçaldan rəftarın və cəzaların qarşısını alınması haqqında BMT-nin və Avropa
Şurasının Konvensiyalarına qoşulan demokratik dövlətdir.
İşgəncələr və digər qəddar, geyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar
və cəzalar faktları üzrə iş Azərbaycan Respublikası Ombudsmanın insan
hüquqlarının müdafiəsi fəaliyyətində xüsusi yer tutur. Bu iş üzrə BMT Baş
Məclisi tərəfindən 10 dekabr 1984-cü il tarixli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş və
26 iyun 1987-ci ildə qüvvəyə minmiş “İşgəncələr və digər qəddar, geyriinsani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növləri əleyhinə”, 26 noyabr
1987-ci ildə qəbul edilmiş və 1 fevral 1989-cu ildə qüvvəyə minmiş
“İşgəncənin və geyri-insani, və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəzanın
qarşısının alınması haqqında” Avropa Konvensiyasılarını, Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 46-cı maddəsini, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 18 iyun 1998-ci il tarixli Sərəncamı ilə qüvvəyə minmiş “İnsan
hüquqlarının müdafiəsinə dair Dövlət Proqramının müddəalarını, Azərbaycan
Respubli-
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kasının Milli Məclisi tərəfındən 28 dekabr 2001-ci il tarixdə qəbul edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman)
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununu ilə təsdiq
edilmiş normaları rəhbər tutur və bu Qanunun 1.1 maddəsində göstərilir ki,
Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili vəzifəsi
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında və Azərbaycan Respublikasının
tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə təsbit olunmuş və Azərbaycan
Respublikasının dövlət və.özünüidarə orqanları, vəzifəli şəxsləri tərəfindən
pozulan insan hüquqları və azadlıqlarının bərpa edilməsi üçün təsis edilir.
Həmin Qanunun 12.2.1 maddəsinə əsasən insan hüquqları üzrə müvəkkil
maneəsiz və əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dövlət hakimiyyəti və yerli
özünüidarə orqanlarına, hərbi hissələrə, cəzaçəkmə müəssisələrinə, istintaq
təcridxanalarına, müvəqqəti saxlama yerlərinə daxil olmaqı cəzaçəkmə
müəssisələrində, istintaq təcridxanalarında, müvəqqəti saxlama yerlərində
saxlanılan şəxslərlə görüşmək və təkbətək söhbət etməkı onların həmin
yerlərdə saxlanılmasının qanuniliyini təsdiq edən sənədlərlə tanış olmaq
hüququ vardır. Qeyd edilən müddəanın Qanunda əks olunması işgəncələrin
qarşısının alınmasında, işgəncə faktlarının vaxtında aşkara çıxarılması və
onlara yol vermiş vəzifəli şəxslərin məsuliyyətinə cəlb edilməsində, pozulmuş
hüquqların bərpası işində böyük əhəmiyyət kəsb edir.
İşgəncələrin və digər qəddar, geyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftarın
və cəzaların qarşısını almaq üçün Ombudsman tərəfindən 4 əsas istiqamət üzrə
iş aparılır:
- müraciətlərdə qeyd olunmuş yaxud digər yollarla Ombudsman aparatına
daxil olmuş məlumatların sorğu-cavab vasitəsi ilə yaxud bilavasitə yerində
araşdırılması;
- hərbi hissələrə, cəzaçəkmə müəssisələrinə, istintaq təcridxanalarına,
müvəqqəti saxlanılma yerlərinə öz təşəbbüsü ilə vaxtaşırı olaraq baş çəkilməsi;
- mövcüd olan qanunvericiliyə dəyişiklər edilməsi barədə təkliflərin
verilməsi;
- maarifləndirmə işi.
Aydındır ki, İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin işgəncələrə qarşı işin qeyd
olunmuş qanunlara uyğun olaraq aparılmasında digər dövlət orqanları, xüsusi
olaraq hüquq-mühafizə orqanları
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tərəfindən həmin qanunlara riayət edilməsi də vacibdir.
Bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə və Daxili İşlər
Nazirliklərinin müsbət təcrübəsini qeyd etmək olar. Belə ki, respublikamızın
“İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında” Avropa
Konvensiyasına qoşulması ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Naziri tərəfindən “İnsan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində ədliyyə
orqanları qarşısında duran vəzifələr barədə” 12 aprel 2002-ci il tarixli əmrin 1ci bəndinə əsasən “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi
haqqında” Avropa Konvensiyasının və “Azərbaycan Respublikasının İnsan
hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) haqqında” Azərbaycan
Respublıkasının Konstitusiya Qanununun öyrənilməsi və tələblərinə riayət
olunması bütün ədliyyə orqanlarından tələb edilmişdir. Ədliyyə Nazirinin
həmin əmri, “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında”
Avropa Konvensiyası və “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə
müvəkkili (Ombudsman) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya
Qanununu toplu şəkilində nəşr edilərək bütün məhkəmələrə və ədliyyə
orqanlarına göndərilmişdir.
Daxili İşlər Nazirinin 12 iyun və 13 iyun 2002-ci il tarixli 224 və 227 saylı
əmrlərinə müvafiq olaraq “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə
müvəkkili (Ombudsman) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya
Qanunu daxili işlər orqanlarında xidməti fəaliyyətində rəhbər tutulması üçün
elan edilmişdir.
İşgəncələrə qarşı mübarizə məsələləri Azərbaycan Respublikasının cinayət,
cinayət-prosessual, cəzaların icrası qanunvericiliyində, “Polis Haqqında”
Qanununun 5-ci maddəsində də öz ifadəsini tapmışdır. Cinayət Məcəlləsinin
113-cü maddəsinə əsasən tutulmuş və ya azadlığı başqa cür məhdudlaşdırılmış
şəxslərə fiziki ağrılar və ya psixi iztirablar vermə işgəncə cinayəti kimi nəzərdə
tutulmuşdur.
İşgəncə vermə cinayət kimi Cinayət Məcəlləsinin 133-cü maddəsində təsbit
olunmuşdur. Bununla əlaqədar “İşgəncə əleyhinə” Avropa Komitəsinin 30
aprel və 1 may 2003-cü ildə müvafiq olaraq 550 və 553-cü iclaslarında
Azərbaycan Respublikasının 2-ci məruzəsinə dair “Nəticələr və tövsiyələr”in
məzmununa toxunaraq qeyd etmək yerinə düşər ki, Cinayət Məcəlləsinin 133.3
maddəsində göstərilən və həmin Məcəllənin 133.1 və 133.2 maddələri
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ilə nəzərdə tutulan əməllər şəxsdən məlumat almaq və ya onu etirafa məcbur
etmək, yaxud törətdiyi və ya törədilməsində şübhə doğurduğu əmələ görə
həmin şəxsi cəzalandırmaq məqsədi ilə öz qulluq mövqeyindən istifadə
etməklə vəzifəli şəxs tərəfindən və ya onun təhriki ilə törədildikdə 5 ildən 10
ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
İşgəncələrə qarşı mübarizə məsələləri Azərbaycan Respublikasının
Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 13-cü, 14-cü, 15-ci və 153-cü maddələrində,
Cəzaların İcrası Məcəlləsinin 3-cü, 10-cu və digər maddələrində də öz əksini
tapmışdır.
Azərbaycan Respublikası “Polis haqqında” Qanununun 5-ci maddəsində
qeyd olunur ki, polisin hər hansı şəxslə insanın ləyaqətini alçaldan şəkildə
rəftar etməsi yolverilməzdir. Cinayət törədən və ya törətməkdə şübhələnilən
şəxsləri məlumat verməyə və ya cinayət əməlini törətməkdə təqsirini etiraf
etməyə məcbur etmək, bu məqsədlə onları və digər şəxsləri hədələmək,
işgəncəyə məruz qoymaq, onlara hər hansı fiziki və ya mənəvi təsir göstərmək
qadağandır.
Bütün bunlara baxmayaraq işğəncələrin mövcudluğunu inkar etmək də
mümkün deyil.
Ombudsman Aparatına vətəndaşlardan və KİV-lərdən mütəmadi olaraq
İşgəncələr və digər qəddar, geyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza
növləri əleyhinə şikayətlər daxil olur.
Bu və digər məlumatların əsas xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, həmin
məlumatlar rəsmi olaraq müvafiq sənədlərdə öz əksini tapmır, yoxlama zamanı
qeyd olunmuş xüsusatlar təsdiq olunmur. Bəzi hallarda, belə ki, müddətli hərbi
xidmətdə olan oğlunun zabit tərəfindən döyülməsi barədə 27.03.2007-ci il
tarixdə Ombudsman Aparatına valideynlər tərəfındən daxil olmuş ərizəsi ilə
bağlı sorğumuza Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğundan
aldığımız cavab məktubundan məlum olmuşdur ki, 16 fevral 2007-ci il tarixdə
Gəncə Hərbi Prokurorluğu tərəfindən əsgəri döymüş zabit barəsində
Azərbaycan Respublikası CM-nin 331.3-cü maddəsi ilə (“hərbi xidmət üzrə
vəzifələrinin yerinə yetirilməsi zamanı və ya belə vəzifələrin yerinə yetirilməsi
ilə əlaqədar rəisin öz tabeliyində olan şəxsi döyməsi və ya ona işgəncə verməsi”) cinayət işi başlanılmışdır.
Ombudsman bu problemin əhəmiyyətini daimi nəzərə alaraq, həmin sahə
üzrə əməkdaşlarımızın işgəncə haqqında
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anlayışların
formalaşmasına,
işgəncələrə
qarşı
iş
üsullarının
təkmilləşdirilməsinə daimi diqqət yetirmişdir. Həmin problem üzrə
Ombudsman ştatdan kənar müşavir təyin etmişdir.
Ombudsmanın göstərişinə əsasən hər il Azərbaycan Respublikası İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatına daxil olmuş
ərizələrdə qeyd olunmuş işgəncə və digər qəddar, geyri-insani, yaxud ləyaqəti
alçaldan rəftar və cəzalar faktları haqqında arayış hazırlanaraq təhlil olunur.
Belə ki, Ombudsmanın 2006-cı il üzrə illik məruzəsində qeyd olunmuşdur ki,
işgəncə halları xeyli azalsa da, bununla bağlı daxil olmuş bəzi şikayətlər öz
təsdiqini tapmışdır.
Bəzi şəhər və rayon polis orqanlarında vətəndaşa, cinayət törətməkdə
şübhəli bilinən şəxsə qarşı qanunda nəzərdə tutulmayan hərəkətlərə yol
verilmiş, hətta ölüm halları da baş vermişdir. Müvəkkil hər bir hal üzrə
araşdırmalar aparmış, Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroruna və Daxili
İşlər nazirinə müraciətlər etmiş, nəticədə zorakılıq hallarına yol vermiş şəxslər
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş və ya intizam qaydasında
cəzalandırılmışlar.
Polis əməkdaşlarının təhqiqat və ya istintaq prosesində törədilmiş cinayətin
şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs tərəfindən öz üzərinə götürməsi məqsədi ilə
zorakılıq, yaxud ləyaqəti alçaldan hərəkətlərə yol verməsi Müvəkkildə xüsusi
narahatlıq doğurur.
Ötən dövrdə insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi, müdafiəsi
və pozulmuş hüquqların bərpa edilməsi istiqamətində Müvəkkil ilə Daxili İşlər
Nazirliyi arasında əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə ölkəmizin şəhər
və
rayonlarında
keçirilmiş
regional
seminar-müşavirələrin
əsas
məqsədlərindən biri də polis əməkdaşlarının diqqətini bir daha şübhəli və ya
təqsirləndirilən şəxsin hüquqlarının qorunmasına, qanunla müəyyən edilmiş
davranış və rəftar qaydalarına, zorakılığın qarşısının alınmasına cəlb etmək
olmuşdur.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 2004-cü ilin iyun ayından 1 il ərzində
ATƏT-lə birğə hazırlanmış müvafiq layihə əsasında Ombudsman təsisatında
Çevik araşdırma qrupu fəaliyyət göstərmiş, 24 saat ərzində “Qaynar xətt”
vasitəsilə daxil olmuş şikayətlərlə bağlı dərhal araşdırmalar aparılmış və bu
qrupun fəaliyyəti əhali tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.
Çevik araşdırma qrupunun yaradılması, həmin qrupun işgəncələrə

305

qarşı mübarizə aparması üçün münbit zəmin yaradılmış və bu da həmin qrupun
uğurlu fəaliyyətinin səbəblərindən biri olmuşdur.
Məlum olduğu kimi, dövlətimiz artıq 15 sentyabr 2005-ci il tarixdən
“BMT-nin İşgəncələr və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan
rəftar və cəza növləri əleyhinə” Konvensiyasının Fakultativ Protokolunu
imzalamışdır.
Bu Protokolun əsas məqsədi işgəncələrin və digər qəddar, qeyri-insani və
ya insan ləyaqətini alçaldan rəftar və cəzanın qarşısının alınması məqsədilə
azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin saxlandığı yerlərə beynəlxalq və milli
orqanlar tərəfindən həyata keçirilən müntəzəm “başçəkmələr” (yoxlamalar)
sisteminin yaradılmasından ibarətdır.
Bu gün respublikamızda Protokolda təsbit olunmuş məqsədlərin həyata
keçirilməsində mühüm səlahiyyətlərə malik olan müxtəlif hüquq müdafiə
mexanizmləri fəaliyyət göstərməkdədir. Bu mexinizmlər sırasında Azərbaycan
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) təsisatının
xüsusi yeri vardır.
Fəaliyyəti dövründə Müvəkkil və onun əməkdaşları müntəzəm olaraq
cəzaçəkmə müəssisələrində, istintaq təcridxanalarında, müvəqqəti saxlanılma
yerlərində baxışlar həyata keçirmiş, orada saxlanılan şəxslərlə görüşmüş,
təkbətək söhbət etmiş, qanun pozuntusu aşkar etdikdə onun təcili aradan
qaldırılması məqsədilə Daxili İşlər Nazirliyinə və Baş Prokurorluğuna
müraciətlər olunmuşdur.
Nəticədə qanun pozuntusuna yol vermiş bir sıra əməkdaşlar intizam
məsuliyyətinə cəlb olunmuş, aşkar edilmiş çatışmazlıqlar Müvəkkilin
müdaxiləsi nəticəsində bir sıra hallarda aradan qaldırılmışdır.
Ölkəmizdə insan hüquqlarının təmini istiqamətində həyata keçirilmiş
islahatların məntiqi ardıcıllığını davam etdirmək məqsədilə “İşgəncələr və
digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növləri
əleyhinə” Konvensiyanın Fakultativ Protokolunun Azərbaycan Respublikası
tərəfindən ratifikasiyası prosesinin sürətləndirilməsi məqsədilə tərəfimizdən
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə müvafiq təklif göndərilmişdir.
Həmin təklifimizdə qeyd olunmuşdur ki, dövlətimiz artıq 15 sentyabr 2005-ci
il tarixdən “BMT-nin “İşgəncələr və digər
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qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növləri əleyhinə”
Konvensiyasının
Fakultativ
Protokolunu
imzalamışdır.
Bu
gün
respublikamızda Protokolda təsbit olunmuş məqsədlərin həyata keçirilməsində
mühüm səlahiyyətlərə malik olan müxtəlif hüquq müdafiə mexanizmləri
fəaliyyət göstərməkdədir. Həmin mexinizmlər sırasında Azərbaycan
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) təsisatının
xüsusi yeri vardır.
Ombudsman xanım E.Süleymanovanın təşəbbüsü ilə digər ölkələrin
Ombusmanları ilə bağlanmış müğavilələrin əsasında həmin ölkələrdə
cəzaçəkmə müəssisələrində saxlanılan azərbaycanlıların saxlanılma şəraiti ilə
tanış olmaq, onların problemlərin həllində köməklik göstərmək mümkün
olmuşdur. Belə ki, 21-23 dekabr 2006-cı il tarixlərdə Azərbaycan
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili Aparatının əməkdaşları
Gürcüstan Respublikasının Xalq Müdafiəçisinin vasitəsi ilə Gürcüstan Respublikasının Tbilisi, Rustavi, Msxeti şəhərlərində cəza çəkmə, həbsxana və
müalicə müəssisələrində həbsdə saxlanılan azərbaycanlılara baş çəkərək
onların saxlanılma şəraiti ilə tanış olmuş və saxlanılanlarla təkbətək söhbətlər
aparmışlar.
Bu zaman Azərbaycan Respublikası vətəndaşları olan məhkumlar cəzasının
qalan hissəsinin çəkilməsi üçün onların Azərbaycan Respublikasına
ekstradisiya edilməsini xahiş etmişlər. Həmin məsələ ilə bağlı Ombudsman
tərəfindən Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinə və Ədliyyə
Nazirliyinə müvafiq məktublar hazırlanmışdır.
27 mart 2007-ci il tarixdə Ombudsman Aparatında Nazirlər Kabinetinin
sərəncamı ilə “Demokratik cəmiyyətdə gündəlik zorakılıqla mubarizə üzrə
respublika kompleks proqramı” üzrə “dəyirmi masa” üsulu ilə Dövlət orqanları
və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin iştiraki ilə seminar
keçirilmişdir.
Müvəkkilin insan hüquqlarının müdafiəsi, o cümlədən zorakılığa məruz
qalmış qadın və uşaqlar üçün krizis mərkəzlərinin, cəzaçəkmə
müəssisələrindən azad edilmiş yeniyetmələr üçün sığınacaqların, valideyn
himayəsindən məhrum olan üşaqlara yardım mərkəzlərinin yaradılması üzrə
bir sıra təkliflərlə də çıxış edərək həmin proqramla əlaqədar birgə işin davam
etdirilməsi məqsədilə ümid bəslədiyini bildirmişdir. Seminar iştirakçıları
UNİCEF-in dəstəyi ilə Müvəkkilin yanında yaradılmış Uşaq Hüquqları üzrə
Resurs Mərkəzinin uşaqlara qarşı zorakılıq hallarının öyrənilməsi
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və onların qarşısının alınması sahəsində də ciddi iş aparılması haqqında
məlumatı böyük maraqla qəbul edərək qeyd etmişdilər ki, bu fəaliyyət
gələcəkdə işgəncələrə qarşı mübarizə üçün təcrübəli kadrların hazırlanmasında
böyuk əhəmiyyətli işdir.
A.Hacıyev
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkili (Ombudsman) Aparatının Hərbi qulluqçuların
hüquqlarının müdafiəsi sektorunun baş məsləhətçisi
Role Of The Commissioner In The Field
Of The Right To Protection From Torture
Summary
İssues on the prevention torture and other cruel, inhuman or degrading
treatınent or punishment takes a special place in the activity of the
Commissioner for Human rights of the Republic of Azerbaijan.
In order to prevent torture and other cruel, inhuman or degrading treatınent
or punishment, the Ombudsman carries on the work in four basic lines:
examination of information indicated in the appeals or received by the
Ombudsman's Office in other ways by making inquiry or examination on the
spotı regular visits to the military units, places of detention, pretrial detention
centers and making proposal on amending of the existing legislation and
education.
The specificity of the appeals filed to the Commissioner is that the data
received is not officially reflected in the corresponding documents and is not
confirmed during the examination. There is an exceptional case, according to
the reply letter of the Military Procurator's Office of the Azerbaijan Republic
to our inquiry on the complaint about beating of a soldier at the military
service dated March 23, 2007 filed by his the parents, Military Procurator's
Office of Ganja town on February 16, 2007 initiated criminal case on the
officer under 331.3 clause (beating a person by the chief ,who is under chiefs
subordination, or subjecting to
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torture in the discharge of duties on military service or on the exercising
duties) of the Criminal Code of the Republic of Azerbaijan.
The inquiries about tortures are made to the relevant bodies and being
investigated on the spot.
A.Haciyev
Chief advisor of the departınent
for the protection of the servicemen rights
Office of the Commissioner for Human Rights
(Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan
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Qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarının
müdafiəsində Ombudsmanın rolu
1988-1990-cı illərdə Ermənistan Respublikasında aparılmış etnik
təmizləmə siyasəti, nəticəsində 250 min nəfərdən artıq azərbaycanlı öz tarixi
yurdundan - indiki Ermənistan Respublikasının ərazisindən zorakılıqla
qovularaq ölkəmizə pənah gətirmiş, habelə əzəli Azərbaycan torpaqları olan
Dağlıq Qarabağın və ətraf yeddi rayonunun işğal edilməsi nəticəsində əhali
misilsiz işgəncələrə, qeyri-insani rəftara, zorakılığa məruz qalaraq öz ata-baba
yurdlarından didərgin düşmüşdür.
Elan olunmamış bu müharibədə 20 min nəfərdən artıq azərbaycanlı erməni
silahlı birləşmələri tərəfindən qətlə yetirilmiş, 5.100 nəfərdən artıq insan əsir
və girov götürülmüş, itkin düşmüş, 50.000 nəfərdən artıq adam isə əlil
olmuşdur.
Elan olunmamış bu müharibədə minlərlə azərbaycanlı erməni silahlı
birləşmələri tərəfindən qətlə yetirilmiş, əsir və girov götürülmüş, itkin
düşmüşdür.
Qeyd edilənlər uzun illər boyu erməni təcavüzü nəticəsində Azərbaycan
xalqının başına gətirilən müsibətlərin və insan hüquqlarının kütləvi şəkildə
pozulmasının yalnız kiçik bir hissəsidir. Respublikamızın üzləşdiyi bu problem
Ermənistanın vəhşi işğalçılıq siyasəti ilə eyni vaxtda daha da kəskinləşmiş,
əvvəllər kənd təsərrüfatı məhsullarının 35-40 faizinin istehsal olunduğu 17 min
kv.km ən məhsuldar torpaqlar, 900-dən artıq şəhər və kəndin, 7 min sənaye və
kənd təsərrüfatı obyektinin, 700 təhsil müəsisəsinin, 665 səhiyyə ocağının,
102.000 yaşayış evinin, 7.000 ictimai binanın, 464 tarixi abidə və muzeyin,
160 körpünün, kommunal və tikinti qurğularının, uzunluğu 800 km-dən artıq
avtomobil yollarının, 2.300 km olan su kəmərlərinin, 15.000 km olan elektrik
xətlərinin dağıdılması və talan edilməsi Azərbaycan Respublikasına
ümumilikdə 60 milyard ABŞ dolları həcmində ziyan vurmuşdur. Beləliklə,
maddi ziyandan fərqli olaraq, Azərbaycan xalqına dəymiş mənəvi və
humanitar zərbələr də ölçüyəgəlməzdir.
Beynəlxalq qurumların, dünya ictimaiyyətinin gözü önündə bu hadisələrə
ikili standartlarla, qərəzli mövqelərdən yanaşma nəticəsində erməni
təcavüzkarları hələ də dünya birliyinin bərabərhüquqlu üzvü olan müstəqil
Azərbaycana qarşı öz
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terrorçuluq siyasətindən əl çəkmir, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyan
1993-cü ildə qəbul olunmuş BMT-nin 4 qətnaməsinin tələblərini yerinə
yetirilmir.
Rəsmi statistik məlumatlara əsasən, hazırda ölkəmizdə bir milyon nəfərdən
artıq qaçqın və məcburi köçkün vardır ki, bu da ölkə əhalisinin 13 %-ni, yəni
hər səkkiz nəfərdən birini təşkil edir.
Qaçqınlar, o cümlədən Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlılar (250.000
nəfər) və Orta Asiyadan köçərək respublikamızda sığınacaq tapmış ahısxa
(məshəti) türkü (50.000 nəfər) ümumilikdə 300.000 nəfər təşkil edir. Rusiya
Federasiyasından, İrandan, İraqdan, Əfqanıstandan və bir sıra digər ölkələrdən
qaçaraq ölkəmizə pənah gətirmiş qaçqınlar da az deyildir.
Dağlıq Qarabağdan, Ermənistan Respublikası ilə həmsərhəd
rayonlarımızdan, habelə ətraf yeddi rayondan 700.000 nəfər dinc əhali öz
daimi yaşayış yerlərini məcburi tərk edərək respublikamızın 62 şəhər və kənd
rayonlarında məskunlaşdırılmışdır.
Beləliklə, göründüyü kimi, dünyada mövcud olan 25 milyondan artıq
qaçqın və məcburi köçkünün ən yüksək nisbi göstəricisi ölkəmizin payına
düşür.
Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına hərbi təcavüzü nəticəsində öz
doğma torpaqlarından qovulmuş və didərgin salınmış insanların taleyi, onların
mənzil-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və sosial müdafiəsinin təmin
edilməsi daim dövlətin diqqət mərkəzindədir.
Böyük əzab və əziyyətlərə düçar olmuş qaçqın və məcburi köçkünlərin
problemlərinin həlli istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılmış, onların hüquq
və azadlıqlarının digər vətəndaşlarla bərabər səviyyədə təmin edilməsinə
yönəldilmiş tədbirlər həyata keçirilmiş, mühüm normativ-hüquqi baza
yaradılmış, onların hüquqlarının tənzimlənməsi və dövlət qayğısının təşkili ilə
bağlı qəbul edilmiş qanunvericilik aktları sırasında başlıca sənəd olan
“Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin)
statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı normativ-hüquqi baza bu gün də
genişləndirlməkdə və təkmilləşdirilməkdədir. Bu isə həmin qəbildən olan
insanların sosial durumunun yaxşılaşdırılması üçün münbit zəmindir.
Ölkədə yaradılmış ictimai-siyasi sabitlik və həyata
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keçirilməkdə davam edən ardıcıl islahatlar nəticəsində əhalinin rifah halı
yüksəldilməsinə yönəldilmiş mühüm tədbirlər görülmüşdür. Bununla belə,
ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf templərini daha da artırmaq, əhalinin
məşğulluğunu artırmaq yolunda da əhəmiyyətli addımlar atılmaqdadır. Bu
proseslərin fonunda qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri və onların
sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı vəzifələr də həmişə diqqətdə
saxlanılır.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli istiqamətində bu illər
ərzində bir çox əhəmiyyətli işlər görülmüş, dövlət büdcəsinin, Dövlət Neft
Fondunun, donor ölkələrin və bəzi beynəlxalq humanitar təşkilatların vəsaiti
hesabına on minlərlə ailə üçün yeni qəsəbələr salınmış, ayrı-ayrı şəhər və
rayonlarda müasir evlər və mənzillər tikilərək onların istifadəsinə verilmişdir.
Bununla yanaşı, onların sosial müdafiəsinin səmərəli təmin edilməsi üçün
ciddi humanitar layihələr həyata keçirilmişdir.
Görülmüş tədbirlər nəticəsində qaçqın və məcburi köçkün ailələləri üçün
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə və digər bölgələrdə yeni yaşayış qəsəbələri
salınmış, qəsəbələrdə məktəblər, səhiyyə məntəqələri və digər zəruri
infrastruktur obyektləri inşa edilmiş, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq üçün
beş min məcburi köçkün ailəsi birdəfəlik əvəzsiz maliyyə yardımı ilə təmin
edilmişdir.
Ermənistandan qovulmuş qaçqınların daimi məskunlaşdırılması üçün
salınmış qəsəbələrdə artıq insanlar normal məişət həyatına başlamışdır. Bu
məqsədlə tikintisi bir-neçə il bundan əvvəl başlayaraq yarımçıq qalmış
tikililərin bir hissəsi uyğunlaşdırılmaqla tamamlanaraq istifadəyə verilmişdir.
Dövlət strukturları tərəfindən qaçqın və məcburi köçkünlərin miqrasiyası,
məskunlaşması, reablitasiyası, bərpa və reablitasiyası üzrə iş aparılmışdır.
Məcburi köçkünlər üçün yeni yaşayış evləri tikilməkdə davam edir.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə, o cümlədən Füzuli rayonunda dağılmış evlər
bərpa edilmiş, yeni iş yerlərinin yaradılması, sənaye və kənd təsərrüfatı
obyektlərinin istifadəyə verilməsi yönümündə bir sıra işlər isə görülməkdədir.
Azərbaycanın işğal altında olan torpaqları azad edilənə və didərgin düşmüş
vətəndaşlar öz doğma yurdlarına qayıdana qədər çadır düşərgələrində, dəmir
yolu üzərindəki yük vaqonlarında və yaşayış
üçün yararsız yerlərdə
məskunlaşmış soydaşlarımızın
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mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasını, onlar üçün iş yerlərinin
yaradılmasını və digər sosial problemlərin həllini təmin etmək məqsədi ilə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli Sərəncamı ilə
“Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və
məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir.
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin gündəlikdə olan problemlərinin həllinə
kompleks yanaşma kimi səciyyələnən həmin sənəddə qaçqın və məcburi
köçkünlərin işlə təmin olunması və təhsil haqqının ödənilməsində güzəştlərin
verilməsi məsələlərində onlara lazımi kömək edilməsi özəl müəssisələrin, ali
və orta ixtisas təhsili məktəblərinin rəhbərlərinə tövsiyə olunmuşdur.
Öz məzmununa görə mühüm sənəd olan bu Dövlət Proqramında
qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli üzrə bir çox zəruri və
təxirəsalınmaz məsələlər öz əksini tapmışdır. Belə ki, həmin proqramda qaçqın
və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və müvəqqəti
məskunlaşması, məcburi köçkünlərin məşğulluğunun artırılması və
yoxsulluğun azaldılması, habelə qaçqınların və məcburi köçkünlərin
problemləri ilə məşğul olan dövlət orqanlarının, beynəlxalq və yerli humanitar
təşkilatların işinin təkmilləşdirilməsi sahəsində geniş tədbirlərin həyata
keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu Proqramın bir hissəsi
kimi hazırki vaxtadək 10371 məcburi köçkün ailəsi yeni salınmış qəsəbələrdə
yerləşdirilmişdir.
Göründüyü kimi, qaçqınların və məcburi köçkünlərin hüquq və
azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində zəruri təminat sisteminin yaradılması
dövlətin bu sahədə rolunun üstünlüyündən xəbər verir.
Azərbaycan Respublikasında qaçqın və məcbiri köçkünlərlə bağlı
problemlərin aktuallığını, qaçqınlıq və məcburi köçkünlüklə bağlı həyatın
ağırlığını, qaçqın və məcburi köçkün probleminin insan hüquq və azadlıqları
ilə bağlı olan aktual məsələlərdən biri olduğunu nəzərə alaraq respublikamızda
2002-ci ildə yaradılmış Ombudsman Aparatının tərkibində qaçqınların və
məcburi köçkünlərin hüquqlarının müdafiəsi məsələləri ilə məşğul olan xüsusi
struktur bölməsi - Qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarının müdafiəsi
şöbəsi yaradılmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, dünyanın heç bir analoji
qurumunda, hətta oxşar
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problemlərlə üzləşmiş Gürcüstanda, Rusiyada və s. ölkələrdə belə struktur
bölməsi mövcud deyil və onun Azərbaycan Ombudsmanının Aparatında
mövcudluğu ölkəmizdə qaçqın və məcburi köçkünlərə olan dövlət qayğısının
məntiqi davamıdır.
Müvəkkil həm xarıci səfərlərdə olarkən, həm də Azərbaycan
Respublikasında xarici qrumların nümayəndəliklərini qəbul edərkən həmişə
məcburi köçkünlərin problemlərini ön plana çəkmişdir.
Belə ki, Cenevrə şəhərində BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının IV
sessiyasında iştirak etdiyi günlərdə BMT QAK-ın Avropa Bürosunun regional
direktoru xanım Pirkko Kurula ilə görüşdüyünü və ona azərbaycanlı məcburi
köçkünlər, onların doğma torpaqlara dönməsi, məşğulluğu ilə bağlı
problemlər, o cümlədən ailəyə başçılıq edən qadınların vəziyyəti barədə məlumat vermişdir.
Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkili (Ombudsman) Elmira Süleymanova və Aparatının əməkdaşlarının
iştirakı ilə BMT-nin Qaçqınlar Üzrə Ali Komisarlığının Azərbaycandakı
nümayəndəsi Vilyam Toll ilə 13 dekabr 2006-cı il tarixində Ombudsman
Aparatında qaçqın və məcburi köçkünlərin vəziyyəti ilə bağlı görüş
keçirilmişdir. Görüş zamanı Ombudsman xanım Elmira Süleymanova qaçqın
və məcburi köçkünlərin hazırki vəziyyəti barədə cənab Vilyam Tolla məlumat
vermiş, qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri barədə, bu problemlərin
həlli ilə bağlı dövlətin qarşısında duran məqsəd və vəzifələrdən danışmşdır.
Müvəkkil həmçinin məcburi köçkünkərin problemini ölkə üçün spesifik bir
problem olduğunu, bu baxımdan onlara diqqətin daha da artırılmasının
vacibliyini qeyd etmişdir. Söhbət zamanı Müvəkkil qaçqın və məcburi köçkünlərin problemi ilə əlaqədar aparılan islahatlar və qəbul edilmiş müvafiq
qanunvercilik aktları barədə söhbət açmışdır. Xanım Elmira Süleymanova artıq
onların sosial problemlərinin həlli istiqamətində mühüm işlərin görüldüyünü
belə ki, onların yerləşdirilməsi üçün yeni qəsəbələrin salındığını, işsizlik
probleminin aradan qaldırılması üçün iş yerlərınin açıldığını, səhiyyə, təhsil
sahəsində güzəştlərdən istifadə etmək üçün şəraitin yaradıldığını bildirmişdir.
Eyni zamanda 3 aprel 2007-ci il tarixdə Müvəkkil BMT Baş katibinin
məcburi köçkünlərin insan hüquqları üzrə nümayəndəsi
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Valter Kalini qəbul edərək, qaçqınların və məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına
dönməsi, onların yalnız fiziki cəhətdən deyil, həm də psixoloji cəhətdən
hazırlanmasının, eyni zamanda hüquqi müdafiəsinin zəruriliyini diqqətə
çatdırmışdır. O, çadır düşərgələrində doğulmuş və əsas insan hüquqlarından
məhrum edilmiş uşaqların normal böyüməsi üçün sağlam mühitin
yaradılmasının, stresslər keçirmiş uşaqların və yeniyetmələrin psixolji
cəhətdən düzgün formalaşdırılmasının vacibliyini vurğulamış, məcburi
köçkünlərin məskunlaşdığı qəsəbələrdə məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün
tərbiyə kompleksləri və reabilitasiya mərkəzləri yaradılmasının, məktəblərin
tədris vəsaitləri ilə təchiz olunmasının zəruriliyini qeyd etmişdir.
E.Süleymanova Milli Fəaliyyət Planın gerçəkləşdirilməsi istiqamətində
yeni qəsəbələrdə hüquqi maarifləndirmə məqsədilə birgə treninqlərin
keçirilməsini, resurs mərkəzlərinin yaradılmasını, qaçqınların və məcburi
köçkünlərin məskunlaşdığı yerlərdəki məktəb və uşaq bağçalarının, səhiyyə
obyektlərinin problemlərinin həllinin vacibliyini irəli sürmüşdür. Yeni
qəsəbələrdə kitabxanaların yaradılması, ödənişsiz hüquqi yardım mərkəzlərinin
təşkili, insan hüquqları, qaçqın və məcburi köçkünlər haqqında qanunvericilik
sənədləri və digər hüquqi maarifləndirmə nəşrləri ilə təmin edilməsi vacib
sayılaraq, icmaların yaradılması və inkişaf etdirilməsi, sağlam mühit
yaradılması prosesinə məcburi köçkünlərin cəlb edilməsi, onların öz
potensialından istifadə olunması zəruri hesab edilmişdir. Məcburi köçkünlər, o
cümlədən qadınlar arasında insan hüquqları mövzusunda maarifləndirmə
seminarlarının keçirilməsi, bu tədbirlərin iştirakçılarının qüvvəsindən yerli
icmalarda isifadə edilməsi təklif olunmuşdur.
Bununla yanaşı Müvəkkil tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan
Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğalının qurbanlarına çevrilmiş bir milyon qaçqın
və məcburi köçkünün beynəlxalq hüquq normaları ilə müəyyən edilmiş insan
hüquqlarının və azadlıqlarının pozulması faktlarının, müharibə nəticəsində
ölkəmizə dəyən maddi və mənəvi ziyanla bağlı məlumatların dünya
dövlətlərinə, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara çatdırılmasında geniş iş aparılmış,
ən mötəbər məclislərin tribunasından bu problemlər səsləndirilmişdir.
Eyni zamanda Müvəkkil Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına hərbi
təcavüzü nəticəsində öz doğma torpaqlarından
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qovulmuş və didərgin salınmış məcburi köçkünlər həmçinin Erməni
millətçilərinin və onların havadarlarının dəfələrlə məqsədyönlü soyqırım,
deportasiya və işğalçılıq siyasəti nəticəsində xalqımızın başına gətirilən
müsibətlər haqqında BMT-nin Baş Katibinə, BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə
Ali Komisarlığına, Avropa Şurasına, ATƏT-ə, Beynəlxalq və Avropa
Ombudsmanlar İnstitutlarına, Asiya Ombudsmanlar Assosasiyasına və bu
qrumlara üzv olan Ombudsmanlara, xarici ölkələrin Azərbaycandakı
səfirliklərinə və Azərbaycan Respublikasının xarici dövlətlərdəki səfirliklərinə
bəyanatlar ünvanlanmışdır.
Məcburi köçkünlərin məskunlaşdırılması, onların mənzil şəraitinin
yaxşılaşdırılıması prosesi nə qədər çətindirsə, ev və mənzilləri, xüsusi
mülkiyyətində olan tikililəri məcburi köçkünlər tərəfindən zəbt olunmuş
vətəndaşların üzləşdikləri problemlər bir o qədər ağırdır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 13-cü maddəsinə əsasən,
Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən
müdafiə olunur, 29-cu maddədə isə göstərilmişdir ki, hər kəsin mülkiyyət
hüququ vardır, bu hüquq, o cümlədən xüsusi mülkiyyət hüququ qanunla
qorunur və heç kəs məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə
bilməz. Dövlət ehtiyacları və ya ictimai ehtiyaclar üçün mülkiyyətin özgəninkiləşdirilməsinə yalnız qabaqcadan onun dəyərini ədalətli ödəmək şərti
ilə yol verilə bilər.
Məcburi köçkünlərin hüquqlarına hörmətlə yanaşmaq, onların mənzil
şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün tədbirlər görmək nə qədər vacibdirsə,
vətəndaşların Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə müəyyən edilmiş
mülkiyyət hüquqlarını da qorumaq dövlətin ali məqsədlərindən biridir.
Ümumiyyətlə, heç bir hal və ya rəsmi sənəd insanın hüquqlarını, o
cümlədən onun mülkiyyət hüququnu pozmağa yönəldilə bilməz.
Müvəkkil, qeyd edilənlərlə yanaşı, Ermənistan Respublikasının etnik
təmizləmə siyasəti nəticəsində öz yurdlarından didərgin salınmış qaçqınların,
habelə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının
torpaqlarını işğal edərək öz daimi yaşayış yerlərindən zorakılıqla qovulmuş
məcburi köçkünlərin itirilmiş əmlakının dəyərinin Ermənistan Respublikası
tərəfindən ödənilməsi məqsədi ilə ölkədaxili hüquqi mexanizmlərə və
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beynəlxalq hüquq normalarına müvafiq olaraq zəruri tədbirlərin həyata
keçirilməsini məqsədəmüvafiq hesab edir.
Qaçqınların və məcburi köçkünlərdən Müvəkkilin ünvanına daxil olmuş
şikayətlərin təhlili zamanı Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatına əmlakları məcburi köçkünlər
tərəfindən zəbt edilmiş şikayətçilərdən daxil olmuş ərizələrdə də, məcburi
köçkünlərin zəbt etdikləri daşınmaz əmlakdan məcburi şəkildə çıxarılmaları
halları və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1 iyul 2004-cü il tarixli
Sərəncamının tələblərinin pozulması müəyyən edilməmişdir. Həmin
şikayətçilərə məlum sərəncamın tələbləri izah edilərək, əmlaklarının məcburi
köçkünlər öz doğma yurdlarına qayıddıqdan, həmçinin müvəqqəti yaşamaq
məqsədilə yeni qəsəbələrə və evlərə köçürüldükdən sonra boşaldılacağı
bildirilir.
Bu müddət ərzində Müvəkkil dəfələrlə qaçqın və məcburi köçkünlərin
məskunlaşdıqları bölgələrdə - həm Bakı şəhərində, həm də ölkəmizin müxtəlif
rayonlarında, əsasən də qaçqın düşərgələrində və qəsəbələrində olmuş,
məcburi köçkünlərlə görüşlər keçirmiş, həmin görüşlərdə qaldırılmış
məsələlərlə bağlı təxirə-salınmaz tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə səlahiyyətli
dövlət orqanlarına, o cümlədən Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsinə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə,
Təhsil Nazirliyinə təkliflər göndərmiş, bundan başqa, ayrı-ayrı dövlət
qurumları, beynəlxalq təşkilatlar və qeyri-hökumət təşkilatları ilə birlikdə
qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial durumu ilə bağlı məsələlər üzrə müxtəlif
müzakirələr keçirmişdir.
Bununla yanaşı, Müvəkkil müxtəlif vaxtlarda ona müraciət etmiş bir çox
qaçqın və məcburi köçkün vətəndaşlarımızı qəbul etmiş, bu insanların bir sıra
problemlərinin həllində öz köməyini əsirgəməmişdir.
Müvəkkilin məcburi köçkünlərin təhsil hüququnun təmin edilməsi
sahəsində atdığı addımlar da bu insanların həmin hüquqdan səmərəli
istifadəsinə imkan yaratmışdır.
Sumqayıt şəhərində Qubadlı rayonundan olan məcburi köçkünlərlə
keçirilən görüşdə onları narahat edən məsələlərdən biri də dövlət ali və orta
peşə-ixtisas məktəblərində ödənişli formada təhsil almaq imkanına malik
olmayan məcburi köçkün gənclərin təhsil haqqından azad edilməsi məsələsi
olmuşdur. Həmin görüşdən sonra bu məsələ ilə əlaqədar Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirliyinə və digər aidiyyəti dövlət orqanlarına
müraciətlər edilmişdir. Bu problem Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“Dövlət ali və orta peşə-ixtisas müəssisələrində ödənişli formada təhsil alan
məcburi köçkünlərin təhsil haqqını
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ödəməkdən azad edılməsi barədə” Fərmanla öz həllini tapmışdır.
Müvəkkil 2004-cü ilin yanvar ayında Füzuli rayonunun ərazisində salınan
qəsəbələrə köçürülmüş məcburi köçkünlərlə və həmin qəsəbələrdəki müəllim
və şagird kollektivi ilə görüş zamanı onlar işıqlı, geniş otaqlarda təhsil almaları
üçün müvafiq şəraitin yaradılmasına baxmayaraq kimya, fizika, coğrafiya,
tarix və başqa fənn kabinetlərində müvafiq olaraq xəritə, qlobus və digər zəruri
əyani vəsaitlərin olmadığını, bir sıra fənlər üzrə verilmiş dərsliklərin azlıq
təşkil etdiyi, masa və stulların çatışmadığı məlum olmuşdur. Müvəkkil qeyd
edilənləri nəzərə alaraq, məsələnin həll edilməsi xahişi ilə Təhsil nazirinə
müraciət etmişdir.
Digər bir məsələ Füzuli rayonu ərazisində salınmış yeni qəsəbələrdəki
ümumtəhsil məktəblərinin və uşaq bağçalarının maliyyələşdirilməsinin
gecikdirilməsi olmuşdur ki, bununla bağlı Müvəkkil Qaçqınların və Məcburi
köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinə müraciət etmiş və məlum olmuşdur
ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən həmin ümumtəhsil məktəblərinin və uşaq bağçalarının istifadəyə verilməsi üzrə maliyyələşmə məsələsi ilə əlaqədar Nazirlər
Kabinetinin 2003-cü il 14 may tarixli, 67 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət
büdcəsindən maliyyələşən təlim-tərbiyə və təhsil müəssısələrinin yaradılması,
genişləndirilməsi, yenidən təşkili yə ləğv edilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq
Maliyyə Nazirliyi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi qarşısında vəsalət qaldırılmışdır.
Müvəkkil qeyd edilənləri nəzərə alaraq, Füzuli rayonu ərazisində salınmış yeni
qəsəbələrdəki səkkiz ümumtəhsil məktəbinin və uşaq bağçalarının
maliyyələşdirilməsinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada razılıq
verilməsi və məcburi köçkünlərlə bağlı daha bir problemin həllində köməklik
göstərilməsi xahişi ilə 2004-cü il 4 iyun tarixində Maliyyə və İqtisadi inkişaf
nazirlərinə müraciət etmişdir. Maliyyə Naziri tərəfindən verilmiş cavabda
həmin qəsəbələrdə 4 uşaq bağçasının açılması və maliyyələşdirilməsi məqsədi
ilə Təhsil Nazirliyinə və Füzuli Rayon Maliyyə Şöbəsinə 2004-cü il 19 iyul
tarixində müvafiq razılıq məktubunun göndərildiyi bildirilmişdir.
Göründüyü kimi, məcburi köçkünlərlə bağlı daha bir problem öz müsbət
həllini tapmışdır.
Eyni zamanda Müvəkkil Azərbaycan Respublikasının Mılli Məclisinə
keçirilən seçkilər ərəfəsində Biləsuvar rayonu ərazisində salınmış, əsasən
Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 3 saylı
qəsəbənin klub icma mərkəzində seminar keçirmişdir. Bu seminarda
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının, Qaçqınların və
Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi Aparatının nümayəndələri,
məntəqə seçki

318

komissiyalarının sədrləri, məcburi köçkünlər və kütləvi informasiya
vasitələrinin nümayəndələri iştirak etmişlər. Seminarın əsas məqsədi yerlərdə
seçki hüququ, səsvermə qaydaları, müşahidəçilərin hüquq və vəzifələri barədə
maarifləndirilmə işinin aparılması, eyni zamanda əhalinin şəxsiyyət vəsiqələri
və seçici vəsiqələri ilə təmin olunması, ümumiyyətlə, seçkilərə hazırlığın
vəziyyətinin öyrənilməsi olmuşdur. Müvəkkil qaçqınların və məcburi köçkünlərin hüquqlarının təmin edilməsi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində
dövlətin həyata keçirdiyı tədbirlərdən geniş danışmış, eyni zamanda onların
hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində Müvəkkilin Aparatının fəaliyyəti
haqqında məlumat vermiş, iştirakçılara Müvəkkil təsisatı tərəfindən
hazırlanmış hüquqi ədəbiyyat paylanmışdır. Müvəkkil tədbirdən sonra ona
müraciət edən məcburi köçkünləri qəbul etmişdir. O, vətəndaşların seçki
hüquqlarının təmin olunması vəziyyəti ilə maraqlanmış, məntəqə seçki
komissiyalarına baxış keçirmiş, seçici siyahılarına baxmış, komissiya üzvləri
ilə söhbət zamanı müvafiq tövsiyələr vermişdir. Görüş çərçivəsində bir neçə
məcburi köçkün ailəsində olan Müvəkkil onların ehtiyac və problemlərini
öyrənmişdi. O, qəsəbə məktəblərində müəllim və şagirdlərlə görüşmüş, dərs
prosesində iştirak etmiş, şagirdlərin arzu və istəklərini dinləmiş, bu zaman
məktəblərdə dərsliklərin, tədris avadanlığının, həmçinin kompüterlərin, idman
qurğularının və ləvazimatının çatışmaşlığı və bir sıra digər problemlər
olduğunu aşkar edilmişdir. Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində uşaqların
vəziyyəti, səhhəti, qidalanması ilə maraqlanmaq məqsədi ilə uşaq bağçalarında
da olan Müvəkkil tərbiyəçilərlə və uşaqlarla görüşmüş, onların problemlərini
dinləmiş, öz tövsiyələrini vermişdir. Müvəkkil, həmçinin 4 saylı qəsəbədəki
mərkəzləşdirilmiş xəstəxanaya da baş çəkmiş, tibb personalı və səhiyyə
müəssisəsinin rəhbərliyi ilə söhbət etmiş, doğum şöbəsində dünyaya yenicə
göz açmış körpələrin və anaların vəziyyəti ilə maraqlanmışdır.
Müvəkkilin fəaliyyətə başladığı gündən məcburi köçkünlərə göstərdiyi
diqqət və qayğının bariz nümunəsi kimi onun müntəzəm olaraq məcburi
köçkünlərlə sıx-sıx görüşlərin təşkil olunması, onların problemləri ilə yaxından
tanış olması və həmin problemlərin həllində müvafiq tədbirlərin görülməsini
göstərmək olar. Belə görüşlərdən biri də 2006-cı ildə Ağdam rayonunun
Quzanlı qəsəbəsində məcburi köçkünlərlə görüşərək seminar keçirmişdir.
Ombudsman bununla rayon İcra Hakimiyyəti başçısının diqqətini ailə
üzvlərini, ev-eşiklərini, əmlaklarını itirmiş, uzunmüddətli ağır köçkünlük
həyatı yaşayanların, şəhid ailələrinin təxirəsalınmaz ehtiyaclarına cəlb etmiş,
vaxtilə çadırlara sığınmış, vaqonlarda
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yaşayan insanların yeni tikilmiş daş evlərə köçürüldüyünü, torpaqla təmin
olunduğunu, həmin torpaqların istifadəsi üçün xüsusi vəsaitin ayrıldığını,
infrastrukturun qurulduğunu, çadır düşərgələrinin tədricən ləğv olunduğunu
bildirmişdir.
Müvəkkil Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının, habelə rayon
prokurorunun, polis şöbəsi rəisinin və rayon məhkəməsi hakiminin iştirakı ilə
vətəndaşların şikayətlərini yerində araşdırmış, problemlərini öyrənmişdir.
Bunların bəziləri yerində öz həllini tapmış, lazımi tövsiyələr və tapşırıqlar
verilmişdir.
Müvəkkil həmçinin Ağdam rayonu ərazisində məcburi köçkünlər üçün
salınmış qəsəbəyə gedərək, sakinlərlə görüşmüş, onların ehtiyaclarını
öyrənmiş, eyni zamanda rayon İcra Hakimiyyəti başçısına sakinlərin məişət
problemlərinin həlli ilə bağlı məsləhətlər vermişdir.
Ombudsmana edilən müraciətlərin bir qismi də qaçqın və məcburi köçkün
statusu almış şəxslərin Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 78-ci
maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən, işçilərin ixtisan zamanı işdə saxlanmağa
üstünlük hüququna malik olmaqlarına baxmayaraq həmin şəxslərin işdən azad
edilmələri ilə bağlı olmuşdur. Belə müraciətlərlə bağlı məsələyə Müvəkkilin
müdaxiləsindən sonra bir neçə şikayət ərizəsi təmin edilmiş, həmin şəxslər öz
əvvəlki vəzifələrinə bərpa edilmiş və ya başqa işlə təmin edilmişlər.
Qaçqın və məcburi köçkünlər tərəfindən Müvəkkilə göndərilmiş
müraciətlərin bir hissəsi də sosial təminat hüququ ilə bağlı olmuşdur.
Müraciətlərlə bağlı “Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkili (Ombudsman) haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya
Qanununun tələblərinə uyğun olaraq müvafiq orqanlara sorğular göndərilmiş
və problemlərin həllinə nail olunmuşdur.
Ombudsman Aparatına məcburi köçkünlərin problemləri ilə əlaqədar daxil
olan şikayətlər arasında məcburi köçkünlərin rastlaşdıqları problemlərdən
yemək xərci və digər müavinətlərin verilməsində, onların yeni salınmış
qəsəbələrdə yerləşdirilmələrində və qış mövsümündə verilən yanacağın
normaya uyğun verilməməsi kimi problemlər ilə bağlı şikayətlərə rast gəlinir
ki, bunların da bir çoxu Müvəkkilin işə müdaxiləsindən sonra qısa müddətdə
öz həllini tapır, bir qismi ilə bağlı isə mövafiq tədbirlərin görülməsi ilə
əlaqədar aidiyyatı orqanlara tapşırıqlar verilir.
Göstərilənlərlə yanaşı Ombudsman və Aparatının əməkdaşları qaçqın və
məcburi köçkünlərin hazırki vəziyyəti və onların problemləri ilə əlaqədar
ölkədən kənarda da müvafiq işlər görülür. Belə ki, Azərbaycan
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
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Müvəkkili (Ombudsman) Aparatının əməkdaşları 22-23 noyabr 2006-cı il
tarixdə Kiyev şəhərində Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq
Miqrasiya Təşkilatı ilə birgə təşkil etdiyi, eləcə də xarici dövlətlərin ( Böyük
Britaniya, Fransa, Almaniya, İsveç, Yunanıstan, Macarıstan, Moldova,
Belarusiya, Çexiya, Gürcüstan, Ermənistan və s.) nümayəndələri, həmçinin
qeyri hökumət təşkilatlarının və kütləvi informasiya vasitələrinin
nümayəndələri iştirakı ilə keçirilən “Hüquq və Miqrasiya Siyasəti: İnsan
Hüquqlarının müdafiəsi” mövzusunda keçirilən Regional dəyirmi masada
iştirak edərək Ermənistanın təcavüzü nəticəsində yurdlarından didərgin
düşmüş soydaşlarımızın vəziyyəti haqqında, ölkəmizdə miqrantlar və
sığınacaq axtaran şəxslərə dair milli qanunvercilik aktları, bu sahədə dövlət
tərəfindən görülən işlər barədə məlumatları dəyirmi masa iştirakçılarının
nəzərinə çatdırmışlar. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları
üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Elmira Süleymanovanın qaçqın və məcburi
köçkünlərin, həmçinin miqrantların hüquqlarının müdafiəsi sahəsində
fəaliyyəti haqqında konfrans iştirakçılarına ətraflı məlumat vermişlər. Sonda
qaçqın, məcburi köçkünlərin və miqrantların hüquqlarının daha etibarlı təmini
məqsədi ilə əlaqədar bir sıra təkliflərlə çıxış etmişlər.
Göründüyü kimi, dövlət qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarının
müdafiəsi, sosial, iqtisadi, tibb və təhsil sahələrində mövcud problemlərin
aradan qaldırılması məqsədi ilə tədbirlər həyata keçirmiş bu problemlərin öz
həllini tapmasında Ombudsman təsisatının da böyük rolu olmuşdur.
Qeyd edilənlər bir daha təsdiq edir ki, ölkəmizin üzləşdiyi bir çox
mürəkkəb problemlərə baxmayaraq, dövlətimiz qaçqın və məcburi köçkünlərin
hüquqlarının müdafiəsi, sosial durumunun yaxşılaşdırılması məqsədi ilə
mövcud problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində bütün mümkün
tədbirləri həyata keçirməkdə davam edir. Lakin bu problemlərə Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü təmin olunduğu, qaçqın və məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qayıtdıqları təqdirdə tamamilə son qoyulacaqdır.
F.Məmmədov, İ.Abdullayev
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkili (Ombudsman) Aparatının Qaçqınların və məcburi
köçkünlərin hüquqlarının müdafiəsi sektorunun baş
məsləhətçisiı böyük məsləhətçisi
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Role of the Ombudsman in the protection of the rights of refugees and
internally displaced persons
Summary
The article targeted on the role of the Ombudsman in the protection of the
rights of refugees and IDPs driven out from their native lands, exposed to the
unprecedented tortures, inhuman treatınent and violence as a result of ethnic
cleansing policy and occupation of Azerbaijani territories-Nagorno Karabakh
and seven surrounding regions by the Armenians.
It highlights the issues of the refugees to which the Ombudsman constantly
give particular attention, activities carried out for the protection of these rights
and measures in the prevention of the problems that may arise in the future.
The following proposal was put forward:
For the purpose of restoration of the violated rights of the citizens, houses
of those were occupied of the by the IDPs , it was proposed to realize Plan of
activities drafted by the corresponding state bodies and improvement of the
activity in this direction, provision schools for training aids in the newly
erected settlements and those which are scheduled to be built, conduct of
awareness activity between communities and seminars.
F.Məmmədov, İ.Abdullayev
Chief advisorı
senior advisor of departınent
for the protection rights of refugees and IDPs
Office of the Commissioner for Human Rights
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İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman) və
uşaq hüquqlarının müdafiəsi
XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq beynəlxalq ictimaiyyət insan
hüquqlarının qorunmasına xüsusi diqqət yetirməyə başlamışdır. Bir müddət
sonra, 1948-ci ildə BMT-nin Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi
qəbul edilmişdir ki, bu sənəd insan hüquqları sahəsində daha sonra qəbul
edilən digər sənədlərin əsasını təşkil etmişdir.
Uşaq hüquqlarının insan hüquqlarının tərkib hissəsi olmasına baxmayaraq,
uşaqların xüsusi müdafiəyə ehtiyacı olduğu nəzərə alınaraq, 1959-cu ildə
BMT-nin Uşaq Hüquqları Bəyannaməsi qəbul edilmişdir. Bəyannamə tövsiyə
xarakteri daşıdığı üçün ölkələr üzərinə öhdəlik qoyan hüquqi qüvvəyə malik
sənədin qəbul edilməsinə mühüm. ehtiyac duyulurdu. Uzun müzakirələrdən
sonra, 1989-cu ildə BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyası qəbul edildi və
1992-ci ildə Azərbaycan Respublikası bu mühüm konvensiyanı ratifikasiya
etmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Uşaq Hüquqları Konvensiyası Azərbaycan
Respublikasının müstəqillik əldə etdikdən sonra insan hüquqlarına dair
qoşulduğu ilk beynəlxalq sənədlərdən biridir. Bundan sonra, respublikamız bir
sıra beynəlxalq sənədlərə qoşulmaqla, ölkəmizdə uşaq hüquqlarının müdafiəsi
istiqamətində tədbirlər həyata keçirməyə başlamışdır. 1998-ci ildə qəbul
edilmiş Azərbaycan Respublikasının “Uşaq Hüquqları haqqında” Qanunu milli
qanuvericiliyin bu sahədə qəbul edilmiş beynəlxalq standartlara
uyğunlaşdırılması yolunda atılmış ilk addımlardan olmuşdur.
Son dövrlər ölkədə əhəmiyyətli iqtisadi, sosial və hüquqi islahatlar aparılır.
2001-ci ildə Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman) haqqında Konstitusiya Qanununun qəbul olunması və bu
Qanuna müvafiq olaraq Ombudsman təsisatının yaradılması insan
hüquqlarının, o cümlədən, uşaq hüquqlarının qorunması baxımından çox
əhəmiyyətli olmuşdur. Müvəkkil fəaliyyətə başladığı ilk günlərdən uşaq
hüquqlarının müdafiəsinə, təbliğinə və bu sahədə beynəlxalq təcrübənin
öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirmiş və yetirməkdədir. Bu sahədə fəaliyyətin
əlaqələndirilməsi məqsədilə Ombudsmanın uşaq
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hüquqları üzrə müşaviri təyin edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasına
qoşulduqdan sonra BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinə ölkədə bu sahədə
həyata keçirilmiş fəaliyyət, əldə olunmuş nailiyyətlər və mövcud problemlər
haqqında dövri hesabatlar təqdim edir. Azərbaycan hökumətinin BMT-nin
Uşaq Hüquqları Komitəsinə təqdim etdiyi son hesabatından sonra 2006-cı ilin
yanvar ayında Komitənin tövsiyələrində deyilir: “Komitə tövsiyə edir ki,
tərəfdaş dövlət Komitənin uşaq hüquqlarının qorunması və yayılması üzrə
müstəqil milli insan hüquqları institutlarının rolu haqqındakı 2 saylı Ümumi
Rəyini nəzərə alaraq, Ombudsman Aparatının tərkibində uşaq hüquqları üzrə
əlahiddə komissar vəzifəsi, yaxud uşaq hüquqları üzrə xüsusi bölmə və ya şöbə
təsis etsin. Daha sonra, bu bölmə lazımi insan və maliyyə resursları ilə təmin
edilərək uşaqlar üçün həssas məsəsələrə dair onların şikayətlərinə baxılması və
Konvensiya üzrə qəbul edilmiş hüquqların pozulmasına görə operativ
şəkildə təzminatların təmin olunması vəzifələrini yerinə yetirilməlidir”.
Müvəkkil uşaq hüquqlarının etibarlı müdafiəsi üçün əsasən aşağıdakı
istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir.
• Ərizələrlə iş və fərdi şikayətlərin araşdırılmasıı
• Uşaq Hüquqları Konvensiyasının və milli qanunvericiliyin həyata
keçirilməsinin monitorinqiı
• Uşaqların vəziyyətinin monitorinqiı
• Uşaq hüquqlarına dair milli qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üçün
təkliflərin hazırlanmasıı
• Maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsiı
• Bu sahədə fəaliyyət göstərən dövlət qurumları, qeyri-hökumət təşkilatları
və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıqı
BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinin 2006-cı ildə Azərbaycan
hökumətinə təqdim etdiyi yuxarıda qeyd olunan tövsiyəsini nəzərə alaraq,
YUNİSEF-in maliyyə dəstəyi ilə “Uşaq hüquqlarının müdafiəsi:
Ombudsmanın uşaq hüquqları sahəsində işinin gücləndirilməsi” layihəsi
çərçivəsində insan və texniki resurslarla təmin olunaraq 2006-cı ildə
Müvəkkilin yanında Uşaq Hüquqları Mərkəzi yaradılmışdır. Mərkəz tərəfindən
uşaq hüquqlarının qorunması, Müvəkkilin uşaq hüquqlarına dair qəbul etdiyi
şikayətlərin təhlili, BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasının və
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milli qanunvericiliyin həyata keçirilməsinin monitorinqi, yaş və gender
amilləri nəzərə alınaraq uşaq hüquqlarının tədrisi üzrə müvafiq modulların və
proqramların hazırlanması, uşaq hüquqları ilə bağlı maarifləndirmə işinin
gücləndirilməsi, KİV-də uşaq hüquqlarının pozulması hallarını əks etdirən
məlumatların monitorinqinin aparılması, dövlət müəssisələrində (uşaq
evlərində, internat məktəblərində, polis şöbələrində və qanunla münaqişədə
olan uşaqların saxlandığı müəssisələrdə) uşaqlara qarşı baş verən zorakılıq
hallarının araşdırılması, uşaq hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq
təcrübənin öyrənilməsi, habelə digər vəzifələrin həyata keçirilməsi nəzərdə
tutulmuşdur.
Ombudsman Aparatına əsasən məhkəmə prosesində mənzilin ər-arvad
arasında bölgüsü zamanı uşağın payının nəzərə alınmaması, alimentin
ödənilməməsi, ünvanlı sosial yardımın düzgün təyin olunmaması, təhsil,
sağlamlıq, sosial təminat və s. Hüquqların bərpa olunması ilə bağlı şikayət və
müraciətlər daxil olur. Bu problemlərin aradan qaldırılması və pozulmuş uşaq
hüquqlarının bərpası və təmin edilməsi üçün bir çox müvafiq tədbirlər həyata
keçirilir.
Belə ki, valideyninin siyasi baxışlarına görə uşağın məktəbdən qovulması
halı ilə bağlı Müvəkkil bir sıra qurumlara müraciət etmiş, nəticədə uşağın
təhsil hüququ bərpa olunmuş və məktəb direktoru vəzifəsindən azad
edilmişdir.
Bununla yanaşı Müvəkkilin ünvanına uşağın saxlanılması üçün alimentin
ödənilməməsi ilə bağlı bir çox şikayətlər daxil olur. Bu problemin
yaranmasının əsas səbəbi aliment ödəyən şəxsin ölkədən kənarda olması və ya
işləməməsilə bağlıdır. Bu məqsədlə, Müvəkkil məhkəmə qərarlarına uyğun
olaraq uşağın saxlanılması üçün müəyyən edilmiş alimentin borclu tərəfindən
ödənilməsi ilə bağlı çoxsaylı problemlərin olmasını nəzərə alaraq,
cavabdehdən alınaraq iddiaçıya verilməsi məhkəmə tərəfindən qət edilən
alimentin Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (və ya müvafiq dövlət orqanı nəzdində
yaradılmış və dövlət tərəfindən maliyyələşən “Aliment Fondu”) tərəfindən
ödənilməsi üzrə mexanizmin yaradılması və tətbiq edilməsi (həmin alimentin
sonradan borcludan məcburi qaydada alınması şərti ilə) təklifini irəli
sürmüşdür.
Müvəkkil uşaq hüquqlarının qorunması, uşaqların sosial vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması məqsədilə qanunvericilik aktlarına dəyişikliklərin edilməsi
ilə bağlı bir sıra təkliflər vermişdir. Bu
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təkliflər sırasında aşağıdakıları qeyd etmək olar.
• qəyyumluq və himayəçilik orqanlarının hüquqi statusuna yenidən
baxılması və onların müstəqil dövlət orqanına çevrilməsi;
• müxtəlif dövlət orqanlarına tabe olub bu sahədə müvafiq fəaliyyəti həyata
keçirən təşkilat və müəssisələrin, habelə həmin sahədə ixtisaslaşmış qeyrihökumət təşkilatlarının işinin əlaqələndirilməsi;
• yetim, kimsəsiz və valideyn himayəsindən məhrum olan, küçə uşaqlarının
problemləri ilə birbaşa məşğul olan təşkilat və xidmətlər şəbəkəsinin
yaradılmasını, bununla bağlı, ilk növbədə, həmin şəbəkənin maddi-texniki
bazasının yaradılmasını, onun elmi-metodiki əsaslarının müəyyən edilməsini
və bu şəbəkədə işləmək üçün yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasının
təşkilini özündə əks etdirən dövlət proqramının qəbul edilməsini;
• daimi yaşayış yeri üzrə qeydiyyatın olmaması səbəbindən uşaqların
müavinətdən məhrum edilməsinin qarşısının alınması üçün yeni mexanizmin
hazırlanmasını təklif etmiş, bu məsələlərlə bağlı aidiyyəti dövlət orqanlarına
təkliflər göndərmişdir.
• uşaq nəzarətsizliyinin profilaktikasının və onun nəticələrini
yüngülləşdirmə yolu ilə sosial reabilitasiyaya ehtiyacı olan yeniyetmələr üçün
xüsusiləşdirilmiş müəssisələrin təşkil edilməsinin nəzarətsizliyin aradan
qaldırılması işində rolunu, eyni zamanda bu qəbildən olan uşaqların sosial
himayə altında saxlanılmasını nəzərə alaraq dövlət sosial müdafiə orqanları
nəzdində ailə qayğısından məhrum olmuş uşaqların sosial statusunun bərpa
edilməsi qayğısını üzərinə götürmək, həmin uşaqların öz ailələrinə
qayıtmalarına kömək etmək iqtidarında olan sosial-reabilitasiya mərkəzlərinin
yaradılması;
• zorakılığa məruz qalmış uşaqlar üçün böhran mərkəzlərinin və
sığınacaqların yaradılması;
• valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlara yardım mərkəzlərinin
açılması;
• internat müəssisələrində sağlamlıq imkam məhdud olan 20 uşağa 1 işçi
əvəzinə 2 işçinin təyin olunması;
• uşaq və gənclərin yaşı ilə bağlı qanunvericilikdə uyğunsuzluq olduğunu,
yəni “Gənclər siyasəti haqqında” qanunda gənclərin minumum yaş həddi kimi
16 yaş göstərilməsi, Uşaq Hüquqları Konvensiyasında və “Uşaq Hüquqları
haqqında”
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Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq isə hər bir şəxsin 18
yaşına kimi uşaq hesab olunduğu nəzərə alaraq “Gənclər siyasəti haqqında”
qanunda gənclərin minumum yaşının 18 yaş göstərilməsi;
• uşaqlara dair bəzi statistik göstəricilər zamanı yaş üzrə fərqlərin olmasını
nəzərə alaraq, Uşaq Hüquqları Konvensiyasına və “Uşaq Hüquqları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq bütün statistik
göstəricilərdə 18 yaşa kimi uşaq göstərilməsi;
• qəyyumluğa görə ailəyə verilən müavinətin artırılması;
• müxtəlif fiziki və ya əqli əlilliyi olan uşaqların ehtiyacları nəzərə
alınmaqla, onlara verilən müavinətlər məsələsinə yenidən baxılması və 16
yaşına çatmamış əlilliyi olan uşaqlara ağır, orta və yüngül əlillik dərəcələrinə
müvafiq məbləğdə müavinətlərin müəyyən edilməsi;
• ailə başçısını itirmiş, eyni zamanda, əlilliyi olan uşaqların ehtiyaclarının
digərlərindən fərqli olduğu üçün ailə başçısını itirmiş və əlilliyi olan uşaqlara
müstəsna hal kimi hər iki hala görə müavinətin verilməsi;
• Uşaq Hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansı ilə birgə Uşaq hüquqları
üzrə Hüquq Klinikasının yaradılması;
• əhalinin şikayətlərini təsisata bilavasitə ünvanlaya bilməsi üçün
respublika üzrə insan hüquqları ilə bağlı pulsuz üçrəqəmli vahid qaynar xətt
xidmətinin yaradılması;
• əkiz və üçəm uşaqları olan ailələrə xüsusi maliyyə dəstəyinin, o cümlədən
uşaqlar üçün 1 yaşına qədər dayənin (köməkçinin) müəyyən edilməsi;
• körpəsi, xəstə və əlil uşağı olan ailələrin sosial müdafiəsinə
istiqamətlənmiş məqsədli proqramın hazırlanaraq tətbiq edilməsi;
• pulsuz tibbi xidmət siyahısına hamilə, südəmər və üç yaşınadək uşağı
olan, çoxuşaqlı anaların da daxil edilməsi;
• uşaqların sağlamlıqlarının qorunması məqsədilə dövlət tərəfindən sığorta
olunması;
• uşaqlara qarşı baş verən zorakılıq hallarının qarşısını almaq üçün bu
sahədə dövlət proqramının hazırlanaraq tətbiq edilməsi;
• uşaqların zərərli məlumatlardan qorunmasına dair qanunun qəbul
olunması;
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• uşaqların zərərli məlumatlardan qorunmasına dair müntəzəm
monitorinqin keçirilməsi;
• yetkinlik yaşına çatmayanların ədalət mühakiməsi (yuvenal ədliyyə) üzrə
Dövlət Proqramının hazırlanması;
• uşaq hüquqlarının müdafiəsi sahəsində əlaqələndirilmiş, səmərəlı və
keyfıyyəli işin aparılması məqsədilə Uşaq hüquqları üzrə Dövlət Proqramının
hazırlanması.
• insan hüquqlarının tədrisi sahəsində ümumtəhsil məktəblərində üçpilləli
tədris sisteminin (müvafiq olaraq, I-IV, V-IX, X-XI siniflər) hər tədris pilləsi
üçün “Uşaq hüquqları”na aid mövzuların tədrisdə öz əksini tapması üçün
müvafiq modulların (proqramların) hazırlanması;
• yoxsul ailələrdə böyüyən uşaqların ödənişsiz yay istirahətinin təşkili;
• bağçalarda, xəstəxanalarda, uşaqların saxlanıldığı və yaşadığı digər
müəssisələrdə müasir qiymətlərə uyğunlaşdırmaqla uşaqların gündəlik
qidalanma xərclərinin və onlara qulluq edən dayələrin, tərbiyəçilərin,
müəllimlərin və tibb işçilərinin əmək haqqının artırılması;
• uşaqlar üçün psixoloji yardım xidmətlərinin təşkili;
• fiziki və əqli inkişaf problemləri olan uşaqların inklyuziv təhsilə səlb
olunması və bunun üçün lazımi fiziki müyəssərliyin təmin olunması;
Ombudsman Aparatının əməkdaşları məktəblərdə, qaçqın düşərgələrində
uşaqlar və müəllimlər üçün Uşaq Hüquqları Konvensiyası, rayon üzrə
uşaqlarla işləyən - yerli icra hakimiyyətinin, yetkinlik yaşına çatmayanların
işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyanın, məhkəmənin, polis
şöbəsinin, prokurorluq, təhsil və səhiyyə orqanlarının, bələdiyyələrin, yerli
QHT-lərin nümayəndələri üçün “Azərbaycanda uşaq hüquqlarının müdafiə
mexanizmləri” mövzusunda mütəmadi təlimlər keçirirlər.
Həmçinin, Beynəlxalq İnsan Hüquqları günü münasibətilə Müvəkkilin
təşəbbüsü ilə hər il “Mən və hüquqlarını” mövzusunda uşaq rəsmləri
müsabiqəsi keçirilir və qaliblərə bir sıra mükafatlar təqdim olunur.
Müvəkkil uşaq hüquqlarının müdafiəsi sahəsində fəaliyyəti zamanı dövlət
qurumları, beynəlxalq təşkilatlarla, o cümlədən yerli qeyri-hökumət təşkilatları
ilə əməkdaşlığa mühüm yer verir.
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Bu zaman, fiziki və əqli inkişaf problemləri olan, qaçqın və məcburi köçkün,
qanunla münaqişədə olan və qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən uşaqlara
xüsusi diqqət yetirir.
Ombudsman Aparatınm Səhiyyə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi ilə əməkdaşlığı nəticəsində sərbəst hərəkət etmək imkanı
olmayan uşaqların əlil arabası ilə təmin olunması, şəkərli diabet və digər
xəstəlikləri olan uşaqlara pulsuz tibbi xidmətin göstərilməsi, pulsuz
diaqnostikanın keçirilməsi və dərmanlarla təmin olunması istiqamətində bir
çox mühüm işlər görülmüşdür.
Ombudsman Aparatı ölkədə uşaq hüquqlarının müdafiəsi sahəsində həyata
keçirilən bir çox proqramlarda təmsil olunur. Aparatın əməkdaşları
“Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə
verilməsi (Deinstitusionalizasiya) və alternativ qayğı (2006-2015-ci illər)”
Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi məqsədilə yaradılmış Koordinasiya
Şurasında, Azərbaycanda Yuvenal Ədliyyənin İnkişafı proqramında, uşaq
hüquqlarının təbliği və müdafiəsinə həsr olunmuş layihələrdə, həmçinin,
BMT-nin Baş Assambleyasının uşaqlara dair xüsusi sessiyasının 2002-ci ilin
may ayında qəbul etdiyi Uşaqlar üçün Yararlı Dünya proqramının 3-cü əsas
prinsipi olan “Heç Bir Uşağı Nəzərdən Qaçırmayaq” prinsipi üzrə keçirilən
layihələrdə iştirak edir.
Ombudsman Aparatı uşaq hüquqlarının müdafiəsi və təbliği sahəsində
işləyən qeyri-hökumət təşkilatları ilə, o cümlədən, Uşaq Hüquqları üzrə
Azərbaycan QHT Alyansı (QHT Alyansı) ilə sıx əməkdaşlıq edir.
Belə ki, QHT Alyansı Ombudsman Təsisatı ilə əməkdaşlıqda UNİCEF,
ATƏT və Böyük Britaniya səfirliyinin maliyyə dəstəyilə “Azərbaycanda
Yuvenal Ədliyyənin İnkişafı” proqramını həyata keçirir.
Eyni zamanda, bu proqram çərçivəsində Müvəkillin uşaq hüquqları üzrə
müşaviri ekspert qismində Qobustan, Dəvəçi, Şamaxı, Ağsu, İsmayıllı və
Göyçay rayonlarında xüsusi sorğu anketləri üzrə yerli məhkəmələrdə, rayon
polis şöbələrinin müvəqqəti saxlama təcridxanalarında, yerli icra
hakimiyyətləri yanında yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının
müdafiəsi üzrə komissiyalarda monitorinq aparmış, öz təklif və tövsiyələrini
vermişdir. Bununla yanaşı, Müvəkillin uşaq hüquqları üzrə müşaviri
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Azərbaycanda ilk Ədalət Mühakiməsi və Uşaq Hüquqları Yetkinlik yaşına
çatmayanlar tərəfindən törədilən cinayət işləri üzrə ədalət mühakimə icraatı Hakimlər, prokurorlar, vəkillər və polis əməkdaşları üçün yuvenal ədliyyəyə
(yetkinlik yaşına çatmayanların ədalət mühakiməsi) dair dərs vəsaitinin
yazılmasında müəllif qismində iştirak etmişdir.
Müvəkkil uşaqların təhsil hüququnun həyata keçirilməsinə xüsusi diqqət
yetirir və rayonlara səfərlər zamanı məktəblərə gedərək uşaqların təhsili,
onların problemləri və davamiyyətilə maraqlanır. Hal-hazırda, bəzi regionlarda
qızların təhsildən yayınması və onların erkən vaxtlarda ailə qurması halları
böyük narahatçılıq doğurur. Müvəkkil bu halların aradan qaldırılması
məqsədilə maarifləndirmə işlərinin aparılmasını, televiziya kanallarında sosial
roliklərin verilməsini və əsasən polis və prokurorluq orqanları tərəfindən bu
cür hallarla rastlaşdıqda qanuna müvafiq olaraq azyaşlı qızla ailə quran şəxsin
cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması ilə bağlı müvafiq qurumlara tövsiyələr
vermişdir.
Müvəkkil Uşaq Tərbiyə müəssisəsində olan uşaqların vəziyyətinin
öyrənilməsi məqsədilə mütəmadi olaraq onlarla görüşür, islah olunmaları,
təhsilləri və problemləri ilə maraqlanır. Müvəkkil bu müəssisədə olan
uşaqların müasir texnologiyaya dair biliklər əldə etməsi məqsədilə müəssisəyə
2 kompyuter hədiyyə etmişdir.
Həmçinin, Müvəkkil ahılların, qadınların və yetkinlik yaşına çatmayanların
əfv edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Əfv
məsələləri Komissiyasına müraciət etmişdir. Müvəkkilin müraciəti əsasında
yetkinlik yaşına çatmayan məhkumların bir neçəsi əfv edilmişdir.
Müvəkkil həmçinin uşaq tərbiyə müəssisəsində yetkinlik yaşına
çatmamışların hüquqlarının müdafiəsini təmin etmək və onlara qarşı baş verə
biləcək qanunsuzluqların qarşısını almaq məqsədilə ictimai nəzarətin
yaradılması məsələsini dəfələrlə aidiyyatı qurumlar qarşısında qaldırmışdır.
Müvəkkil uşaq hüquqlarını müdafiəsi məqsədilə KİV-in monitorinqini
aparır. Belə ki, son vaxtlar, zorakılığa məruz qalan və ya cinayət törətmiş
uşaqların şəxsiyyəti, adları və ünvanları bəzi polis orqanları tərəfindən media
vasitəsilə ictimaiyyətə açıqlanır, həmçinin, KİV nümayəndələrinin iştirakı ilə
polis əməkdaşları tərəfindən əxlaqsızlıq yuvalarına, gecə klublarına və barlara
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keçirilən reydlər zamanı saxlanılan uşaqların adlarının, yaşının, təhsil aldıqları
məktəblərin ünvanları KİV-də qeyd olunur. Bununla bağlı, Müvəkkil Daxili
İşlər nazirinə müraciət edərək, bu cür halların uşaqların hüqüqlarının.
pozulmasına, mənəvi sarsıntı keçirmələrinə, cinayətkar ünsürlər tərəfindən
əməkdaşlığa cəlb olunmalarına, özlərinə qəsd etmələrinə, cəmiyyətdən təcrid
olunmalarına və digər mənfi nəticələrə gətirib çıxara biləcəyini vurğulamış,
eyni zamanda, həmin halların baş verməsi uşaqların Uşaq Hüquqları
Konvensiyasında və bir sıra yerli qanunvericilik aktlarında təsbit olunmuş
hüquqlarının pozulması ilə nəticələndiyini qeyd etmişdir.
Eyni zamanda, Müvəkkil televiziyada uşaqların psixikasına zərər gətirə
biləcək məlumatların qanunla müəyyən olunmuş vaxtlarda verilməsi və ya
xüsusi qeydlərlə göstərilməsi ilə bağlı müvafiq qurumlara müraciət etmişdir.
Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurası tərəfindən
bildirilmişdir ki, “Uşaqlar və yetkinlik yaşına çatmayanların fiziki, əqli və
mənəvi inkişafına ziyan vura bilən və kodsuz yayımlanan, o cümlədən
erotikanı və qəddarlığı əks etdirən proqramlar üçün xüsusi Qaydalar” bütün
televiziya və radio yayımçılarına göndərilmiş, icrası üçün müvafiq tədbirlər
görülmüşdür.
Müvəkkil internat məktəblərində və uşaq evlərində olan uşaqların
vəziyyətini daim diqqətdə saxlayır. Həmçinin, Ombudsman Aparatı
YUNİSEF-lə birlikdə bu cür müəssisələrdə və uşaqların saxlandığı digər qapalı
müəssisələrdə onlara qarşı baş verən zorakılıq hallarını aydınlaşdırmaq
məqsədilə tədqiqat keçirmiş və müvafiq qurumlara tövsiyələr hazırlamışdır.
Bundan başqa, Ombudsman Aparatı Azərbaycan Respublikasında dövlət
uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi (Deinstitusionalizasiya) və
alternativ qayğı (2006-2015-ci illər) Dövlət Proqramı qəbul olunduqdan sonra
müəssisədən bioloji və ya alternativ ailələrə verilən uşaqların vəziyyətinin
öyrənilməsi, proqramının həyata keçirilməsi prosesinin səmərəliliyini araşdırmaq məqsədilə monitorinq həyata keçirir. Ombudsman Aparatının əməkdaşları
artıq Bakı şəhəri, Saatlı, Sabirabad, Cəlilabad, Masallı, Neftçala, İmişli, Quba,
Qusar, Xaçmaz, Mingəçevir, Yevlax, Şəki, Qax, Balakən rayonlarında
uşaqların özləri və onların ailə üzvləri ilə görüşərək yerlərdə araşdırmalar
keçirmişdir. Eyni zamanda, Ombudsman Aparatının Quba və Şəki regional
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mərkəzlərinin əməkdaşları da bu işə cəlb olunmuşdur.
Müvəkkil Azərbaycanda yaşayan uşaqlarla yanaşı digər ölkələrdə yaşayan
azərbaycanlı uşaqların da hüquqlarının qorunması istiqamətində fəaliyyət
göstərir. Ombudsmanın səyləri ilə Sverdlovsk vilayətində valideynlərini itirmiş
azərbaycanlı uşaqların Vətənə qaytarılması xüsusi qeyd olunmalıdır.
Valideynləri ilə birlikdə Masallı rayonundan Rusiya Federasiyası
Sverdlovsk vilayətinin Nijni Tagil şəhərinə köçmüş, bir qədər sonra valideyn
himayəsindən məhrum olmuş iki azərbaycanlı uşağın bu şəhərdəki Ailə və
uşaqlara sosial yardım mərkəzində saxlanılması barədə həmin vilayətin İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkili Tatyana Merzlyakovadan məlumat aldıqdan sonra,
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili həmin uşaqların
qohumlarını tapmışdır. Müvəkkil Azərbaycan diasporunun nümayəndələrini bu
məsələnin həllinə cəlb etmiş, bir sıra sənədləşmə işlərinin aparılmasında
köməklərindən istifadə etmişdir. Məhz bundan sonra bu uşaqları doğma
vətənlərinə qaytarmaq mümkün olmuşdur. Belə ki, Sverdlovsk vilayətinin
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili Bakıya gələrkən valideyn himayəsindən
məhrum olmuş həmin azyaşlı uşaqları da özü ilə gətirmiş, Ombudsman
vasitəsilə doğmalarına təhvil vermişdir.
Qeyd
edilməlidir ki,
T.Merzlyakova iki il ərzində uşaqların Azərbaycana gətirilməsi və
qohumlarına qaytarılması üçün dəfələrlə müvafiq qurumlara müraciət
etsə də, heç bir nəticə əldə olunmamışdır. Yalnız, Azərbaycan Respublikasının
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin müdaxiləsindən sonra bu problem öz
həllini tapmışdır. Müvəkkil bu uşaqların taleyini indi də diqqət mərkəzində
saxlayır. Belə ki, vətənə qayıtdıqdan sonra bacısının himayəsinə verilmiş
uşaqlardan biri ailə vəziyyətinin ağır olduğuna görə məktəbə gedə bilmirdi.
Müvəkkil bu məsədə ilə şəxsən məşğul olaraq, problemin müsbət həllinə nail
olmuşdur. Həmçinin, Müvəkkil uşaqların hələ də Rusiya Federasiyasında
yaşayan və sənədlərində problemlər olduğuna görə vətənə gələ bilməyən
bacılarının da probleminin həll edilməsi istiqamətində bir sıra işlər həyata
keçirmişdir.
Həmçinin, Müvəkkil Gürcüstan Respublikasınsəfər etmiş və orada yaşayan
soydaşlarımızla görüşür, uşaqların vəziyyəti ilə maraqlanır. Milli Məclisin
üzvü, Azərbaycan-Gürcüstan dostluq deputat qrupunun rəhbəri Qənirə
Paşayeva ilə birlikdə Müvəkkil yeni dərs ili ərəfəsində həmin ölkəyə səfəri
zamanı Azərbaycan
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məktəblərində uşaqların təhsili, onların dərslik və dərs ləvazimatı ilə təmin
olunması vəziyyətini öyrənmişdir. Bu səfər çərçivəsində Müvəkkil Candar
kənd orta məktəbində keçirilmiş mərasimdə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən
ayrılmış dərsliklər, dərs ləvazimatı və təhsilin müasir standartlara
uyğunlaşdırılması üçün kompyuterlərin məktəblilərə paylanmasında iştirak
etmişdir.
Qaçqın və məcburi köçkün uşaqların problemləri də Müvəkkilin uşaq
hüquqlarının müdafiəsi sahəsində həyata keçirdiyi fəaliyyətin prioritet
istiqamətlərindən birini təşkil edir. Belə ki, O, Füzuli rayonu ərazisində
salınmış “Qayıdış” qəsəbələrinə mütəmadi səfərlər edərək, buradakı evlərə
köçürülmüş qaçqın və məcburi köçkünlərlə görüşlər təşkil edir, onlar üçün
uşaq hüquqlarının müxtəlif aspektlərinə həsr olunmuş maarifləndirmə
tədbirləri keçirir, mövcud problemləri ilə maraqlanır, onların həlli yolunda
konkret addımlar atır. Qeyd etmək lazımdır ki, 2005-ci ildə Müvəkkil
maliyyələşmənin gecikdirilməsi səbəbindən qəsəbələrdə işə başlaya bilməyən
uşaq bağçalarının, əmək haqqı almayan bağça işçilərinin problemləri ilə bağlı
Maliyyə Nazirliyinə, Dövlətqaçqınkoma və Təhsil Nazirliyinə müraciət
etmişdi. Müvəkkilin müdaxüəsindən sonra problem öz həllini tapmış, uşaq
bağçalarının fəaliyyətə başlaması üçün zəruri tədbirlər görülmüşdür.
Müvəkkilin və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü,
kimya elmləri doktoru, professor Vaqif Abbasovun gətirdikləri dərs
ləvazimatı, qlobus, xəritə və digər əyani vəsaitlər səkkiz məktəbin pedaqoji
kollektivinə təqdim edilmişdir. Ümumilikdə “Qayıdış” qəsəbələrinə edilən
səfərlər zamanı Müvəkkil buradakı məktəblərin kitabxanaları üçün 1000-dək
müxtəlif ədəbiyyat gətirmişdi. Həmçinin, Müvəkkil Füzuli rayonunda
UNİCEF-in Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin rəhbərinin, Nazirlər
Kabinetinin nümayəndəsinin, Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısının, Rayon
Təhsil Şöbəsinin müdirinin, müəllim və şagirdlərin iştirakı ilə uşaq hüquqları
mövzusunda tədbir keçirmişdir.
Müvəkkil Təhsil Nazirliyinə və Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinə
Füzuli rayonu və digər məcburi köçkünlər üçün yeni salınmış qəsəbələrdə
yerləşən məktəbləri kitablarla təmin etmələri üçün müraciət etmişdir. Eyni
zamanda, bu qəsəbələrdə müəllim çatışmazlığı probleminin də aradan
qaldırılması məqsədilə “2005-2009-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının
ümumtəhsil məktəbləri şəbəkəsində pedaqoji kadr təminatı üzrə İnkişaf Proq-
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ramı”nın icrası zamanı ali təhsil müəssisələrinin pedaqoji fakültələrinin
məzunlarının yeni salınmış qəsəbələrdə yerləşən məktəblərə göndərilməsi ilə
bağlı Müvəkkil Təhsil Nazirliyinə müraciət etmişdir. Bu müraciətə cavab
olaraq, bildirilmişdir ki, proqramın icrası zamanı Müvəkkilin tövsiyələri
nəzərə alınacaqdır.
Müvəkkil həmçinin uşaq hüquqlarının etibarlı müdafiəsi və təbliği
sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinə də böyük önəm verir. Bu
məqsədlə, Müvəkkil və Aparatın əməkdaşları uşaq hüquqlarının müdafiəsinə
həsr olunmuş müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə fəal iştirak edirlər. Aparatın
nümayəndəsi 2005-ci ildə ABŞ-ın Vuster şəhərində “Valideyn himayəsindən
məhrum olmuş uşaqların problemləri” mövzusunda ABŞ-ın “İnternational
advocates for children”, “Focus on adoption” təşkilatları və Massaçusets
Universiteti tərəfindən təşkil edilmiş II Ümumdünya konfransında iştirak
etmişdir. Bu tədbirin əsas məqsədi kimsəsiz və valideyn himayəsindən
məhrum olmuş uşaqların maraqlarının, problemlərinin araşdırılması,
ölkələrarası övladlığa verilmə qaydaları, bununla bağlı çətinliklərin aradan
qaldırılması yollarının müzakirəsi olmuşdur.
Müvəkkil 2006-cı ilin oktyabr ayında Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində
“Uşaq hüquqları üzrə Müvəkkil institutunun təcrübəsi: Ukrayna üçün
perspektivlər” mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda iştirak etmişdir.
Müvəkkillə birlikdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkili Ülkər Bayramova da bu tədbirdə respublikamızı təmsil etmişdir. Bu
toplantı Beynəlxalq İntibah Fondu, Ukraynanın Qadın Konsorsiumu, Gənclər,
Mədəniyyət və Təhsil Fondu (FYCE), Ukrayna İslahatlar Mərkəzi və
Ümumukrayna Uşaq Hüquqlarının Müdafiəsi Fondunun təşəbbüsü ilə təşkil
olunmuşdur. Toplantıya müxtəlif ölkələrin
Ombudsmanları,
dövlət
qurumlarını, insan hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan qeyri-hökümət
təşkilatlarını, beynəlxalq qurumları təmsil edən nümayəndələr və tanınmış
hüquq mütəxəssisləri qatılmışlar. Beynəlxalq konfransın əsas məqsədi uşaq
hüquqlarının daha etibarlı təmin edilməsi sahəsində fəaliyyət göstərən müstəqil
institutların rolunu, uşaq hüquqlarının müdafiəsi üzrə tərəfdaşlıq strategiyasını
müəyyənləşdirmək olmuşdur.
Həmçinin, Müvəkkil Palensiyada Avropa və Mərkəzi Asiyada yaşayan
uşaqlar üzrə keçirilən 3-cü hökumətlərarası
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konfransda iştirak etmiş və “Azərbaycan Respublikasında uşaq hüquqlarının
müdafiəsi vəziyyəti və Ombudsmanın bu sahədə rolu” mövzusunda çıxış
etmişdir.
Müvəkkilin uşaq hüquqları üzrə müşaviri və Aparatın yanında Uşaq
Hüquqları Mərkəzinin əməkdaşı Moskva şəhərində 14-15 sentyabr 2006
tarixində “Uşaq hüquqlarının müdafiəsi - cəmiyyətin inkişafının təminatıdır”
mövzusunda keçirilən beynəlxalq seminarda iştirak etmişlər. Onlar seminarın
yekununda qəbul olunmuş uşaq hüquqlarının müdafiəsi üzrə həyata keçirilməsi zəruri olan tədbirləri əks etdirən Komyunikeyə bir sıra təkliflər irəli
sürmüşdür.
Litva Respublikasının Uşaq Hüquqları üzrə Nəzarətçisi xanım Rimante
Salaseviçyute təsisata bir həftəlik işgüzar səfər etmişdir. Səfər çərçivəsində bu
sahədə Azərbaycan təcrübəsi öyrənilmiş və dəyərləndirilmiş, uşaq hüquqları
üzrə qanunvericilik, uşaqların müdafiəsi sahəsində fəaliyyət istiqamətləri,
onların sosial rifahının yüksəldilməsinə yönəlmiş proqramlar müzakirə
edilmişdir.
Bu səfərdən sonra Müvəkkilin uşaq hüquqları üzrə müşaviri və Aparatın
yanında Uşaq Hüquqları Mərkəzinin əməkdaşları da Litva Respublikasında
uşaq hüquqlarının müdafiəsi sahəsində təcrübənin öyrənilməsi məqsədilə
həmin ölkəyə səfər etmişlər. Səfər zamanı Litva Respublikasının Uşaq
Hüquqları üzrə Nəzarətçisinin fəaliyyət istiqamətləri, uşaq hüquqlarının
müdafiəsi sahəsində həyata keçirilən proqramlar təhlil edilmiş, müvafiq mexanizmlər öyrənilmiş, uşaq müəssisələrinə və uşaqlarla işləyən qurumlara,
uşaqlara xidmət göstərən mərkəzlərə səfərlər edilmişdir.
Müvəkkil Esseks Universitetinin professoru, Uşaq Hüquq Mərkəzinin
direktoru xanım Karolin Hamiltonla bir sıra görüşlər keçirmişdir. Görüşlər
zamanı yuvenal ədliyyə - yetkinlik yaşına çatmayanlar barəsində ədalət
mühakiməsi mövzusu əsas müzakirə obyekti olmuşdur. Müvəkkil cəzaçəkmə
müəssisələrində məhkumların saxlanılma şəraitinin təkmilləşdirilməsi
sahəsində mühüm addımlar atıldığını söyləmişdir. Müvəkkil uşaqların minimal
yaşayış standartları ilə təmin olunması, ahəngdar inkişafı, müdafiəsi və iştirak
hüquqlarının tək dövlət tərəfindən yox, o cümlədən valideynlər, təhsil və
səhiyyə işçiləri, cəmiyyət tərəfindən həyata keçirilməsini vacib hesab etmişdir.
Xanım K.Hamilton Azərbaycanda yuvenal ədliyyə üzrə
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hesabat hazırlayacağını, ölkəmizə növbəti səfərində Müvəkkillə görüşüb
müzakirələr aparacağını, səmimi qəbul, maraqlı ideyalar və faydalı təkliflər
üçün minnətdarlığını bildirmişdir.
Müvəkkil həmçinin, Almaniyanın yuvenal hakimi və yetkinlik yaşına
çatmayanlarla iş sahəsində mütəxəssis cənab Helmket Diyerkı qəbul etmişdir.
Görüş zamanı Müvəkkil yuvenal ədliyyə sisteminin respublikamızda inkişaf
etdirilməsinin zəruriliyini, Ombudsman təsisatının bu prosesdə fəal iştirak
etdiyini, bu sahədə fəaliyyət göstərən təşkilatlarla əməkdaşlığın gələcəkdə
daha da genişləndiriləcəyini vurğulamışdır.
Uzun illər yuvenal ədliyyə sistemində prokuror və hakim vəzifələrində
çalışan H.Diyerk Ombudsman Aparatı nəzdində Uşaq Hüquqları Mərkəzinin
yaradılmasını çox yüksək qiymətləndirərək gələcəkdə mərkəzin uşaq
hüquqlarının müdafiəsində və maarifləndirmə sahəsində böyük rol
oynayacağına ümid bəslədiyini bildirmişdir. Qonaq həmçinin ölkəmizdə
yuvenal ədliyyə sisteminin qurulmasında artıq ilk addımların atıldığını, bu sistemin inkişafının bir çox amillərdən, əsasən maliyyə imkanlarından asılı
olduğunu qeyd etmişdir.
H.Diyerk Müvəkkilin təkliflərini yüksək qiymətləndirmiş, insan hüquqları
sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlığın faydalı olacağına ümid bəslədiyini
bildirmişdir.
Müvəkkil UNİCEF-in Azərbaycan nümayəndəliyinin məsləhətçisi Kristina
Rosselanı qəbul edərək, ona ölkəmizdə uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsi,
uşaq və gənclərin təhsili, onların yaradıcılıq qabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün
müxtəlif dərnəklərin yaradılması, bir sıra şəhər və rayonlarda gənclər üçün 20dən artıq resurs mərkəzinin təşkil edilməsi və digər məsələlərlə bağlı UNİCEFin Azərbaycan hökumətinə göstərdiyi dəstək nəticəsində gənc nəslin bir sıra
problemlərinin öz həllini tapdığını qeyd etmişdir. O, Müvəkkilin və təsisatın
əməkdaşlarının uşaq evlərinə, internat məktəblərinə, qaçqın və məcburi
köçkün uşaqlarının təhsil aldığı tədris müəssisələrinə gedərək onların təhsili,
sağlamlığı ilə maraqlandıqlarını bildirmişdir.
Müvəkkil YUNİSEF-in Mərkəzi və Şərqi Avropa və MDB üzrə Regional
direktoru xanım Maria Kalivis ilə görüşmüşdür. Müvəkkil dövlət
müstəqilliyini əldə etdikdən sonra insan hüquqlarının, o cümlədən uşaq
hüquqlarının müdafiəsinin və həyata keçirilməsinin ölkəmizin prioritet
məsələlərindən birinə çevrildiyini
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və bu sahədə önəmli addımlar atıldığını qeyd etmişdir. Bu gün
respublikamızda uşaqların hərtərəfli inkişafı, təhsili, intellektual səviyyəsinin
yüksəldilməsi, sağlamlığı, fiziki tərbiyəsi istiqamətində təsirli tədbirlər
görüldüyü diqqətə çatdırılmışdır. Görüşdə Ombudsman bir sıra təkliflər irəli
sürmüşdür. Ölkədə uşaq hüquqlarının təbliği və qorunması istiqamətində
maarifləndirmə işinin təkmilləşdirilməsi, uşaqlara qarşı zorakılıq və uşaq
alverinə qarşı mübarizənin daha da gücləndirilməsi, azyaşlı qızların təhsildən
kənarda qalmasının qarşısının alınması, erkən nikahların yolverilməzliyi,
zərərli vərdişlərdən çəkindirmək məqsədilə uşaqların və yeniyetmələrin sağlam
həyat tərzi, asudə vaxtının təşkili, qaçqın və məcburi köçkün uşaqların təhsili,
beynəlxalq donor təşkilatlarının və imkanlı şəxslərin diqqətinin zəif qrupların,
o cümlədən əlil uşaqların, valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların
problemlərinə yönəldilməsi, uşaq hüquqları üzrə Milli Fəaliyyət Planının
hazırlanması və s. təkliflər bu qəbildəndir. Qonaq ətraflı məlumat, fikir və
təcrübə mübadiləsi üçün E.Süleymanovaya təşəkkür etmiş, Azərbaycan
Ombudsmanın Beynəlxalq aləmdə nüfuz qazandığını, insan hüquqlarının
həmçinin uşaq hüquqlarının müdafiəsi sahəsində çevik və aktiv fəaliyyətini
yüksək dəyərləndirmişdir.
Müvəkkil uşaqların özlərinin onların hüquqlarına dair keçirilən yerli və
beynəlxalq təşkilatlarda iştirakına böyük önəm verir. Belə ki, 2007-ci ilin 26
Fevral-9 Mart tarixində BMT-nin Qadınların Statusu üzrə Komissiyasının 51ci sessiyasının əsas müzakirə mövzusu “Qızlara qarşı ayrı-seçkiliyin və
zorakılığın bütün formalarının ləğv edilməsi” idi. Müvəkkilin təşəbbüsü və
Mərkəzinin prezidenti P.
dəstəyi ilə Azərbaycan Qadın və İnkişaf
Məmmədova və Liderlər məktəbinin fəallarından olan 16 yaşlı İ. Bağırova da
bu tədbirə iştirak vəsiqəsi qazanmış oldular. Belə ki, İ.Bağırova, ilk dəfə
olaraq, Azərbaycanlı qız uşaqlarının adından BMT səviyyəsində çıxış edərək,
onların problemləri haqqında tədbir iştirakçılarını məlumatlandırmışdır.
Bundan başqa, valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, qaçqın və
məcburi köçkün uşaqlar və s. təbəqələrdən olan uşaqlar üçün keçirilən
maarifləndirmə tədbirləri zamanı uşaqlara onların hüquqlarına və bu
hüquqların müdafiəsi mexanizmləri üzrə ətraflı məlumat verilməklə yanaşı,
onların problemlərinin məhz özləri tərəfindən qaldırılaraq bu problemlərin
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həlli yollarının müzakirə edilməsinə çox böyük önəm verilir.
Burada həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, Milli İnsan Hüquqları
Təsisatlatlarının Beynəlxalq Əlaqələndirmə Komitəsi tərəfindən Azərbaycan
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Təsisatına A
Statusu verilmişdir. Bu statusa əsasən, Müvəkkil BMT-nin Uşaq Hüquqları
Komitəsi ilə bilavasitə əməkdaşlıq edərək, uşaq hüquqlarına dair əlavə hesabatlar göndərə bilər, uşaq hüquqlarının daha səmərəli müdafiəsini təşkil etmək
məqsədilə müvafiq qurumlara tövsiyələr təqdim edə bilər və s.
Müvəkkil ümumilikdə, uşaq hüquqları sahəsində fəaliyyəti zamanı
uşaqlarla işləyən qurumlarla əməkdaşlığa çox böyük yer verir. Bu əməkdaşlıq
çərçivəsində uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinin monitorinqinin
aparılmasına, birgə tədbirlərin təşkilinə və tövsiyələrin reallaşması
istiqamətində tədbirlərin görülməsinə üstünlük verir.
Beləliklə də, yuxarıda qeyd olunanlardan göründüyü kimi Azərbaycan
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili uşaq hüquqlarının müdafiəsi
sahəsində digər dövlət qurumlarının fəaliyyətini təkrarlamadan və onları əvəz
etmədən mühüm dövlətdaxili hüquq müdafiə vasitəsi kimi çıxış edir.
B.Əliyeva, F.Ağayev
Azərbaycan Respublikasının
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili yanında
Uşaq Hüquqları Mərkəzinin əməkdaşları

The Role of the Human Rights Commissioner (Ombudsman) in the
sphere of child rights protection
Summary
Important social, economic and legal reforms have recently been
implemented in Azerbaijan Republic. The establishment of the Office of the
Commissioner for Human Rights (Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan
in 2002 has been of great importance in terms of human rights
protection. Since the very
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establishment of the institution the Ombudsman pays enormous attention to the
protection and promotion of child rights, acquaintance with the international
experience in this sphere and implementation of the provisions enshrined in the
CRC ratified in 1992 and Child Rights Law adopted in 1998.
The Ombudsman conducts her work on child rights protection in several
directions. This includes consideration of individual complaints, sending
proposals to the respective structures for improving the legislation, state
programmes and state policy concerning the children, conducting awareness
raising campaigns and cooperation with the organisations and structures
dealing with this issue, monitoring of the implementation of the CRC and
national legislation, monitoring of the information that can lead to child rights
violations in mass media, investigation of the violence cases occurring against
children in state-run institutions (various care institutions such as the children's
homes, boarding schools, temporary detentions cells in police stations and
other institutions for the children in conflict with law) and other related
measures.
İn order to conduct more coordinated work in the sphere of child rights
protection the Ombudsman appointed a special child rights advisor.
Simultaneously, taking into account the CRC Committee Recommendations
sent to Azerbaijani government in 2006 the Child Rights Unit was established
within the institution as well.
İt has to be noticed that the Human Rights Commissioner (Ombudsman) of
the Republic of Azerbaijan acts as an important intrastate human rights
protection institution not replicating or substituting the work of other state
structures in the field of child rights protection.
B.Aliyeva, F.Agayev
Staff members of the Child Rights Centre
under the Office of the Commissioner
for Human Rights (Ombudsman)
of the Republic of Azerbaijan
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Azərbaycanda Yuvenal Ədliyyə
sisteminin inkişafı
Son illər Azərbaycan Respublikasında uşaqların hüquqlarının müdafiəsi,
onlar üçün lazımi şərait yaradılması və sosial vəziyyətlərinin yaxşılaşması
istiqamətində dövlət tərəfindən bir çox tədbirlər görülmüşdür. Bu tədbirlər
sırasında həm yeni qanunların qəbul edilməsi, uşaq hüquqlarının müdafiəsi
sahəsində beynəlxalq konvensiyalara qoşulma, milli qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsi, həm də uşaqların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün
praktiki tədbirləri qeyd etmək olar. Bundan başqa bir çox qeyri-hökümət
təşkilatları və ictimai birliklər uşaq hüquqlarının müdafiəsi sahəsində öz
fəaliyyətlərini daha da genişləndirmişlər.
Uşaq hüquqları insan hüquqları sistemində mühüm rol oynadığından bu
hüquqların müdafiəsi ilk gündən Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları
üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) diqqət mərkəzində olmuşdur.
Son zamanlar Yetkinlik yaşına çatmayanların ədalət mühakiməsi (Yuvenal
Ədliyyə) uşaq hüquqlarına dair prioritet məsələlərdən birini təşkil edir.
Yuvenal Ədliyyə anlayışının bizim ölkə üçün yeni olmasına baxmayaraq,
mövcud qanunvericilikdə bu məsələyə dair bir sıra müddəalar yer alıb.
Yuvenal ədliyyə sisteminin əsas məqsədlərindən biri yetkinlik yaşına
çatmayan cinayətkarlara dair qanunvericiliyin liberallaşdırılması, cəza
tədbirlərinin yüngülləşdirilməsi və ya ümumiyyətlə cəza tədbirlərini alternativ
tədbirlərlə əvəz edilməsindən ibarətdir. Bunun üçün ən vacib tədbirlərdən biri
qanunvericiliyə əlavələrin və dəyişiklərin edilməsidir. Yuvenal Ədliyyəya aid
məsələlər bu və ya digər şəkildə respublikamızın iştirakçısı olduğu BMT-in
Uşaq Hüquqları Konvensiyasında, Azərbaycan Respublikasının Uşaq
Hüquqları haqqında Qanunda, Cinayət-prosesual məcələdə və digər sənədlərdə
öz əksini tapıblar. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, daha efektiv və
beynəlxalq standartlara uyğun yuvenal ədliyyə sistemi yaradılması üçün
qanunvericilik sahəsində ciddi islahatlara ehtiyac duyulur.
Beynəlxalq səviyyədə Yuvenal ədliyyəyə dair müxtəlif normalar
mövcuddur, bunlardan BMT-nin Yuvenal ədliyyəyə dair standartlarını (Pekin
qaydaları), Ər-Riyad prinsiplərini və s. qeyd etmək olar. Qeyd olunan
beynəlxalq sənədlərdə əks olunmuş
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müddəaların ölkədaxili qanunvericilkdə (Cinayət məcəlləsi, Cinayət-prosesual
məcəllə, Ailə məcəlləsi, Mülki məcəllə, Yetkinlik yaşına çatmayanlarla iş üzrə
komissiyaların əsasnaməsi və s.) yer alması yetkinlik yaşına çatmayanların
hüquqlarının daha səmərəli müdafiə olunmasını təmin edə bilərdi.
Ombudsman UNİCEF-in, BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinin, Dövlət
və QHT nümayyəndələri ilə görüşləri zamanı Yuvenal Ədliyyə problemini
dəfələrlə səsləndirmiş, buna dair fikirlərini söyləmişdir.
Respublikamızda Uşaq Hüquqları üzrə QHT Alyansı, UNİCEF, ATƏT və
Böyük Britaniya səfirliyi tərəfindən “Azərbaycanda Yuvenal Ədliyyə
sisteminin inkişafı” layihəsi həyata keçirilməkdədir. Layihə çərçivəsində təşkil
olunmuş seminar, treninq və konfranslarda Ombudsmanın nümayyəndələri
aktiv iştirak etmişlər. Eyni zamanda Ombudsmanın nümayyəndəsi Yuvenal
Ədliyyə sisteminin monitorinqi prosesində iştirak etmiş Yuvenal Ədliyyəyə
dair dərs vəsaitinin hazırlanmasında müəlliflər kollektivinin üzvü olmuşdur.
Müvəkkilin təşəbbüsü ilə keçirilmiş Ombudsmanların İV Bakı Beynəlxalq
Konfransının gündəliyində müzakirə edilən mövzular sırasında Yuvenal
ədliyyə sisteminin inkişafına dair məsələ də mühüm yer tutmuşdur. Rusiya
Ombudsmanların, Təhsil və Elm Nazirliyinin əməkdaşlarının, ölkəmizdəki
QHT-lərin nümayyəndələrinin iştirakı ilə keçirilmiş müzakirələrdə yuvenal
ədliyyə sisteminə kompleks şəkildə baxılmasının vacibliyi qeyd olunmuş,
həmin sistemin işə salınmasının bir çox amillərdən asılı olduğu vurğulanmışdır.
Yuvenal ədliyyənin mühüm elementlərindən biri də efektiv monitorinq
sisteminin yaradılmasıdır. Monitorinq, sistemin hər bir mərhələsində tətbiq
olunmalıdır. Bura yetkinlik yaşına çatmayanlara dair cinayətkarlığın ümumi
vəziyyətin, Tərbiyyə müəssisəsində, Çətin tərbiyyə olunan uşaqlar üçün
müəssisələrdə, Polis şöbələrinin müvəqqəti saxlanma təcridxanalarında
yerləşdirilmiş yetkinlik yaşına çatmayanların vəziyətinin, uşaqların
reabelitasiya olunduqdan sonra cəmiyyətə inteqrasiyasının monitorinqi aid
edilə bilər. Eyni zamanda yetkinlik yaşına çatmayanlara dair məhkəmə
proseslərini dərindən izlənilməlidir.
Yuvenal Ədliyyə sisteminin inkişafında ciddi maneələrdən biri, uşaqlarla,
xüsusən də qanunla münaqişədə olan uşaqlarla
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məşğul olan səlahiyyətli şəxslərin bu sahədə mövcud beynəlxalq normaların və
beynəlxalq təcrübənin dərindən bilməmələridir. Bu istiqamətdə artıq
tədbirlərin həyata keçirilməsinə baxmayaraq, qeyd olunan şəxslər üçün
Yuvenal Ədliyyə sahəsində daha geniş maarifləndimə işinin aparılmasına
ehtiyac duyulur. Hüquqi-maarifləndirmə işi Ombudsmanın fəaliyyətində geniş
yer alıb. Bu baxımdan Ombudsmanın nümayyəndələri digər aidiyyatı qurumlarla birlikdə ölkənin müxtəlif regionlarında uşaq problemləri ilə məşğul olan
orqanların nümayyəndələri üçün (polis, prokurorluq, məhkəmə, icra
hakimiyyəti, təhsil şöbəsi, səhiyyə şöbəsi, QHT-lər və s.) sırf yuvenal ədliyyə
mövzusunda treninqlər keçirə bilərlər.
Yuvenal ədliyyə sistemində həyata keçirilən proseslərdə məhkəmələr və
hakimlər əsas rollardan birini oynayırlar. Dünya ölkələrində yetkinlik yaşına
çatmayanlarla iş üzrə hakimlər müxtəlif formatda fəaliyyət göstərirlər
(yetkinlik yaşına çatmayanlarla iş üzrə ixtisaslaşmış məhkəmələr, ümumi
məhkəmələrdə ixtisaslaşmış hakimlər və s.). Azərbaycanda yetkinlik yaşına
çatmayanlar arasında cinayətkarlıq səviyyəsinin çox yüksək olmadığını nəzərə
alaraq, xüsusi yuvenal məhkəmələrə, hətta rayon məhkəmələrində ayrıca
yuvenal hakimlərin fəaliyyət göstərməsinə ehtiyac duyulmur. Bu halda zonalar
üzrə bir neçə ixtisaslaşmış hakimin fəaliyyət göstərməsi daha məqsədəuyğun
olardı.
Qərb ölkələrində əhali ilə müntəzəm şəkildə işləyən sosial işçilər institutu
mövcudur. Respublikamızdə bu funksiyanı müxtəlif instansiyalar həyata
keçirir (uşaqların problemləri ilə əsasən rayon İcra Hakimiyyətləri nəzdində
olan komissiyalar, uşaq polis inspektoru və s.), lakin qeyd olunan şəxslər
istənilən səviyyədə uşaqların hüquqlarını müdafiə etmir və klasik sosial işçi
institutunu əvəz etmir. Həmin institutun yaradılması və inkişaf etdirilməsi istər
Yuvenal ədliyyə sisteminin istərsə də respublikada həyata keçirilən digər
proqramların daha səmərəli olmasına xidmət edərdi. Sosial işçilərin yuvenal
ədliyyə sisteminin bir çox mərhələsində iştirak etdiyi halda uşaqların maraqları
daha efektiv təmin olunardı.
Son illər Azərbaycanda penitensiar sistemdə bir sıra mühüm islahatlar
aparılır və bu yetkinlik yaşına çatmayan məhbuslara da öz müsbət təsirini
göstərməkdədir. Ümumi rejimli tərbiyyə müəssisəsində əsaslı təmir işləri
aparılmış, uşaqlar üçün lazımi şərait yaradılmışdır.
Məhbus uşaqların problemlərini həll etmək məqsədilə
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Himayəçilik şurasının yaradılması nəticəsində yetkinlik yaşına çatmayan
məhbusların vəziyyəti daha ciddi müzakirə edilməyə başladı və onların
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində konkret təkliflər verilmiş və
müvafiq tədbirlər görülmüşdür. Buna baxmayaraq bu sahədə bir sıra
problemlər mövcuddur.
Əsas problemlərdən biri yetkinlik yaşına çatmayan məhbusların azadlığa
çıxdıqdan sonra cəmiyyətə inteqrasiyasıdır. Əksər hallarda cəmiyyət azadlıqa
çıxan məhbuslardan üz döndərir, onlara şübhə ilə yanaşır və bu öz növbəsində
onlarda daxili gərginlik yaradır və cəmiyyətdə normal şəraitdə yaşamağa mane
olur. Bunun həlli üçün xarici ölkələrin təcrübələrindən istifadə etmək lazımdır.
Bu tipli uşaqlar üçün xüsusi reabilitasiya mərkəzlərinin yaradılması problemin
aradan qaldırılması üçün yararlı olardı. Xüsusi reabilitasiya mərkəzləri
nəzdində müxtəlif peşə məktəblərinin açılması həmin uşaqların gələcəkdə işlə
təmin olunmasına köməklik göstərə bilərdi.
Digər mühüm problemlərdən biri 18 yaşına çatmış məhbusların cəzasının
qalan hissəsini çəkmək üçün ümumi cəzaçəkmə müəssisələrinə
köçürülməsidir. Problem ondan ibarətdir ki, uşaqlar tərbiyyə müəssisəsində
qalan vaxtı onlar mənəvi və əqli cəhətdən müsbət istiqamətdə tərbiyə alırlar,
lakin ümumi cəzaçəkmə müəssisələrinə köçürüldükdə, yenidən cinayət
aləminə qədəm qoyurlar və bu mühitdə yaşamaq onlara mənfi təsir göstərir.
Problemin həll edilməsi üçün müxtəlif aidiyətli orqanlar arasında müzakirələr
aparılmalı, uşaqların maraqlarını əks etdirən qərar qəbul olunmalıdır. Bu
məsələ hər zaman Ombudsmanın diqqət mərkəzində olmuş, və bir çox dövlət
və beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşlərdə onun tərəfindən
səslənmişdir.
Başqa bir problem, tərbiyyə müəssisəsində olan uşaqlar üçün xüsusi ümumi
və individual psixoloji reabelitasiya proqramlarının olmamasıdır. Azyaşlı
məhbusların şəxsi həyatının təmin olunması məqsədilə gələcəkdə ümumi tipli
yataq otaqlarının iki və ya üç uşaq üçün nəzərdə tutulmuş otaqlarla əvəz
olunması məqsədəuyğun olardı. Bu halda uşaqlarda öz şəxsi əşyalarını
saxlamaq və bu əşyalardan istifadə etmək imkam olardı, bu da onların şəxsi
həyat hüquqlarının təmin olunması sahəsində mühüm addım olardı.
Ümumiyyətlə məhbus uşaqların problemləri, onların hüquqlarının
müdafiəsi Müvəkkilin fəaliyyətində geniş şəkildə əks etdirilib. Ombudsman
həmçinin Himayəçilik şurasının işində aktiv
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iştirak edir və şuranın iclaslarında məsələ ilə bağlı olaraq təkliflərlə çıxış edir.
Bundan başqa Ombudsman və Aparatın əməkdaşları müntəzəm olaraq Ümumi
rejimli tərbiyyə müəssisəsinə baş çəkirlər, məhbus uşaqlarla görüşlər keçirirlər,
onların vəziyyəti ilə maraqlanırlar.
Yekun olaraq, qeyd etmək olar ki respublikamızda Yuvenal Ədliyyə
sisteminin inkişafı və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması nəinki
yetkinlik yaşına çatmamış qanun pozucularının hüquqlarının və mənafelarinin
təmin olunmasına yardımçı olacaq, eyni zamanda bütövlükdə cəmiyyətimizin
mənəvi cəhətdən formalaşmasını sürətləndirəcək.
Z.Zamanov
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkili (Ombudsman) Aparatının
hüquqi maarifləndirmə
sektorunun böyük məsləhətçisi
Prospects for development of the Juvenile Justice
System in Azerbaijan
Summary
The article focuses on the prospects for the developments of Juvenile
Justice System in our country, progresses achieved and current obstacles.
Activity of the Commissioner for Human rights (Ombudsman) of the
Republic of Azerbaijan and his staff members in the field of Juvenile Justice
System was covered in article.
Also, international and domestic legislation on the juvenile justice,
situation of juvenile delinquents, at the same time, proposals has been put
forward on this issue.
Z.Zamanov
Senior advisor,
Departınent for legal education
Office of the Commissioner for Human Rights
(Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan
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Ombudsmanın fəaliyyətində əlillərin
sosial-hüquqi müdafiəsi
Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra,
ümubəşəri dəyərlərə və demokratik ənənələrə sadiq qalaraq demokratik
hüquqi, dünyəvi dövlət və buna uyğun insan hüquqları sisteminin
yaradılmasını özünün inkişaf yolu kimi bəyan etmişdir.
Hazırda cəmiyyətimizin bütün sahələrini əhatə edən hüquqi islahatlar
ölkəmizdə dönməz bir prosesə çevrilmişdir ki, bunun da təməli öz əksini,
Azərbaycan Respublikasının 12 noyabr 1995-ci il tarixində ümumxalq
səsverməsi (referendum) yolu ilə qəbul edilmiş ilk milli Konstitusiyasında
tapmışdir.
Son illər ərzində ölkəmizdə həyata keçirilmiş hüquqi islahatların məntiqi
nəticəsi olaraq Konstitusiyada təsbit olunmuş insan hüquq və azadlıqlarının
təmini məqsədilə müvafiq qanunvericilik bazası yaradılmışdır.
Konstitusion normaların tələblərini əsas götürərək dövlətimiz, sosial
təminat hüquq münasibətləri sahəsinə aid normativ hüquqi bazaya uyğun
olaraq hər bir ölkə vətəndaşı, o cümlədən əlillər üçün də sosial güzəşt və
təminatların əhatə dairəsini və onların həyata keçirilmə mexanizmini müəyyən
etmişdir.
Təqdirəlayiq haldır ki, anadangəlmə, xəstəlikdən və ya xəsarətdən doğan
əqli və ya fiziki qüsurlar nəticəsində həyat fəaliyyəti məhdudlaşan, sosial
yardıma və müdafiəyə ehtiyacı olan insanların hüquqlarının müdafiəsi və
problemlərinin həlli istiqamətində dövlətimiz tərəfindən görülən zəruri
tədbirlər uğurla davam etdirilməkdədir.
Məlum olduğu kimi, respublikamızda əlillərin hüquqi vəziyyətinin əsasları
həm milli qanunvericilik, həm də beynəlxalq hüquq normaları ilə müəyyən
edilir.
Belə ki, ölkəmizdə əhalinin müxtəlif kateqoriyalarının, o cümlədən əlillərin
hüquq və azadlıqlarının kompleks şəkildə təmin edilməsi, onların sosial rifah
halının
yaxşılaşdırılması
məsələləri
Azərbaycan
Respublikasının
Konistitusiyasında, tərafdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə, eləcə də digər
qanunvericilik aktlarında geniş təsbit olunmuşdur.
Heç də təsadüfi deyildir ki, Azərbaysan Respublikasının
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Konistitusiyasında insan və vətəndaış hüquqlarının və azadlıqlarının təmin
edilməsi dövlətin ali məqsədi kimi bəyan edilmişdir.
Konustitusiyanın 16-cı maddəsində qeyd olunur ki, Azərbaycan dövləti
xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, onun sosial müdafiəsi və
layiqli həyat səviyyəsi qayğısına qalır.
Konistitusiyanın VIII bənddən ibarət 35-ci maddəsi əmək hüququna həsr
edilmişdir. Həmin maddənin 7-ci bəndinə əsasən işsizlərin dövlətdən sosial
müavinat almaq hüququ vardır. 8-ci bənddə isə göstərilir ki, dövlət işsizliyin
aradan qaldırılması üçün bütün imkanlardan istifadə edir.
Konsitusiyanın 38-ci maddəsinə görə isə ayrı-ayrı kateqoriyalara mənsub
olan (qocalığına, xəstəliyinə, ailə başçısını itirdiyinə, əmək qabiliyyətini
itirdiyinə, işsizliyə, və s) vətəndaşlarla yanaşı, əlilliyə görə də vətəndaşlara
sosial təminat verilir. Həmçinin dövlət xeyriyyəçilik fəaliyyətinin, könüllü
sosial sığortanın və sosial təminatın başqa növlərinin inkişafı üçün imkanlar
yaradır.
Əlillərə münasibətdə dövlət siyasətinin məqsəd və prinsipləri, o cümlədən
əlillərin cəmiyyətin həyatında iştirakı və onların maraqlarının müdafiəsi BMT
Baş Məclisinin qəbul etdiyi əlillərin hüquq bəyannaməsi, “Əlilliyin qarşısının
alınması, əlillərin reabilitasiyası və sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanunu və bir sıra digər normativ-hüquqi aktlarla təsbit
edilmişdir. Ölkə Konstitusiyasında əlillərin hüquq və azadlıqları ayrıca
göstərilməmişdir ki, bu da onların bütün digər vətəndaşlarla yanaşı bərabər
hüquq və azadlıqlara malik olmasını göstərir. Yəni əlillər də hamı kimi
müvafiq qanunvericilik aktlarında təsbit olunmuş bütün sosial-iqtisadi, siyasi,
şəxsi hüquq və azadlıqlara malikdirlər.
Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin məlum fərman və
sərəncamlarında, Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarında, eləcə də
təsdiq edilmiş Dövlət Proqramlarında bu qəbildən olan insanların
problemlərinin həlli məsələlərinin əks olunması təqdirəlayiq hal kimi
qiymətləndirilməlidir.
XX əsrin 70-ci illərindən bu günə kimi dünya birliyi əlillərə münasibətdə
beynəlxalq siyasətin, onların hüquq və azadlıqları sahəsində standartların
hazırlanmasına böyük diqqət yetirməyə başlamışdır. Bunun nəticəsi olaraq
1975-ci ildə BMT-nin Əlillərin hüquqları haqqında Bəyannaməsi, 1982-ci ildə
isə Əlillərin müdafiəsi üzrə Ümumdünya hərəkət Proqramı qəbul edilmişdir.
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Beynəlxalq aləmdə əlillərin hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsində
xüsusilə böyük rolu BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Komissiyası və BMT-nin
Sosial İnkişaf Komissiyası oynayır. Bu komissiyaların, əsasən də BMT-nin
İnsan Hüquqları üzrə Komissiyasının gərgin səyi nəticəsində 1993-cü ildə
Əlillər üçün bərabər imkanların təmin edilməsinin standart qaydaları qəbul
edilmiş və onlara əməl edilməsinə nəzarət mexanizmi yaradılmışdır.
Beynalxalq təşkilatlar tərəfindən əlillərin problemlərinə dair qəbul edilmiş
sənədlər sırasında 20 dekabr 1971-ci il tarıxli “Əqli cəhətdən inkişaf etməmiş
şəxslərin hüquqları haqqında” Bəyannaməni, 1975-ci il tarixli “Əlillərin
Hüquqları Haqqında Bəyannaməni, 6 may 1975-ci il tarixli “Əlillərin əmək
qabiliyyətinin itirilməsi və bərpası haqqında” Qətnaməni, 9 may 1979-cu il
tarixli Elen Keller Ümumdünya Konfransında (16 sentyabr 1977-ci il)
hazırlanıb bəyənilmiş, “Görmə və eşitmə qabiliyyətini itirmiş şəxslərin
hüquqları haqqında Bəyannamə”ni, BƏT-nin 1983-cü il 1 iyun tarixli
“Əlillərin peşə reabilitasiyası və məşğulluğu haqqında” 168 №-li Tövsiyəsini,
1984-cü il 6 iyun tarixli “Məşğulluq sahəsində siyasət haqqında” 169 №-li
Tövsiyəsini, 1996-cı il 3 may tarixli Dəyişdirilmiş Avropa Sosial Xartiyasını
və s. misal göstərmək olar.
Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, BMT-nin Baş Məclisi 16 dekabr
1976-cı il tarixdə 31/123 saylı qətnamə qəbul edərək 1981-ci ili Beynəlxalq
Əlillər ili elan etmişdir. Bu tədbirin devzi “tam iştirak və bərabərlik”, əlillərin
cəmiyyətin həyatında və inkişafında digərləri kimi yaxından iştirakına şərait
yaratmaq, digər vətəndaşlarla bərabər yaşayış şəraiti, sosial iqtisadi inkişaf
nəticəsində həyat şəraitinin yaxşılaşmasında bərabər hüquqlu iştirakını təmin
etmək məqsədi daşımışdır.
Bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 27 noyabr
1995-ci il tarixli 253 nömrəli Qərar qəbul etmişdir. Həmin Qərarda
Respublikada “Beynəlxalq Əlillər Günü”nün yüksək səviyyədə təşkil edilib
keçirilməsi, bu tədbirlərdə dövlət orqanlarının, bütün nazirlik, komitə, şirkət,
baş idarələrin, içtimai təşkilatların fəal iştirakının zərurliyi nəzərə alınmış və
aidiyyəti orqanlara və təşkilatlara müvafiq tapşırıq və tövsiyələr verilmişdir.
BMT-nin Baş Məclisi 3 dekabr 1982-ci ildə 37/53 saylı qətnaməsi ilə
1983-1992-ci illəri BMT “Əlillər Onilliyı” elan etmişdir və bütün üzv ölkələri
bu müddətdən istifadə edərək ümum-
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dünya əlillərinə münasasibətdə fəaliyyət proqramının həyata keçirilməsini
sürətləndirməyə çağırmışdır. Hazırda fəaliyyətdə olan proqram “İmkanların
bərabərliyi” prinsipinə əsaslanır. Hər bir şəxsin “İmkanların bərabərliyi”
hüququnun olması, əlillərin bu probleminin hüquqi əsaslanması onların da
digərləri kimi haqlardan tam bəhrələnməyinə şərait yaradır.
BMT-nin elan etdiyi “Əlillər Onilliyi”nin çoxdan başa çatmasına
baxmayaraq, bu günədək problemə nəzarət etmək üçün müvafiq mexanizm
işlənib hazırlanmamış, əlillərin hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün heç bir
ayrıca beynəlxalq nəzarət orqanı mövcud olmamışdır. Bu səbəbdən beynəlxalq
sülhün və təhlükəsizliyin qorunub saxlanması, millətlər arasında dostluq
əlaqələrinin inkişafı və sosial tərəqqiyə yardım, insan həyatının və hüquqlarının müdafiəsi səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə yaradılmış BMT-də
dünya əhalisinin müəyyən bir hissəsini təşkil edən əlillərin hüquqlarının
müdafiəsi ilə bağlı üzv ölkələr üçün ümum-məcburi xarakter daşıyan ayrıca bir
beynəlxalq sənədin və ixtisaslaşdırılmış qurumun yaradılmasına ehtiyac
duyulurdu.
Təqdirəlayiq haldır ki, 2006-cı il 13 dekabr tarixində BMT-nin Baş
Məclisində “Əlilliyi olan insanların hüquqları üzrə konvensiya” qəbul
edilmişdir. Bu Konvensiya 2007-ci il 30 mart tarixindən BMT-yə üzv ölkələr
tərəfindən imzalanmaq üçün açıq elan edilmişdir.
Konvensiyanın məqsədi əlilliyi olan hər bir insanın bütün insan hüquqları
və əsas azadlıqları ilə tam və bərabər şəkildə təmin olunmalarını dəstəkləmək
və müdafiə olunmalarını təmin etməkdən, onların ləyaqətinə tam hörmət
edilməsini dəstəkləməkdən ibarətdir.
Əlillərin hüquqları haqqında beynəlxalq konvensiya Preambula və 50
maddədən ibarətdir.
Konvensiyaya 18 maddədən ibarət fakultativ protokol da əlavə edilmişdir.
Adı çəkilən Konvensiyada “Əlillərin hüquqları komitəsi” adlı qurumun
təsis edilməsi nəzərdə tutulur ki, bu da sağlamlıq imkanları məhdud olan
insanların hüquqlarının beynəlxalq hüquqi müdafiəsi baxımından yüksək
qiymətləndirilməlidir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Beynəlxalq Əlil Təşkilatları Birliyi tərəfindən
2007-ci ilin Avropada əlillər üçün “Hamı üçün bərabər imkanlar” devizi
altında keçirilməsi qərara alınmışdır.
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Butun bunlar isə dünyada əlillik probleminin aktuallığını və həllinin
zəruriliyini ifadə edir. Bunu nəzərə alaraq ölkəmizdə davamlı olaraq aidiyyəti
qurumlar tərəfindən əlillərin hüquqlarının müdafiəsi və problemlərinin həllinə
yönəlmiş silsilə tədbirlərin keçirilməsi əhəmiyyətlidir.
Dünyada əlillər özlərinə münasibətdə iqtisadi, sosial, mədəni və siyasi
sahələrdə hüquqlarının pozulmasını və bərabərsizliyi daha kəskin hiss edən
əhali qruplarına aid edilir.
Əlilliyi yaradan şəraitin aradan qaldırılmasına yardım edən sistemin dövlət
tərəfindən tətbiqi və əlilliyin nəticələri ilə bağlı məsələlərin həll edilməsi
mühüm məsələlərdəndir.
Bütün digər vətəndaşlarla eyni həyat səviyyəsinin əldə edilməsində, o
cümlədən məşğulluq, gəlirlər, təhsil, səhiyyə, ictimai həyatda iştirak sahəsində
dövlət tərəfindən əlillərə imkanlar yaradılması, cəmiyyətin bütün
vətəndaşlarına verilmiş hüquq və vəzifələrin əlillərə də şamil edilməsi, əlillərin
harada yaşamasından asılı olmayaraq, dövlət tərəfindən ölkənin bütün
ərazisində əlillərə münasibətdə əldə edilməsi bərabər şəkildə mümkün olan
tədbirlərin həyata keçirilməsi əlillərin xəstəliklərinin spesifikliyi nəzərə
alınmaqla həyata keçirilməlidir.
Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, əlillərin sayı əhalinin ümumi
sayının 6-10 faizi nisbətində olarsa, bu normal hal sayılır. Azərbaycanda isə bu
göstərici 4,8 faizdir. İnkişaf etmiş ölkələrdə, məsələn, Almaniyada bu göstərici
7, Yaponiyada 5,5 faiz təşkil edir.
MDB ölkələrindən Rusiyada bu göstərici 7,5 faiz, əlilliyin intensivlik
göstəricisi (bu göstərici əhalinin hər 10 min nəfərinə düşən əlillərin sayını
xarakterizə edir) 60-70 nəfər, Belarusda əlilliyin səviyyəsi 5,2 faiz, intensivlik
göstəricisi 55-60 nəfər, Ukraynada əlilliyin səviyyəsi 5,2, intensivlik
göstəricisi 50 nəfər, Qazaxıstanda isə müvafiq olaraq 4,2 və 51-dir.
Məlumatlara əsasən dünya əhalisinin 650 milyon nəfərini əlillər təşkil edir.
Azərbaycanda isə əlilliyin səviyyəsinin 4,8 faiz, əlilliyin intensivlik
göstəricisinin 50-60 nəfər, əlillərin ümumi sayının isə 420 min nəfər olması
ehtimal olunur.
Ölkədə əlilliyin miqyası bir sıra faktorlarla, o cümlədən sağlamlıq
vəziyyəti, səhiyyə sisteminin inkişafi, sosial-iqtisadi inkişaf, hərbi səbəblərlə
və s. bağlıdır.
Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan
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Respublikasında əlillıyin dinamikasına bir sıra amillər öz təsirini göstərmişdir.
Belə ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü nəticəsində minlərlə
soydaşımız işgəncələrlə qarşılaşmış və əlil olmuşdur.
Əlillərin hüquqları üzrə ölkədəki vəziyyətin təhlilinə əsasən belə qənaətə
gəlmək olar ki, son illərdə ölkə rəhbərliyinin həyata keçirdiyi məqsədyönlü
sosial siyasət nəticəsində əlillərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü iş aparılaraq, onların tibbi, sosial və peşə
reabilitasiyası, məşğulluğunun təmin olunması, mənzil-məişət problemlərinin
həlli üçün bir sıra işlər görülmüşdür.
Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı kursu seçmiş hər bir dövlət əhalinin hər
hansı bir və ya bir-neçə sosial qrupunun deyil, cəmiyyətin bütün üzvlərinin
hüquq və azadlıqlarının təminatçısı və müdafiəçisi kimi çıxış edir. Dünya
birliyi dövlətin sosial xarakter daşımasını eyni zamanda onun əlillərə olan
münasibəti ilə də qiymətləndirir.
Əlillərə münasibətdə dövlət siyasəti onlara digər vətəndaşlarla yanaşı,
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş iqtisadi,
sosial, mədəni, vətəndaş və siyasi hüquqlarının həyata keçirilməsində bərabər
imkanların verilməsinə, habelə əlillərin sosial statusunun bərpa edilməsi,
maddi cəhətdən digərlərindən asılılıqlarının olmaması məqsədilə onların həyat
və fəaliyyətlərinə qoyulmuş məhdudiyyətlərin aradan qaldınlmasına
yönəldilməlidir.
“Əlilliyin qarşısının alınması, əlillərin reabilitasiyası və sosial müdafiəsi
haqqında” 25 avqust 1992-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanununun
1-ci maddəsinə əsasən əillər barəsində ayrı-seçkilik qadağandır və qanunla
təqib edilir.
Əlillərin və əlil olmayanların bərabər hüquqlara malik olması prinsipi,
insanın əlil olması səbəbindən ona qarşı ayrı-seçkiliyin qadağan edilməsi
qanunvericilikdə hüquqi cəhətdən təsbit edilsə də, bu sahədə problemlərin
mövcudluğu təəssüf doğuran haldır. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasında və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanununda təhsil
hüququna təminat verilməsinə baxmayaraq, küçələrdə, ictimai nəqliyyatda
hərəkət üçün şəraitin yaradılmaması, əlil arabalarının yaşayış evlərinə və tədris
binalarına girişi və çıxışı üçün xüsusi ayrılmış yerlərin olmaması, xüsusi
hazırlıq proqramlarının olmaması, təd-
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ris ocaqlarında şagird yerlərinin quraşdırılmaması əksər əlillərin ümumi təhsil
müəssisələrində sağlam vətəndaşlarla bərabər qaydada təhsil almaq
imkanlarından məhrum edilməsi ilə nəticələnir. Lalbuki, inkluziv təhsil zamanı
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar kütləvi məktəblərdə və uşaq bağçalarında
sağlam uşaqlarla birlikdə təhsil almalı, asüdə vaxtlarını birlikdə keçirməli,
birlikdə çalışmalı, birlikdə oynamalı və tədbirlərdə birlikdə iştirak etməlidirlər.
Bu və bir çox digər səbəblərdən əlillər başqa hüquqlarından da tam istifadə edə
bilmirlər.
Sosial təminat sahəsində dövlətin həyata keçirəcəyi siyasətin ən mühüm
istiqamətlərindən biri pensiyaların müntəzəm olaraq artırılmasından və onların
ünvanlılığının təmin edilməsindən, əlillərə, müharibə veteranlarına, gənc
ailələrə, əhalinin ən az təminatlı hissəsinə xüsusi diqqətin yetirilməsindən
ibarətdir.
Bunun nəticəsidir ki, dövlət başçısının 11 fevral 2004-cü il tarixli Fərmanı
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramında (2004-2008-ci illər)” əlil və şəhid ailələrinin
mənzil şəraitinin və sağlamlığının yaxşılaşdırılması ilə bağlı müddəalar vardır.
Son illər həmin proqramın icrası olaraq bir çox işlər görülmüşdür ki, bu da
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Əlillərin sosial-hüquqi vəziyyəti, onların hüquqlarının müdafəsi ilə bağlı
məsələlər həmişə Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkilinin (Ombudsmanın) diqqətində olmuşdur. Belə ki, Müvəkkil
Konstitusiya Qanunu ilə nəzərdə tutulmuş səlahiyyətləri daxilində əhalinin
qayğıya daha çox ehtiyacı olan bu qrupunun problemlərinin mümkün qədər
həll edilməsi məqsədi ilə müxtəlif zəruri addımlar atılmışdır.
Müvəkkilin 04 may 2005-ci il tarixli 111 nömrəli Sərəncamına müvafiq
olaraq əhalinin müxtəlif kateqoriyalarının, o cümlədən əlillərin hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsi işinin əlaqələndirilməsinin təmin edilməsi məqsədilə,
Ombudsman yanında müxtəlif sahələr üzrə ictimai əsaslərla fəaliyyət göstərən
“ixtisaslaşdırılmış müşavirlər” institutu yaradılmış və Aparatın əməkdaşları
sırasından müvafiq sahələr üzrə ixtisaslaşdırılmış müşavirlər təyin edilmişdir.
İxtisaslaşdırılmış müşavirlərə mütəmadi olaraq müvafiq sahələr üzrə milli
qanunvericilik və beynəlxalq-hüquqi aktların, bu sahədə ölkədəki vəziyyətin
təhlil edilməsi, ayrı-ayrı istiqamətlər
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üzrə təkliflər və tədbirlər planının hazırlansı bir vəzifə olaraq tapşırılmışdır.
Ombudsmanın əlillərin hüquqları üzrə ixtisaslaşdırılmış müşaviri də öz
növbəsində işini Müvəkkilin məlum Sərəncamına uyğun quraraq, onun
əlillərin hüquqlarının müdafiəsi üzrə vermiş olduğu xidməti tapşırıqları icra
edir.
Təhlil göstərir ki, 2006-cı ildə Müvəkkilin ünvanına əlillər tərəfindən
təxminən 519-dək şikayət ərizəsi daxil olmuşdur ki, bunlardan da 298-i icraata
qəbul edilmişdir. Müvəkkilin səlahiyyətldərinə aid olmadığına görə isə
qalanlarına baxılmasından imtina edilmişdir. Zərurət yarandığı hallarda bir
qayda olaraq ərizəçilərə lazımi hüquqi məsləhətlərin verilməsi təmin
edilmişdir. Beləlklə də, icraata qəbul edilmiş 60 faiz müraciətdən 35 faizi tam
və ya qismən təmin edilmişdir.
Qeyd etmək istərdim ki, fəaliyyəti dövründə Ombudsmanın ünvanına daxil
olan müraciətlərin böyük bir hissəsində respublikanın müxtəlif regionlarında
olan Zona Tibbi-Sosial Ekspert Komissiyalarının fəaliyyətindən böyük
narazılıq hissi öz əksini tapmışdır. Belə ki, əlillik dərəcəsinin müəyyən
edilməsi ilə bağlı Müvəkkilin ünvanına daxil olmuş şikayətlərdə ərizəçilər
tibbi sosial ekspert komissiyalarında onlara qarşı yol verilən süründürməçilik
və özbaşınalıqdan, heç bir əsas olmadan sənədlərin qəbul edilməməsindən,
qəbul edilmiş qərarların ziddiyyət təşkil etməsindən, əlillik dərəcəsinin
müəyyən edilməsi zamanı korrupsiyanın mövcudluğundan şikayətlənmişlər.
Təəssüf doğuran haldır ki, bəzən digər vətəndaşlarımızla yanaşı, Vətənə
hərbi borcunu yerinə yetirərkən sağlamlığını itirmiş gənclərimiz də həmin
komissiyaların süründürməçiliyi ilə üzləşir, onların qeyri-humanist və həkim
adına yaraşmayan münasibətləri ilə qarşılaşırlar.
Ötən müddət ərzində vətəndaşlara əlillik dərəcəsinin müəyyən edilməsi
istiqamətində köməklik göstərilməsi məqsədilə Müvəkkil tərəfindən Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciətlər edilmiş və bir çox hallarda
birgə səylər nəticəsində onların haqlı şikayətləri müsbət həll olunmuşdur.
Cari ildə fəaliyyətlərində yol verdikləri qüsurlara görə, 7 tibbi-sosial
ekspert komissiyasının sədri vəzifəsindən uzaqlaşdırılmış və onların əvəzinə
perspektivli, problemi düzgün qavrayan gənc kadrlar dəvət olunmuşlar.
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Tibbi-sosial ekspert komissiyalarının fəaliyyətində yol verilən nöqsanların
aradan qaldırılması, əlilliyin müəyyən olunmasının yeni meyarlarının
yaradılması və ümumiyyətlə bu sahəni tənzimləyən normativ hüquqi bazanın
təkmilləşdirilməsi artıq zərurətə çevrilmişdir.
Yeri gəlmişkən, Müvəkkil illik məruzələrində də bu sahədə mövcud olan
ciddi çatışmazlıqlara diqqət yönəltmiş, həmçinin, tibbi-sosial ekspert
komissiyalarının işində yol verilmiş nöqsanların aradan qaldırılması, onların
işinin təkmilləşdırilməsi və bununla bağlı bir sıra digər problemlərin aradan
qaldırılmasının zəruri olduğunu qeyd etmişdir.
Məhz elə bunun nəticəsidir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi tərəfindən mövcud nöqsanların aradan qaldırılmasına nail olmaq
məqsədilə tibbi-sosial ekspert komissiyalarının strukturunun və bu sahədə
istifadə olunan hüquqi-normativ aktların təkmilləşdirilməsi baxımından çox
böyük əhəmiyyətə malik olan bir sənəd hazırlanmışdır.
Hazırda Tibbi-Sosial Ekspert Komissiyalarının işində ciddi dəyişikliklər
aparılır və bu sahənin işi beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılır.
Müvəkkil, dövlətin əlillərlə bağlı həyata keçirdiyi siyasətinin, bu sahədə
mövcud olan normativ hüquqi aktların təbliği, o cümlədən əlilliyin müəyyən
olunması meyarlarının izahı ilə bağlı maarifləndirmə tədbirlərinin (əlillik
problemlərinə dair konfrans, seminar və müşavirələrin) həyata keçirilməsini,
nöqsanların aradan qaldırılması istiqamətində əvvəlcədən tərtib olunaraq
razılaşdırılmış proqram üzrə bu ildən davamlı olaraq birgə monitoronqlərin
keçirilməsini məqsədəmüvafiq hesab edərək, bu məqsədlə, hər iki dövlət
qurumunun əməkdaşlarından və QHT-lərdən ibarət tərkibdə işçi qrupunun
yaradılmasını təklif etmişdir.
Ölkə Prezidentinin Azərbaycan Respublikasında insan və vətəndaş
hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsini ümum-dövlət vəzifəsi hesab
edərək, BMT-nin “Minilliyin inkişaf məqsədlərinin” və Avropa Şurasının 3-cü
Zirvə Görüşünün insan hüquqlarının müdafiəsi və demokratiyanın, qanunun
aliliyinin təmini sahəsində müəyyən etdiyi prioritetləri nəzərə alaraq, insan
hüquqlarının müdafiəsi sahəsində görülən tədbirlərin genişləndirilməsi
məqsədi ilə imzalamış olduğu, 28 dekabr 2006-cı il tarixli 1880 nömrəli
Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında insan
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hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı təsdiq edilmişdir.
Planın “İnsan hüquqları sahəsində tədris, maarifləndirmə, elmi-analitik və
əməkdaşlıq tədbirləri” adlanan V hissəsinin 38-ci bəndində YUNESKO-nun
“Təhsil hamı üçün” prinsipinin təbliği, hüquqi maarifləndirmə işinin
genişləndirilməsi və insan hüquq və azadlıqlarının daha səmərəli müdafiəsi
məqsədilə insan hüquqlarının müxtəlif kateqoriyaları üzrə (mülki, siyasi,
iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar) əhalinin müxtəlif qrupları (qadınlar,
uşaqlar, gənclər, əlillər, ahıllar, qaçqın və məcburi köçkünlər, məhkumlar,
hərbi qulluqçular, narkomaniya və HİV/AİDS-ə yoluxmuş insanlar) üçün
həmin qrup və yerli icmaların köməyindən istifadə etməklə hüquqi
maarifləndirmə sahəsində müəllimlərin, məruzəçilərin, təlimatçıların
hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur.
Məlumdur ki, insan hüquqlarının müdafiəsi və insan hüquqları sahəsində
maarifçilik istiqamətində atılan hər bir addım alqışlanmalı və bu işdə dövlət
qurumları ilə yanaşı, vətəndaş cəmiyyəti ilə də əməkdaşlıq əlaqələrinin
genişləndirməsinə həmizə diqqət yetirilməlidir.
Bu baxımdan Müvəkkil fəaliyyəti dövründə əhali arasında insan hüquqları
sahəsində hüquqi maarifləndirmə fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə
qeyri-hökumət təşkilatları, o cümlədən əlil təşkilatları ilə əməkdaşlığa cox
böyük önəm vermişdir. Çünki, Ombudsman təsisatı ilə qeyri-hökumət
təşkilatları arasında əməkdaşlıq onların hər birinin fəaliyyəti üçün mühüm amil
kimi çıxış edir. Bu özünü Ombudsmanın qanunda nəzərdə tutulmuş vasitələrlə
pozulmuş insan hüquq və azadlıqlarının bərbasına yardım etmək vəzifəsində
də əks etdirir. Belə ki, pozulmuş insan hüquqlarının bərpası eyni zamanda, bir
çöx qeyri-hökumət təşkilatlarının da vəzifəsini təşkil edir.
Müvəkkilin dövlət orqanları və vətəndaş cəmiyyəti ilə əməkdaşlığının daha
faydalı və məqsədyönlülüyünə nail olmaq məqsədilə hələ onun fəaliyyətinin
ilk aylarında təsisatda yaradılmış müstəqil Ekspertlər Şurasında dövlət
qurumları ilə yanaşı, qeyri-hökumət təşkilatları, o cümlədən bəzi əlil
təşkilatları da təmsil olunmuşlar.
Şuranın fəaliyyəti ölkəmizdə insan hüquqlarının təmin edilməsi, insan
hüquqları vəziyyətinin, beynəlxalq konvensiyaların təhlil edilməsi,
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər
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hazırlanması və digər tədbirlərin həyata keçirilməsinə yönəlmişdir.
Ümumiyyətlə 5 illik təcrübə göstərir ki, Ombudsmanla QHT-lər arasında
əməkdaşlıq əsasən 3 istiqamətdə - əhali arasında hüquq düşüncəsinin və hüquq
mədəniyyətinin inkişafına nail olmaq məqsədi ilə insan hüquqları sahəsində
maarifləndirmə işinin aparılması, qanunvericiliyin təkminləşdirilməsi üzrə
təkliflərin hazırlanmasında və dövlət və yerli özünüidarə orqanları, vəzifəli
şəxsləri tərəfindən pozulan insan hüquqları və azadlıqlarının pərpa edilməsi
işində daha səmərəli nəticələr verir.
Müvəkkil fəaliyyəti dövründə ölkədə əlillərin hüquqlarının qorunması
sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət və qeyri-hökumət təşkilatları arasında
qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, əlillərin hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsi işinin daha da təkmilləşdirilməsi, dövlətin və
cəmiyyətin diqqətini əlillərin problemlərinin həllinə cəlb etməklə konstitusion
hüquqlarının daha səmərəli təmininə nail olmaq imkanlarının birgə müzakirə
edilməsi məqsədilə tədbirlər keçirmiş, öz təklif və tövsiyələrini vermiş, eləcə
də orada qaldırılmış problemlərin aradan qaldırılmasında öz səylərini
vermişdir.
Belə ki, Müvəkkilin təşəbbüsü ilə Əlil Təşkilatları İttifaqı ilə birlikdə millət
vəkillərinin, dövlət qurumlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının və kütləvi
informasiya vasiətələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə “3 dekabr - Beynəlxalq
Əlillər günü”nə həsr edilmiş “Əlillərin hüquqlarının müdafiəsində dövlət və
qeyri hökumət təşkilatlarının rolu”, “Əlillərin hüquqlarının müdafiəsi işinin
təkmilləşdirilməsi perspektivləri” mövzularında dəyirmi masalar keçirilmiş,
əlillərin mövcud və həlli vacib problemləri müzakirə olunmuş müvafiq
təkliflər irəli sürülmüşdür.
2005-ci ildə “Əlillərin hüquqlarının müdafiəsində dövlət və qeyri hökumət
təşkilatlarının rolu” mövzusunda keçirilmiş tədbirdə irəli sürülmüş və
hökumətin diqqətinə çatdırılan təkliflər sırasına:
Müvafiq dövlət qurumları tərəfindən əlillərin işə düzəlməsi üçün nəzərdə
tutulan mexanizminin təmin edilməsinə, işçilərin sayı və ya ştatları ixtisar
edildikdə, işdən çıxarılacaq işçilər və ya boş iş yeri (vakansiya) barədə
müəyyən olunmuş müddətlərdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına rəsmi
məlumatın verilməsinə ciddi əməl olunması;
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Əhalinin zəif, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan vətəndaşların, o cümlədən
əlillərin sosial yardımına olan xərcləri maliyyələşdirmək üçün xüsusi sosial
yardım fondlarının yaradılması, bu məqsədlə özəl şirkətlərdən, vətəndaşların
verdikləri şəxsi vəsaitdən, humanitar yardımdan istifadə edilməsiı
Əlillərin pensiyalarının yaşadığı ünvana çatdırılması haqqında təlimatın
hazırlanması ilə bağlı məsələləri qeyd etmək olar.
2006-cı ildə “Əlillərin hüquqlarının müdafiəsi işinin təkmilləşdirilməsi
perspektivləri” mövzusunda keçirilmiş tədbirdə irəli sürülmüş və hökumətin
diqqətinə çatdırılan təkliflər sırasına:
Əlillərin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, onların mövcud problemlərinin
həlli, bu sahədə mövcud qanunvericiliyin icrası vəziyyətinin öyrənilməsi və
təkmilləşdirilməsi işinin əlaqələndirilməsi, habelə dövlətin və vətəndaş
cəmiyyətinin diqqətinin əlillərin problemlərinin həllinə yönəldilməsi
məqsədilə Müvəkkil yanında, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və
digər aidiyyatı dövlət qurumlarının və qeyri-hökumət təşkilatlarının
nümayəndələrindən ibarət tərkibdə işçi qrupunun yaradılması;
Əlillərin problemlərinin həlli ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarının
aidiyyəti dövlət qurumları ilə əməkdaşlığının gücləndirilməsi, əlillərin
hüquqlarının qorunması və təbliği sahəsində səylərin artırılması yolu ilə
müntəzəm olaraq birgə tədbirlərin keçirilməsi;
Ölkədə əlillər barədə statistik məlumatların əldə edilməsi, onların sosial
vəziyyətinin öyrənilərək təhlil edilməsi və hüquqlarının təmini məqsədilə
aidiyyatı dövlət və qeyri-hökumət təşkilatları ilə birlikdə respublikanın
paytaxtında və regionlarda qanunların icra vəziyyəti ilə əlaqədar
monitorinqlərin keçirilməsi, nəticəsi ilə bağlı zəruri tədbirlərin görülməsi;
“Əlilliyin qarşısının alınması, əlillərin reabilitasiyası və sosial müdafiəsi
haqqında” 25 avqust 1992-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin və Səhiyyə Nazirliyinin kollegiyalarının tərkibinə əlillərin
respublikada fəaliyyət göstərən ictimai təşkilatlarının nümayəndələrinin daxil
edilməsinin məqsədəuyğyn olması;
Əhalinin həssas qrupları arasında əlillərin sosial qayğıya və müdafiəyə
daha çox ehtiyacı olduğunu və əlilliyin meydana gəlmə səbəblərinin
(anadangəlmə, müəyyən xəstəliklər, istehsalatda baş
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verən bədbəxt hadisələr və sair amillər) tamamilə qarşısıalınmaz olduğunu
nəzərə alaraq, onların qüvvədə olan normativ hüquqi aktlarda təsbit olunmuş
bütün sosial-iqtisadi, siyasi, şəxsi hüquq və azadlıqlarının təmininə yönəlmiş,
uzun müddət tətbiq edilməsi nəzərdə tutulan, əlillərin tibbi, sosial, məişət və
digər problemlərinin həlli üzrə kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsini
özündə əks etdirən, BMT-nin yeni qəbul edilmiş “Əlilliyi olan insanların
hüquqları haqqında” Konvensiyadakı müddəalar nəzərə alınmaqla, “Əlillərin
hüquqlarının müdafiəsi və problemlərinin həlli üzrə Dövlət Proqramı”nın
hazırlanmasının labüdlüyü;
Əlillərin xəstəliyi və funksional pozuntuları nəzərə alınmaqla madditexniki baza, mədəni-maarif və idman-sağlamlıq ocaqları şəbəkəsinin
yaradılması və inkişaf etdirilməsi, yeni yaşayış binalarının tikilməsi və
mənzillə təmin olunması;
Sosial infrastruktur obyektlərinin, mənzillərin, ictimai, istehsal binalarının
və qurğularının əlillərə maneəsiz müyəssər olması, ictimai nəqliyyatdan və
nəqliyyat kommunikasiyalarından, rabitə və informasiya vasitələrindən,
istirahət və asudə vaxt yerlərindən onların sərbəst istifadə etməsi üçün lazımi
şəraitin təmin edilməsi;
Əlillərin yaradıcılıq və istehsal qabiliyyətinin həyata keçirilməsi məqsədilə
və fərdi reabilitasiya proqramları nəzərə alınmaqla, onların adi iş şəraiti olan
müəssisələrdə, idarələrdə və təşkilatlarda, əlillərin əməyini tətbiq edən
ixtisaslaşdırılmış müəssisələrdə, sexlərdə və sahələrdə işləmək, habelə
sahibkarlıq fəaliyyəti və qanunla qadağan edilməyən başqa fəaliyyət ilə məşğul
olmaq hüququnun təmin edilməsi üçün real şəraitin yaradılması;
İşləyən əlillərə ipoteka kreditinin daha güzəştli şərtlərlə verilməsi və
onların mənzil almasına mümkün şəraitin yaradılması;
Əlillərin tələbatı və yerli xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla onların əməyindən
istifadəsi üçün ixtisaslaşdırılmış müəssisələrin, sexlərin və sahələrin
yaradılması;
Əlil təşkilatlarına yeni istehsal sahələrinin təşkili məqsədi ilə faizsiz
kreditlərin ayrılması;
Qeyri-yaşayış otaqlarını vermək, habelə xammal əldə edilməsində və
məhsulun satışında kömək göstərmək yolu ilə əlillərin evdə əməyinin və
sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkili üçün lazımi şəraitin yaradılması;
Dayaq-hərəkət sistemi pozulmuş insanların rabitə
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sahəsində problemlərini həlli məqsədilə araba ilə hərəkət edən əlillər üçün
münasib hündürlükdə telefon avtomatlarının quraşdırılması;
Sosial infrastruktur obyektlərinin layihələşdirilməsi və tikintisi zamanı
əlillərin tələbatının nəzərə alınması (bu məsələlərin həllində əlillərin ictimai
təşkilatlarının iştirakı və razılığının olması vacibdir);
Yaşayış binalarının əlillərin müyəssər olması və istifadə etməsi üçün
uyğunlaşdırılması məqsədilə, əlillərin və ya tərkibində əlil olan ailələrin
yaşadıqları binaların, əlillərin yaşadıqları evlərin giriş qapılarının, pilləkən
meydançalarının fərdi reabilitasiya proqramına uyğun olaraq xüsusi vasitələr
və qurğular, lift, habelə telefon rabitəsi ilə təmin edılməsi;
Dayaq-hərəkət funksiyaları pozulmuş əlillərə onların mənzillərində məişət
xidmətinin (bərbər, dərzi və s.) təşkil edilməsi;
İntensiv küçə hərəkəti zonalarında korlar üçün səsli svetofor siqnallarının
və bu yollarda sürücülərin diqqətli olması üçün əlavə yol işarələrinin
qoyulmasının təmin edilməsi;
Əlilin mənzili müəyyən edilmiş tələblərə uyğun gəlmədikdə və mənzili
əlilin tələbatına uyğunlaşdırmaq mümkün olmadıqda, yaşayış sahəsinin onun
razılığı və tələbi ilə dəyişdirilməsində köməklik göstərilməsi;
Dayaq-hərəkət sistemi pozulmuş və digər I qrup əlillərə habelə müharibə
əlillərinə öz yaşayış yerlərinin yaxınlığında qarac tikintisi üçün torpaq
sahələrinin ayrılmasının təmin edilməsi;
Mədəni-tamaşa müəssisələrinin və idman qurğularının əlillərə müyəssər
olması üçün lazımi şəraitin, habelə onlara xüsusi idman inventarın
verilməsinin təmin edilməsi (əlillər göstərilən xidmətlərdən Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq pulsuz və ya güzəştli şərtlərlə
istifadə edirlər) istiqamətində tədbirlər səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi;
Müharibə əlillərinin, onlara bərabər tutulan şəxslərin, 20 Yanvar əlillərinin
və digər kateqoriyadan olan İ və İİ qrup əlillərin növbədənkənar telefon
çəkdirmək hüququnun təmininə diqqətin artırılması;
Əlillərin sosial infrastruktura müyəssərliyinin təmin edilməməsinə görə
qanvuvericiliklə müəyyən edilmiş məsulliyyətin tətbiqinə nəzarətin
gücləndirilməsi ilə bağlı məsələləri qeyd etmək olar.
Əlillərin əmək qabiliyyətinin məhdudlaşmasına baxma-
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yaraq, onların ayrılmaz hüquqlarından biri də əmək hüququdur. Onların bu
hüquqdan istifadə etməsinin həyata keçirilməsi üçün əmək bazarında əlillərin
vəziyyətinin onların potensial imkanlarına uyğun olmadığı nəzərə alınmaqla
əlillərin məşğulluğunun təşkil edilməsi zəruridir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən ölkədə məşğulluq
sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, ölkədə əmək bazarının inkişaf
etdirilməsi, yeni iş yerlərinin açılmasının sürətləndirilməsi və əhalinin səmərəli
məşğulluğunun təmin edilməsi məqsədilə 26 oktyabr 2005-ci il tarixli
sərəncamla “Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası (2006-2015ci illər)” təsdiq edilmişdir.
Həmin sənədə əsasən, dövlətin bu istiqamətdə apardığı siyasətin əsas
məqsədi əlillərin potensial imkanlarından tam istifadəsinə lazımi şərait
yaratmaqdır və bu məqsədlə bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə
tutulmuşdur:
Azərbaycan Respublikasında əlillərin sosial reablitasiyasına və cəmiyyətə
inteqrasiyasına təkan verən müxtəlif güzəşt və kompensasiyalar sistemi
nəzərdə tutulmuşdur. Bu güzəştlər sırasına əlillərin mənzillə təmin edilməsi də
daxildir.
“Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 5-ci
maddəsinə əsasən, aylıq mavinətlərdən bir-neçəsini almaq hüququna malik
olan şəxslər, o cümlədən uşaqlar öz arzusuna müvafiq olaraq yalnız aylıq
müavinətin bir növünü seçə bilərlər. Qeyd edilməlidir ki, bütün hallarda ailə
başçısını itirmiş həm sağlam, həm də əlil uşaqlar nəzərdə tutulmuş müvafiq
müavinəti alırlar. Odur ki, ədalət naminə 16 yaşadək əlil uşaqlara ödənilən
müavinətin də bütün digər hallara baxmayaraq, ödənilməsini son dərəcə
məqsədəmüvafiq hesab edən Müvəkkil bu təkliflə də Milli Məclisə və Maliyyə
Nazirliyinə müraciət etmişdir. Müvəkkili narahat edən problemlərdən biri də
əlillərə, o cümlədən 16 yaşadək əlil uşaqlara ödənilən müavinətin məbləğinin
yaşayış minimumunun məbləğindən az olması, eyni zamanda sərbəst hərəkət
etmək və ya öz fiziki tələbatını müstəqil ödəmək iqtidarına malik olmayan
birinci qrup əlillərə qayğı göstərən şəxslərə müavinətin nəzərdə tutulmamasıdır
(və ya bunun birinci qrup əlilə ödənilən müavinətin məbləğində nəzərə
alınmamasıdır). Müvəkkil hesab edir ki, göstərilən hallar nəzərə alınmaqla,
müvafiq qanunvericilik aktlarında dəyişikliklər edilməli, eyni
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zamanda əlillərə, xüsusilə birinci qrup və 16 yaşadək əlil uşaqlara ödənilən
müavinətin məbləğinin yaşayış minimumu məbləğindən çox olmaqla
artırılması məqsədəmüvafiqdir.
Əlillər kommunal və digər xidmət sahələrində də başqa vətəndaşlarla
yanaşı, eyni hüquq və imkanlardan istifadə etmək imkanına malik olmalıdırlar.
Bu məqsədlə, əlillər tərəfindən hüquq və güzəştlərin həyata keçirilməsi zamanı
onların üzləşdikləri bir sıra çətinliklərin aradan qaldırılması istiqamətində işlər
davam etdirilməlidir.
Yeri gəlmişkən, əhalinin xüsusi qayğıya ehtiyacı olan təbəqəsi kimi
əlillərin tibbi-sosial reabilitasiyasını kompleks şəkildə həll etməklə, onların
sosial müdafiəsinin və son nəticədə cəmiyyətə fəal inteqrasiyasının təmin
olunması, o cümlədən əlillərin sağlamlığının mühafızəsi və tibbi bərpası üçün
onların müalicəsinə maliyyə yardımının göstərilməsi, dərman preparatlan ilə
təmin edilməsi, xarici ölkələrdə və respublika daxilində reabilitasiyasına
şəraitin yaradılması, mövcud reabilitasiya sisteminin inkişafı və bu kimi
məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 26 yanvar
tarixli qərarı ilə “2006-cı ildə əlillərin sosial müdafiəsi ilə bağlı tədbirlərin
maliyyələşdirilməsinin Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir.
Bundan əlavə dövlət tərəfindən əlillərin sosial müdafiəsi sahəsində digər
əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu sahədə Azərbaycan Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və digər aıdiyyəti dövlət
qurumlarının fəaliyyəti danılmazdır.
Müasir əlil arabalarının azlığı, xüsusi liftlərin, qaldırıcıların, xüsusi eniş
zolaqlarının (pandusların) olmaması ictimai yerləri əlillərin üzünə bağlayır. Bu
və bir sıra digər amillər onların ictimai-yararlı işlə və əmək fəaliyyəti ilə
məşğul olmaq imkanlarını məhdudlaşdırır.
“Əlilliyin qarşısının alınması, əlillərin reabilitasiyası və sosial müdafiəsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 31-ci maddəsində
göstərilmişdir ki, Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti orqanları,
müəssisələri (birlikləri), idarələri və təşkilatları (mülkiyyət və təsərrüfatçılıq
formalarından asılı olmayaraq) sosial infrastruktur obyektlərinin, mənzillərin,
ictimai, istehsal binalarının və qurğularının əlillərə maneəsiz müyəssər olması, ictimai nəqliyyatdan və nəqliyyat kommunikasiyalarından,
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rabitə və informasiya vasitələrindən, istirahət və asudə vaxt yerlərindən onların
sərbəst istifadə etməsi üçün lazımi şəraiti təmin edirlər.
Həmin qanunun 37-ci maddəsində isə qeyd edilmişdir ki, idarələr və
təşkilatlar sosial obyektlərin əlillərə müyəssərliyini təmin etmədiyi halda
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun hesabına cərimə köçürməlidirlər.
Əlillərin xüsusi qayğıya ehtiyaclarını və qanunvericilikdə təsbit olunan
müddəaları nəzərə alaraq, müxtəlif qrup əlillər üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi
şəraitin yaradılmasını, o cümlədən onların sərbəst hərəkət etməsi üçün
küçələrdə, yolüstü və yolaltı keçidlərdə pandusların qurulmasını, ictimai
nəqliyyat parkının nəzərdə tutulmuş yeniləşdirilməsi zamanı xüsusi qaldırıcı
vasitələrlə təchiz olunmuş avtobusların alınmasını zəruri hesab edən Müvəkkil
bu istiqamətdə tədbirlər görülməsi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin
başçısına təkliflə müraciət etmişdir.
Müvəkkilə cavabında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı irəli
sürülmüş təkliflərdə əksini tapmış məsələlərin birgə həlli üçün müvafiq
tədbirlərin görülməsi ilə bağlı Nəqliyyat nazirinə müraciət etdiyini
bildirmişdir.
Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə respublikanın sosial-iqtisadi
həyatında baş verən dəyişikliklər şəraitində əhalinin daha həssas təbəqəsi olan
əlillərə qayğının artırılmasını və onların sosial-iqtisadi mənafelərinin
müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1994-cü il 10 may tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş, “Azərbaycan
Respublikasında əlillərin problemləri üzrə kompleks Proqram”da əlillərin
sosial müdafiəsinə yönəldilmiş tədbirlər sırasına rabitə xidməti sahəsində
nəzərdə tutulmuş güzəştlərə sözsüz əməl olunmasının təmin edilməsi (daimi)
və araba ilə hərəkət edən əlillər üçün münasib hündürlükdə telefon
avtomatlarının quraşdırılması da daxil edilmiş və bu tədbirlərin icrası (1994-cü
ilin II-III rübündə) keçmiş Rabitə Nazirliyinə həvalə edilmişdir.
Lakin əlillər tərəfindən edilən müraciətlər və apardığımız müşahidələr onu
göstərir ki, əlillərə rabitə xidməti sahəsində qanunla nəzərdə tutulmuş
güzəştlərə əməl olunmasında irəliləyişlər olsa da, araba ilə hərəkət edən əlillər
üçün münasib hündürlükdə telefon avtomatlarının quraşdırılması istiqamətində
bu günədək heç bir əməli tədbir görülməmişdir. Bu isə dayaq-hərəkət sistemi
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pozulmuş insanların rabitə sahəsində problemlərlə qarşılaşmasına səbəb
olmuşdur.
Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, Müvəkkil əlillərin rabitə vasitələri ilə təmin
edilməsi və rabitə obyektlərinin əlillərin istifadəsi üçün uyğunlaşdırılması
məqsədilə zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər görülməsini
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları nazirinə təklif etmişdir.
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən Müvəkkilin
təklifi nəzərə alınmış və araba ilə hərəkət edən əlillər üçün Bakı şəhərində və
bölgələrdə əhali sıx olan yerlərdə mövcud danışıq məntəqələrində münasib
hündürlükdə telefon avtomatları quraşdırılması üçün “Bakı Telefon Rabitəsi”
və “Aztelekom” İstehsalat Birliklərinə tapşırıq verilmişdir.
Ombudsman fəaliyyəti dövründə uşaqların, o cümlədən xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan kimsəsiz, valideyin himayəsindən məhrum, əlil uşaqların
hüquqlarının müdafiəsi və təmin olunması vəziyyətini daim diqqət mərkəzində
saxlamış və bu sahədə zəruri addımlar atmışdır. Bu məqəsədlə Ombudsmanın
Aparatı yanında “Uşaq Hüquqları Mərkəzi” yaradılaraq fəaliyyət göstərməsi
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müvəkkil və Aparatın əməkdaşları uşaq evlərinə
və internat məktəblərinə mütəmadi baş çəkərək, bu müəssisələrdə yaşayan
uşaqların şəraiti, sağlıq durumu, təhsili, problemləri ilə maraqlanır.
Uşaq Hüquqları Mərkəzinin əməkdaşları Qaradağ rayonunda fəaliyyət
göstərən nitqi qüsurlu uşaqlar üçün 14 saylı internat məktəbinə baxış keçirmiş,
uşaqlarla, müəllim və tərbiyəçilərlə görüşmüşlər.
Görüş zamanı Müvəkkilin nümayəndəlri bu müəssisədə uşaqların yaşayış
şəraiti, sağlamlığı, təhsili, asudə vaxtlarını necə keçirməsi və digər
problemlərini araşdırmış, internat məktəbinin sakinləri ilə söhbət aparmışlar.
Uşaqlara BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyası haqqında ətraflı məlumat
verilmiş, onlara hüquqi biliklər aşılanmışdır.
Ombudsman Aparatının əməkdaşı Açıq Cəmiyyət İnstitutu - Yardım Fondu
və “Müşfiq Əlil Uşaqlara Yardım” İctimai Birliyinin Çex Respublikasında
fəaliyyət göstərən Elementar Praktik Məktəblə əməkdaşlıq çərçivəsində,
cəmiyyətdə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara qarşı formalaşmış mənfi
stereotipləri aradan qaldırmaq, onların imkan və bacarıqlarını əyani surətdə
nümayiş
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etdirərək, incəsənət sahəsinin bu kateqoriyadan olan insanlar üçün fiziki və
akademik cəhətdən müyəssər olmasına nail olmaq məqsəd ilə “Xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətin mədəniyyət sahəsinə inteqrasiyası: əlillik və
incəsənət siyasəti” mövzusunda keçirdikləri dəyirmi masada iştirak etmişdir.
Ombudsmanın nümayəndəsi dövlət qurumlarının, qeyri-hökumət
təşkilatlarının, KİV nümayəndələrinin və xarici qonaqların da qoşulduğu
həmin tədbirdə çıxış edərək dövlətimiz tərəfindən əlillərin hüquqlarının
müdafiəsi istiqamətində həyata keçirilmiş islahatlar, bu sahədə qəbul edilmiş
qanunvericilik aktları və Ombudsmanın əlillərin hüquqları sahəsindəki
fəaliyyəti barədə iştirakçılara ətraflı məlumat vermişdir.
Ombudsman hər il “Yeni il”, “Novruz” və digər milli bayram günlərində,
həmçinin “Beynəlxalq Əlillər Günü” ərəfəsində Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin müəssisələrinə (Müharibə əlilləri üçün müalicə
pansionatına, Ramanadakı Gənc əlillərin əmək və istirahət evinə və s.)
gedərək, xəstələrə baş çəkir, onların problemləri ilə maraqlanır.
O, Novruz bayramında Suraxanı rayonunda əlil uşaqlar üçün “Oriqami”
qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən təşkil edilmiş bayram şənliyi tədbirlərində
iştirak etmiş, həmçinin S.Bəhlulzadə adına mədəniyyət sarayında keçirilmiş
tədbirdə çıxış edərək, əlil uşaqları, onların valideynlərini və tərbiyəçilərini
təbrik etmiş, problemləri ilə maraqlanmışdır.
Müvəkkil uşaq hüquqlarının müdafiəsi sahəsində fəaliyyəti zamanı dövlət
qurumları, beynəlxalq təşkilatlarla, o cümlədən yerli qeyri-hökumət təşkilatları
ilə əməkdaşlığa mühüm yer verir. Bu zaman, fiziki və əqli inkişaf problemləri
olan, qaçqın və məcburi köçkün, qanunla münaqişədə olan və qan
xəstəliklərindən əziyyət çəkən uşaqlara xüsusi diqqət yetirir.
Ombudsman Aparatının Səhiyyə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi ilə əməkdaşlığı nəticəsində sərbəst hərəkət etmək imkanı
olmayan uşaqların əlil arabası ilə təmin olunması, şəkərli diabet və digər
xəstəlikləri olan uşaqlara pulsuz tibbi xidmətin göstərilməsi, pulsuz
diaqnostikanın keçirilməsi və dərmanlarla təmin olunması istiqamətində bir
çox mühüm işlər görülmüşdür.
Ombudsman Aparatı ölkədə uşaq hüquqlarının müdafiəsi sahəsində həyata
keçirilən bir çox proqramlarda təmsil olunur.
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Aparatın əməkdaşları “Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq
müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi (De-institusionalizasiya) və
alternativ qayğı (2006-2015-ci illər)” Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi
məqsədilə yaradılmış Koordinasiya Şurasında, Azərbaycanda Yuvenal
Ədliyyənin İnkişafı proqramında, uşaq hüquqlarının təbliği və müdafiəsinə
həsr olunmuş layihələrdə, həmçinin, BMT-nin Baş Assambleyasının uşaqlara
dair xüsusi sessiyasının 2002-ci ilin may ayında qəbul etdiyi Uşaqlar üçün
Yararlı Dünya proqramının 3-cü əsas prinsipi olan “Heç Bir Uşağı Nəzərdən
Qaçırmayaq” prinsipi üzrə keçirilən layihələrdə iştirak edir.
Ombudsman Aparatı uşaq hüquqlarının müdafiəsi və təbliği sahəsində
işləyən qeyri-hökumət təşkilatları ilə, o cümlədən, Uşaq Hüquqları üzrə
Azərbaycan QHT Alyansı (QHT Alyansı) ilə sıx əməkdaşlıq edir.
Ombudsmanın həyata keçirdiyi tədbirlərdə əlillər tərəfindən şıfahi olaraq
qaldırılmış, həmçinin Aparata daxil olmuş şikayətlər diqqətlə araşdırılmış və
əksər hallarda onların problemləri ilə bağlı məsələlər qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş qaydada müsbət həll olunmuşdur.
Sevindirici haldır ki, ölkəmizdə əhalinin zəif qruplarına - kimsəsiz və
valideyn himayəsindən məhrum olan, ağır xəstəliklərə düçar olmuş əlil
uşaqlara qayğı, onların hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində görülən tədbirlər
bu gün də uğurla davam etdirilməkdədir.
Belə ki, son illərdə uşaq evləri və internat məktəblərində böyüyən, valideyn
nəvazişinə möhtac uşaqların inkişafı, normal yaşayışı, təhsili, sağlamlığı,
idmanla məşğul olması üçün mühüm addımların atıldığını, regionlarda yeni
məktəb binalarının tikilməsini bu sahədə baş vermiş mühüm nailiyyətlərdən
hesab edilməlidir.
Hər bir uşağın yaşamaq hüququ vardır və biz bu hüququ təmin etməklə
onun digər hüquqlarının gerçəkləşməsinə imkan yaratmış oluruq. 20 noyabr
1989-cu il tarixdə Uşaq Haqları Konvensiyası qəbul edilmişdir. Bu əlamətdar
tarix Ümumdünya Uşaqlar günü kimi bütün dünyada uşaq hüquqlarının
müdafiəsinə və təmin edilməsinə qayğı və diqqətin təzahürü olaraq qeyd edilir,
xəstə, əlil, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlara arxa, dayaq olmaq,
yardımlar göstərmək üçün müxtəlif xeyriyyəçilik
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tədbirləri keçirilir.
Qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan Respublikası 1994-cü ildə bu
Konvensiyanı ratifıkasiya etmiş, 1998-ci ildə “Uşaq hüquqları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir.
Müvəkkili bu əlamətdar gün ərəfəsində vətəndaşları qan xəstəliklərindən
əziyyət çəkən uşaqlara kömək etməyə çağırmışdır. O, qana ehtiyacı olan
uşaqlara, xüsusən hemofiliya, talassemiya, leykemiya və digər xəstəliklərdən
əziyyət çəkənlərə kömək məqsədilə on gün müddətində qan donorluğu aksiyası
keçirmək təşəbbüsünü irəli sürmüşdür.
Ombudsman bu məsələ ilə bağlı mətbuat konfransı keçirmişdir. Tədbirdə
Səhiyyə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliklərinin, həmçinin
Azərbaycan Elmi Tədqiqat Hemotologiya və Transfuziologiya İnstitutu,
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti, Hemofiliyalı Xəstələrin Respublika
Assosiasiyası, “Savab Dünyası” Talassemiya Assosiasiyası, Respublika klinik
xəstəxanasının Elmi-Praktik Hemofiliya Mərkəzi və digər təşkilatların
nümayəndələri, jurnalistlər iştirak etmişlər.
Ölkə əhalisinin hər 12 nəfərindən biri talassemiya daşıyıcısıdır,
ümumiyyətlə 3000-dək uşaq qan xəstəliklərindən əziyyət çəkir. Ağır
vəziyyətdə olan 217 Hemofiliyalı, 627 talassemiyalı uşağın və leykemiyadan
əziyyət çəkən uşaqların hazırda təcili müalicəyə ehtiyacı vardır. Onların
müalicəsi üçün əsasən sağlam insan qanına kəskin ehtiyac duyulur. Məhz
bunları nəzərə alaraq, ictimaiyyətin diqqəti bu ağrılı problemə yönəldilməlidir.
Qana ehtiyacı olanları xilas etmək üçün xeyirxah insanlar könüllü donor qanı
verməlidirlər. Donor ola bilən hər bir şəxs ömrü boyu heç olmasa bir dəfə qan
verərsə, cəmiyyətin bu qiymətsiz dərmana ehtiyacı ödənər. Məhz elə buna görə
də Müvəkkil vətəndaşları bu aksiyada fəal iştirak etməyə çağırmışdır.
Ombudsman müzakirəyə çıxarılan məsələ ilə bağlı bir sıra təkliflər irəli
sürmüşdür. Əhali arasında, xüsusən icmalarda qan xəstəlikləri ilə bağlı
maarifləndirmə işinin, qan donorluğu sorğularının aparılması, problemin KİVdə daha ətraflı işıqlandırılması, qan donorluğu mövzusunda bir dəqiqəlik
kliplərin çəkilməsi, xəstə uşaqlar olan ailələrə psixoloji yardım göstərilməsi,
qan xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərin cəmiyyətdən təcrid olunmaması üçün
onlarla görüşlər keçirmək, körpələrin anadangəlmə qan
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xəstəlikləri ilə doğulmasının qarşısını almaq üçün qohum nikahların
yolverilməzliyi, xəstə uşaqların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, ünvanlı
sosial yardımların göstərilməsi, talassemiyalı xəstələrin təkrar qeydiyyatı
prosesinin təkmilləşdirilməsi mühüm dövlət proqramlarında həmin ağrılı
problemlə bağlı müddəaların nəzərə alınması, habelə müvafiq qanunlara zəruri
əlavə və dəyişikliklərin edilməsi, ölkəmizdəki imkanlı adamların, səfirliklərin,
bankların nümayəndələrinin diqqətinin bu məsələyə yönəldilməsi, islami
dəyərlərdən istifadə olunması, qan xəstəlikləri üzrə ixtisaslı kadr hazırlığının
təkmilləşdirilməsi və s. təkliflər bu qəbildəndir.
Tədbirdən sonra Ombudsman və Aparatın əməkdaşları təşəbbüsçüsü
olduqları bu xeyirxah missiyaya qoşularaq donor qanı vermişlər.
Uşaq Hüquqları Konvensiyasına qoşulmuş ölkəmizdə uşaqların
sağlamlığına
qayğı
göstərildiyi,
H.Əliyev
Fondunun
prezidenti,
“Talassemiyyasız vətən” devizini irəli sürmüş Mehriban xanım Əliyevanın
xəstə və əlil uşaqlara, o cümlədən qan xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərə
xüsusi diqqəti sayəsində onların müalicəsi üçün maksimum şərait
yaradılmışdır,
Umumiyyətlə, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlara, internatlara, uşaq
evlərinə qayğının xüsusilə artırıldığını, xalqımızın milli-mənəvi və əxlaqi
dəyərlərini, xeyirxahlıq ənənələrini sədaqətlə davam etdirən, YUNESKO-nun
xoşməramlı səfiri, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, millət vəkili Mehriban
Əliyevanın bu müəssisələrə böyük diqqətinin bariz nümunəsi kimi
qiymətləndirmək lazımdır.
Avropa standartlarına əsasən hər 6-7 nəfər ağıldankəm (əqli qüsurlu) uşağa
bir dayə, daha ciddi xəstəlikləri olan uşaqlara münasibətdə isə 3 nəfər uşağa bir
dayənin xidmət göstərdiyi halda bizim təcrübədə 18-20 uşağa bir xidmətçi
təhkim olunur. Odur ki, ruhi-əsəb xəstəliyinə düçar olmuş və ağıldankəm
uşaqlar üçün internat evlərinin inzibati-idarəetmə və təsərrüfatxidmətedici, tibbi yə mətbəx heyətinin nümunəvi ştat normativinə yeni ştatların əlavə
edilməsi, uşaqların ehtiyaclarına uyğun olaraq xüsusi tibbi personalla
(psixoloq, loqoped və s.) təmin olunması, onların sağlamlığına qayğının
artırılması və saxlanılması şəraitinin təkmilləşdirilməsi, ilkin olaraq hər 7-10
nəfər belə əlil uşağa bir xidmətçinin nəzərdə tutulması zəruridir. Müvəkkil
qeyd edilənləri
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nəzərə alaraq, Nazirlər Kabinetmə müvafiq təklif göndərmişdır.
Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsil
(xüsusi təhsil) hüquqlarının təmin edilməsi məqsədilə müvafiq qanunvericilik
bazası yaradılmışdır.
Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili sahəsində yaranan
münasibətləri tənzimləyən, xüsusi təhsilin təşkilati-hüquqi və iqtisadi
əsaslarını müəyyən edən, “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili
(xüsusi təhsil) haqqında” 5 iyun 2001-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının
Qanunu qəbul edilmiş, həmçinin, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabinetinin 3 fevral 2005-ci il tarixli 20 nömrəli Qərarına əsasən “Azərbaycan
Respublikasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlamlıq imkanları məhdud)
uşaqların təhsilinin təşkili üzrə İnkişaf Proqramı (2005-2009-cu illər)”təsdiq
edilmişdir.
Adı çəkilən Qanunun 26.3-cü maddəsinə əsasən xüsusi təhsilə cəlb
olunanların valideynlərinə və ya digər qanuni nümayəndələrinə uşaqlarını
xüsusi təhsil müəssisəsinə, sağlamlıq və reabilitasiya mərkəzlərinə və tibb
müəssisələrinə aparıb-gətirmək üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyənləşdirdiyi həcmdə vəsait ayrılır.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 25 dekabr tarixli,
200 nömrəli qərarına müvafiq olaraq xüsusi təhsilə cəlb olunanların
valideynlərinə və ya digər qanuni nümayəndələrinə uşaqlarını xüsusi təhsil
müəssisəsinə, sağlamlıq və reabilitasiya mərkəzlərinə və tibb müəssisələrinə
aparıb-gətirmək üçün ayda 10 AZM manat həcmində müavinət müəyyən
edilmişdir.
Lakin son vaxtlar Müvəkkilə edilən müraciətlər göstərir ki, bu vəsaitin az
olması xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların problemlərlə qarşılaşmasına
səbəb olmuşdur.
Müvəkkil xüsusi təhsilə cəlb olunanların valideynlərinə və ya digər qanuni
nümayəndələrinə uşaqlarını xüsusi təhsıl müəssisəsinə, sağlamlıq və
reabilitasiya mərkəzlərinə və tibb müəssisələrinə aparıb-gətirmək üçün verilən
müavinətin həcminin artırılması ilə bağlı müvafiq qərarın qəbul edilməsini də
Nazirlər Kabinetmə təklif etmişdir.
Müvəkkil, BMT-nin Baş Məclisində qəbul edilmiş və 2007-ci il 30 mart
tarixindən BMT-yə üzv ölkələr tərəfindən imzalanmaq üçün açıq elan ediləcək
“Əlilliyi olan insanların hüquqları üzrə konvensiya”nın gələcəkdə dövlətimiz
tərəfindən imzalan-

367

masını və təsdiq edilməsini məqsədəmüvafiq hesab edərək, bununla bağlı
təklifini illik məruzəsində də qeyd etmişdir.
Qeyd edilməlidir ki, əlillərin hüquq və azadlıqlarının daha səmərəli təmini
məqsədilə Müvəkkilil tərəfindən hazırlanmış və aidiyyatı dövlət qurumlarına
ünvanlanmış təkliflərin bir qismi qəbul olunmuş normativ hüquqi aktlar və ya
həyata keçirilmiş islahatlar nəticəsində öz həllini tapmışdır.
Dövlət büdcəsindən maliyyələşən müəssisələrdə çalışan işçilərin
əməkhaqlarının, eləcə də pensiyaların mütəmadi olaraq artırılması, əhalinin
aztəminatlı təbəqəsinə ünvanlı dövlət sosial yardımının verilməsi sahəsində
həyata keçirilən tədbirlər məhz bu qəbildəndir.
Müvəkkilin eyni kateqoriyadan olan və müxtəlif vaxtlarda pensiyaya çıxan
şəxslərin pensiya məbləğlərinin uyğunlaşdırılmasının, qocalara xüsusi maliyyə
təminatının verilməsinin (məsələn, həyatının sığorta edilməsi və s.),
pensiyaların aşağı həddinin minimum yaşayış həddinə çatdırılmasının nəzərə
alınması, aztəminatlı ailələrə, o cümlədən Azərbaycan dövlətinin ərazi
bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi zamanı
əlil olanlara, Böyük Vətən müharibəsi əlillərinə, müharibə əlillərinə bərabər
tutulanlara, Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına, həlak olmuş döyüşçülərin
dul arvadlarına, şəhid ailələsi üzvlərinin hər birinə, Çernobıl qəzası əlillərinə,
20 yanvar əlillərinə, sosial pensiyaçılara, I və II qrup əlillərə (müharibə əlilləri
və onlara bərabər tutulanlar istisna olmaqla), valideynlərini itirmiş və valideyn
himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara, məcburi köçkünlərin sosial
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması barədə və digər bu qəbildən olan təklifləri də 07
fevral 2006-cı il tarixdə qəbul olunmuş “Əmək pensiyaları haqqında” və 7
fevral 2006-cı il tarixdə qəbul olunmuş “Sosial müavinətlər haqqında”, 23 may
2006-cı il tarixdə qəbul olunmuş “Onkoloci yardım haqqında”, 28 noyabr
2006-cı il tarixdə qəbul olunmuş “Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il
dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunlarında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanlarında öz əksini tapmışdır.
Əlillərə tibbi xidmətin təşkili də dövlətimizin diqqət yetirdiyi
məsələlərdəndir. “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” 26 iyun 1997ci il tarixli Qanunuun 21-ci maddəsində əlillərin tibbi-sosial yardım almaq
hüququ təsbit olunmuşdur.
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Həmin maddəyə əsasən əlillərə tibbi-sosial yardımın göstərilməsi qaydaları və
bu sahədəki güzəştlər qanunvericilıkdə müəyyənləşdirilmişdir. Belə ki, əlillər
Azərbaycan
Respublikasının
bütün
dövlət
müalicə-profilaktika
müəssisələrində pulsuz tibbi yardım almaq hüqüquna malikdirlər.
Qeyd etmək istərdim ki, 03 may 2005-ci il tarixli “Qanun, qan
komponentlərinin donorluğu və qan xidməti haqqında”, 03 may 2005-ci il
tarixli “Hemofiliya və talassemiya irsi qan xəstəliklərinə düçar olmuş şəxslərə
dövlət qayğısı haqqında” 23 may 2006-cı il tarixli “Onkoloji yardım haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunlarında, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 30 avqust 2005-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqrammında (2005-2009-cu illər)” (Dövlət
Proqramında Vətənin müdafiəsi zamanı xəsarət almış və əlil olmuş gənclərin
sosial problemlərinin həll edilməsi məqsədilə, Azərbaycan dövlətinin ərazi
bütövlüyünün,
müstəqilliyinin
və Konstitusiya quruluşunun müdafiəsi
zamanı əlil olanların mənzil və məişət problemlərinin həll edilməsi sahəsində
əlavə tədbirlərin görülməsi (2006-2009-cı illərdə) nəzərdə tutulmuş və bu
məsələnin icrası Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi və Maliyyə nazirliklərinə
tapşırılmışdır), 26 oktyabr 2005-ci il tarixli Sərəncama əsasən təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasında (2006-2015-ci illər)”,
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 3 fevral 2005-ci il tarixli 20
nömrəli Qərarına əsasən təsdiq edilmiş, “Azərbaycan Respublikasında
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlamlıq imkanları məhdud) uşaqların
təhsilinin təşkili üzrə İnkişaf Proqramında (2005 - 2009-cu illər)”, 7 iyun
2005-ci il tarixli 101 saylı Qərarına əsasən təsdiq edilmiş, “Şəkərli diabet üzrə
Dövlət Proqramı”nda, 22 noyabr 2005-ci il tarixli 213 nömrəli Qərarına əsasən
təsdiq edilmiş, “Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə
çətinlik çəkən vətəndaşlar üçün kvota tətbiq edilməsi Qaydası”nda və “Kvota
şamil edilməyən müəssisələrin Siyahısı”nda, 18 yanvar 2006-cı il tarixli 15
nömrəli Qərarına əsasən təsdiq edilmiş, “Hemofiliya və talassemiya irsi qan
xəstəlikləri üzrə Dövlət Proqramı”nda, 19 iyul 2006-cı il tarixli 177 nömrəli
Qərarına
əsasən
təsdiq
edilmiş,
“Yoluxucu
xəstəliklərin
immunoprofılaktikasına dair Tədbirlər Proqramı”nda, 19 iyul 2006-cı il tarixli
179 nömrəli Qərarına əsasən təsdiq edilmiş, “Xroniki böyrək çatışmazlığı üzrə
Tədbirlər Proqramı”nda,
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26 yanvar 2006-cı il tarixli 23 nömrəli Qərarına əsaəsn təsdiq edilmiş, “2006cı ildə əlillərin sosial müdafiəsi ilə bağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsinin
Dövlət Proqramının və “2006-cı ildə ilk dəfə işaxtaranların və işsiz
vətəndaşların sosial müdafiəsi ilə bağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsinin
Dövlət Proqramı”nda və digər yeni qəbul edilmiş hüquqi sənədlərdə əlillərin
hüquqlarının müdafiəsi və problemlərinin həlli ilə bağlı müddəalar vardır.
Aparılmış təhlillər göstərir ki, Müvəkkil istər özünün illik məruzələrində və
istərsə də aidiyyəti dövlət qurumlarına etdiyi müraciətlərdə əlillərin
hüquqlarının daha səmərəli təmininə nail olmaq məqsədilə irəli sürdüyü
təkliflərin bir coxu nəzərə alınmışdır. Bu təkliflər təkcə müvafiq sahədə
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və yeni qanunların qəbul edilməsi ilə
məhdudlaşmamış, həmçinin bir sıra həlli vacib olan problemlərin aradan
qaldırılmasında da özünü göstərmişdir.
Təbii ki, həyata keçirilmiş müsbət işləri qiymətləndirməklə bərabər, bu
sahədə bir sıra problemlərin də möcudluğunu inkar etmək olmaz və onların
həll edilməsi üçün təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata keçirilməsi fiziki
məhdudiyyətli insanların hüquqlarının təmini baxımından son dərəcə vacibdir.
Ümüdvarıq ki, gələcəkdə Müvəkkilin insan və vətəndaş hüqüq və
azadlıqlarının müdafiəsi məqsədi ilə irəli sürdüyü bütün digər təklif və
tövsiyələr də təmin olunacaqdır.
M.Mahmudov
Azərbaycan Respublikasının
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman) Aparatının Elmi-analitik
sektorunun böyük məsləhətçisi
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Social security of the disabled persons in the
Ombudsman activity
Summary
The article covers to the legal status of the disabled whose living functions
was limited as a result of congenital diseases or mental and physical deficiency
arising from injury, who needs social security- legislation basis on the
protection of the disabled people and activities carried out by the State and
Ombudsman towards the problem solution.
As known, the issues on the protection of the rights and freedoms of the
different strata of population, including disabled persons was always in the
focus of the Ombudsman's attention. From the beginning of the activities, the
Ombudsman within the powers granted by the Constitutional Law made
necessary steps towards protection of the rights of the disabled people both in
the national legislation and international covenants that our country is a party
to.
With the purpose of more effective ensuring of the disabled people rights,
the Ombudsman in his annual reports and as well, in the addresses to the
corresponding state bodies put forward several proposals and many of them
were considered. These proposals include not only the improvement of the
legislation in this field and adoption of the new laws but also elimination of
several issues that requires prompt solution.
In addition, the article touches upon the cooperation of the Ombudsman
with the government bodies and non-governmental organizations, including,
invalids' organizations with a view of conducting legal education, activity of
the Advisory Council under the Commissioner and events carried out jointly
with these institutions.
All these issues were widely covered in the article.
M.Mahmudov
Senior advisor,
Scientific and analytic departınent of
Office of the Commissioner for Human Rights
(Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan
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Ahılların hüquqlarının müdafiəsində
Ombudsmanın rolu
Bütün insanların bərabər, azad yaşamaq hüququ var. Bu düşüncə milli və
beynəlxalq sənəd və bəyannamələrin çoxunda öz əksini tapmışdır.
Ahıllar ölkə vətəndaşlarının hüquqlarının daha çox qorunmasına, qayğıya
ehtiyacı olan təbəqələrindəndir. Bütün insanların, o cümlədən yaşlı nəslin
hüquqlarının müdafiəsi dövlətin və cəmiyyətin əsas vəzifələrindən biridir. Bu
sahə ümummilli liderimizin daim diqqət mərkəzində olub və ənənə indi də
davam etdirilir.
Dünya ictimaiyyətinin irəli sürdüyü başlıca vəzifələrdən biri insan
şəxsiyyətinin əsas hüquqlarının təsdiq edilməsidir. Demokratik rejimlər üçün
ən zəif sosial qatların, o cümlədən qocaların hüquqlarının müdafiə olunması
başlıca amillərdən biridir.
Dünyada gedən demoqrafik qocalma əmsah ailədə, cəmiyyətdə, səhiyyə və
təhsil sahələri qarşısında yeni məsələlər qoyur. Hər bir dövlət öz siyasətində və
perspektiv inkişaf proqramlarında bu amilləri nə qədər həssaslıqla nəzərə
alarsa, bir o qədər sabit inkişaf üçün zəmin yaranar. Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının artıq bu məsələ ilə bağlı bütün dünyada xəbərdarlıq və narahatlıq
təbili çalmaqdadır. Hələ 1992-ci ildə BMT-nin Ahıllıq üzrə ilk Ümumdünya
Assambleyası keçirilmiş və bu mötəbər tədbirdə Ümumdünya Fəaliyyət planı
qəbul olunmuşdur.
BMT-nin proqramlarına görə dünyanın əhalisi 6,2 milyarda çatmışdır. Bu
insanların orta hesabla onda biri 60 yaşı keçənlərdir, 20-25 ildən sonra isə hər
altıdan biri 60 yaşı keçənlər olacaq. Belə olduqda, dünyanın əhalisinin 1,2
milyardını yaşlılar təşkil edəcək. Üzümüzə gələn onillikdə inkişaf etmiş
ölkələrdə aktiv qocalma dövrü özünü göstərəcək. Dünya artıq buna hazırlaşır.
BMT-nin Baş Məclisi tərəfindən qəbul edilmiş qətnamədə deyilir: “Qocalığa
hazırlıq uşaq yaşlarından başlamış bütün həyat boyu getməlidir”.
Azərbaycan Respublikasında son 10 ildə vətəndaşların sosial-iqtisadi
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, sosial müdafiə sisteminin, o cümlədən ahılların
sosial müdafiəsinin təkmilləşdirilməsi, bu sahədə mövcud olan
qanunvericiliyin beynəlxalq normalara
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uyğunlaşdırılması istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür.
Ahılların hüquq və azadlıqlarının kompleks şəkildə təmin edilməsi və
müdafiəsi, onların sosial rifah halının yaxşılaşdırılması məsələləri, Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasında, tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə,
eləcə də digər qanunvericilik aktlarında təsbit olunmuşdur.
Ahılların sosial müdafiəsi əsas Qanunumuzun bir sıra müddəalarında, 22
iyun 2001-ci il tarixli “Ahıllara sosial xidmət haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda və digər normativ aktlarda nəzərdə tutulmuşdur.
“Ahıllara sosial xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
ahılların sosial müdafiəsinin əsas istiqamətlərindən biri olan sosial xidmət
sahəsində yaranan münasibətləri tənzimləyir, onlar üçün sosial, iqtisadi və
hüquqi təminatlar müəyyən edir. Bu Qanuna görə, ahıl yaşı 70-ə çatmış
Azərbaycan Respublikası vətəndaşı, habelə Azərbaycan Respublikasında daimi
yaşayan əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərdir.
“Ahıllara sosial xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 sentyabr
2001-ci il tarixli Fərmanı, Pensiyaların artırılması haqqında Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinin 4 avqust 2003-cü il tarixli Fərmanı, “Ahıllara
sosial xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə
əlaqədar “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə”, “Azərbaycan Respublikası Qanununun
tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 29
may tarixli 710 nömrəli Fərmanı və həmin Fərmanların icrasını təmin etmək
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarları qəbul
olunmuşdur.
Azərbaycan xalqı tərəfindən əsrlər boyu ahıl şəxslərə hörmət bəsləndiyini,
hərtərəfli qayğı göstərilməsini nəzərə alaraq və BMT Baş Assambleyasının
əhalinin qocalması problemləri üzrə Beynəlxalq Fəaliyyət Planından irəli gələn
vəzifələrə əsaslanaraq, respublikamızda “Ahıl vətəndaşların sosial
müdafiəsmin gücləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı” hazırlanmışdır.
Ahıl vətəndaşlar haqqında dövlət qayğısının bariz nümunəsi olan bu sənəd
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2006-cı il 17 aprel tarixli
sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
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Proqram 2006-2010-cu illəri əhatə edir. Həmin müddətdə əmək pensiyalarının
baza hissəsinin məbləğinin yaşayış minimumu səviyyəsinə çatdırılması, tənha,
hərəkət qabiliyyəti məhdudlaşmış ahıllara evdə xidmət işinin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi,. ahıl və tənha adamlara sosial xidmətin təkmilləşdirilməsi,
ahılların yaşadıqları internat evlərinin və pansionatların maddi-texniki
bazasmm yaxşılaşdırılması, onların sağlamlıqlarının qorunması, reabilitasiya,
tibb və sosial-məişət xidməti ilə təmin edilməsi, habelə ahıllar üçün
ixtisaslaşdırılmış psixoloji, tibb və idman-sağlamlıq xidməti sahəsində
müvafiq tədbirlər həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Proqramın əsas məqsədi Madriddə keçirilən Ümumdünya Assambleyası
tərəfindən qəbul olunmuş yaşlanma problemləri üzrə Beynəlxalq Fəaliyyət
Planının milli səviyyədə hazırlanması və ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsinə nail olunmasıdır.
Bu məqsəddən irəli gələrək proqramın əsas vəzifəsi ahıl vətəndaşların
sosial müdafiəsinin inkişafı sahəsində elmi əsasların möhkəmləndirilməsi,
onların sosial-mədəni tələblərinin ödənilməsi sahəsində tədbirlərin həyata
keçirilməsi, cəmiyyətin sosial-iqtisadi və siyasi həyatında fəal iştirakının təmin
edilməsi, nəsillər arasında həmrəyliyin təmin edilməsinə nail olunmasıı
qocalma probleminin həll olunması istiqamətində hökumət, vətəndaş
cəmiyyəti və özəl sektorunun sıx əməkdaşlığının təmin edilməsindən ibarətdir.
Bu Proqram ölkənin mövcud iqtisadi, sosial və demoqrafik proseslərin
inkişaf xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsinə yönəldilmiş tədbirlərini müəyyən edir.
“Ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi üzrə Dövlət
Proqramı” nazirliklər və təşkilatlar qarşısında çox mühüm vəzifələr qoyur,
eyni zamanda görüləcək tədbirləri müəyyənləşdirir.
Ahıllara sosial xidmət göstərilməsi dövlət təminatı, qanunçuluq,
humanistlik, insan və vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına əməl edilməsi
prinsipləri əsasında həyata keçirilir.
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində sosial xidmət sahəsində
ahıllara bir sıra hüquqlar verilmişdir. Onlar müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada sosial xidmət müəssisəsini və sosial
xidmət növünü seçmək və orada sanitariya və gigiyena tələblərinə cavab verən
şəraitlə təmin olunmaq, həmin müəssisələrin işçiləri tərəfindən şərəf və
ləyaqətinə
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hörmət olunmasını və humanist münasibət bəslənməsini tələb etmək, daxili
qaydalar pozulmamaq şərti ilə ayinlərin icra edilməsi üçün ayrıca yerlə təmin
olunmaq, sosial xidmət göstərilməsi qaydaları, habelə öz hüquq və vəzifələri
barədə məlumat almaq, kütləvi informasiya vasitələri ilə təmin olunmaq, sosial
xidmət göstərilməsinə razılıq vermək və ya sosial xidmətdən imtina etmək,
sosial xidmət göstərilən zaman şəxsi xarakterli məlumatların məxfi
saxlanılmasını tələb etmək kimi hüquqlara malikdirlər.
Ahıllar müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, dövlət, bələdiyyə və özəl sosial
xidmət müəssisələri, habelə sosial xıdmət sahəsində peşəkar fəaliyyətlə məşğul
olan şəxslər tərəfindən həyata keçirilən sosial xidmətlərdən istifadə edə
bilərlər.
Sosial xidmət müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və ya dövlət sosial xidmət
müəssisələri tərəfindən ahılların razılığı və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
qərarı ilə həyata keçirilir.
Proqramın əsas vəzifəsi ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin inkişafı
sahəsində elmi əsasların möhkəmləndirilməsi, onların sosial-mədəni
tələblərinin ödənilməsi sahəsində tədbirlərin həyata keçirilməsi, cəmiyyətin
sosial-iqtisadi və siyasi həyatında fəal iştirakının təmin edilməsi, nəsillər
arasında həmrəyliyin təmin edilməsinə nail olunmasıı qocalma probleminin
həll olunması istiqamətində hökumət, vətəndaş cəmiyyəti və özəl bölmənin sıx
əməkdaşlığının təmin edilməsindən ibarətdir.
Azərbaycan Respublikası 2004-cü il yanvarın 6-dan Avropa Sosial
Xartiyasının iştirakçısıdır. Respublikamız 31 maddədən ibarət olan Sosial
Xartiyanın on səkkiz maddəsinə qoşulmuşdur.
Müvəkkil ölkəmizin Sosial Xartiyaya qoşulması ilə bağlı Milli Məclisdə
keçirilən müzakirələrində iştirak etmiş, ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafında
Xartiyanın böyük əhəmiyyət daşıyacağını, milli qanunvericiliyin insanların
əmək və sosial təminat hüquqlarının müdafiəsi sahəsində beynəlxalq
standartlara uyğunlaşacağını önə çəkmiş, həmçinin gələcəkdə Xartiyanın 2-ci,
3-cü, 10-cu, 13-cü, 23-cü, 30-cu və 31-ci maddələrinə də qoşulmağın
məqsədəmüvafiq olduğunu göstərmişdir.
Müvəkkilin
təşəbbüsü
ilə
Azərbaycan
Həmkarlar
İttifaqları
Konfederasiyasının, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, İqtisadi
İnkişaf Nazirliyinin məsul nümayəndələrinin iştirakı ilə Müvəkkilin
Aparatında sosial problemlər, onların çıxış yolları və Avropa Sosial
Xartiyasına qoşulmağın əhəmiyyətinə
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dair dəyirmi masalar keçirilmiş, problemin ayrı-ayrı istiqamətləri müzakirə
edilmiş, həlli yolları, habelə insan hüquqları sahəsində birgə maarifləndirmə
işinin aparılması üzrə təkliflər verilmişdir.
Ölkə vətəndaşları Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında və
qoşulduğumuz beynəlxalq konvensiyalarda təsbit olunmuş insan
hüquqlarından faydalanmalıdırlar. Bundan ötrü isə real şərait yaranmışdır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 12-ci maddəsinə əsasən dövlət hər
kəsin hüquqlarına təminat verir. Sosial xidmət sahəsində ahılların
hüquqlarından biri də onların müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, dövlət,
bələdiyyə və özəl sosial xidmət sahəsində peşəkar fəaliyyətlə məşğul olan
şəxslər tərəfindən həyata keçirilən sosial xidmətlərdən istifadə etmək
hüququdur.
Mövcud qanunvericiliyə görə sosial xidmət müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı və ya dövlət hakimiyyəti orqanı və ya dövlət sosial xidmət müəssisəsi
tərəfindən ahılların razılığı və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə
həyata keçirilir.
Azərbaycanın iqtisadi imkanları artdıqca əhalinin qayğıya ehtiyacı olan ən
zəif kateqoriyaları kimi ahılların hüquqlarının müdafiəsinə xidmət edəcək
tədbirlər planı həyata keçirməli, bu sahədə mövcud qanunvericilik daha da
təkmilləşdirilməlidir.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 12-ci maddəsində insan və
vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi dövlətin ali məqsədi
kimi bəyan edilmişdir. Konstitusiyanın 16-cı maddəsində isə qeyd olunur ki.
Azərbaycan dövləti xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, onun
sosial müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsi qayğısına qalır.
Konstitusiyanın 38-ci maddəsinə görə isə ayrı-ayrı kateqoriyalara
(qocalığına, xəstəliyinə, əlilliyinə, ailə başçısını itirdiyinə, əmək qabiliyyətini
itirdiyinə, işsizliyə və s.) mənsub olan vətəndaşlara sosial təminat verilir.
Həmçinin dövlət xeyriyyəçilik fəaliyyətinin, könüllü sosial sığortanın və sosial
təminatın başqa növlərinin inkişafı üçün imkanlar yaradır.
Müvəkkilin təşəbbüsü ilə təsisatda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi ilə keçirilmiş birgə müzakirələrdə Müvəkkil sosial hüquqlarla bağlı
ünvanına gələn şikayətləri ümumiləşdirmiş, bir sıra məsələlərlə yanaşı, eyni
zamanda vətəndaşlara pensiya borclarının məcburi qaydada ödənişini təmin
edilməsi məqsədilə Dövlət Əmək Müfəttişliyinin səlahiyyətlərinin artırılması,
eyni kateqoriyaya aid təqaüdçülərə ödənilən pensiyaların məbləği
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arasındakı fərqin aradan qaldırılması və s. məsələlərlə bağlı təkliflərlə çıxış
etmişdir.
Ahılların hüquqlarının müdafiəsi Azərbaycan Respublikasının İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkilinin insan hüquq və azadlıqlarının təmini sahəsində
fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən birini təşkil edir. Ombudsman ahılların
vəziyyəti haqqında cəmiyyətin məlumatlandırılması, onların iqtisadi-sosial və
psixoloji durumlarının yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin keçirilməsini zəruri
sayaraq, ahılların hüquqlarının müdafiəsi üzrə ixtisaslaşdırılmış müşavir təyin
etmişdir.
Ombudsmana müraciət edən şikayətçilərin arasında ahıl yaşlılar da az
deyil. Əhalinin bu zümrəsinin fiziki və psixoloji durumunu nəzərə alan İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkil onların şikayətlərinə həssaslıqla yanaşaraq, şikayətin
mahiyyətinə uyğun problemin həlli ilə dərhal məşğul olur, yaxud hüquqi
məsləhət verərək aidiyyatı orqanlara müraciət etməsini tövsiyə edir, hər hansı
məmurun qəbuluna düşə bilməyən yaşlı insana yardımçı olur.
Ombudsmana müraciət edən ahılların bir qismi yaşa görə əmək
pensiyalarının məbləğinin düzgün hesablanmamasından, yaxud azlığından,
digər qismi isə həm yaşa, həm də fiziki əlilliyə görə uzun müddət zehni əməklə
məşğul olduqları iş yerlərində ixtisara düşdüklərindən şikayət etmişlər.
Ahıl yaşında insanların daha çox səhiyyə xidmətlərinə, yaşla əlaqədar
xroniki xəstəliklərin müalicəsi üçün dərman preparatlarına ehtiyacları var.
Hesab edirik ki, ahıllıq yaşına çatmış insanın pensiyasının üzərinə yaşına görə
əlavə məbləğin artırılması daha doğru yanaşma olardı.
Psixoloqların fikrinə görə, insanın qocalar zümrəsinə keçməsi cəmiyyətlə
onların münasibətinin və dəyərlər sisteminin köklü şəkildə dəyişməsinə səbəb
olur. Onlar həyatın mənasına, məqsədinə, ədalət və xoşbəxtlik anlayışlarına
yeni münasibətlə yanaşırlar. Qocaların cəmiyyətdə vəziyyəti, yeri, yaşayış
tərzi, ünsiyyət strukturu köklü şəkildə dəyişir.
Yaşlı insanların həyat təcrübəsindən, bilik və bacarıqlarından bəhrələnmək
nəsillərarası körpü yaratmaq baxımından olduqca zəruridir. Bu, həmçinin uzun
müddət xalqın rifahı naminə əzmlə çalışmış, lakin təqaüdə çıxaraq bekar qalan
insanların məşğulluğunun təmini, onların “lazımsızlıq” hissindən azad olmaları
baxımından da əhəmiyyətlidir.
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Ombudsmanın diqqət etdiyi məsələlərdən biri də ömür boyu təhsil
prinsipidir.
Elmira xanım Süleymanova bu ilin aprelin 4-də Ombudsman Aparatında
“Ömür boyu təhsil kontekstində yaşlıların təhsili” mövzusunda keçirilən
beynəlxalq konfransda məruzəsində demişdir: “Hər bir insan yaşından,
cəmiyyətdə tutduğu mövqeyindən asılı olmayaraq, ehtiram və layiqli yaşayış
hüququna malikdir. Elə şərait yaratmaq lazımdır ki, hər kəs öz fiziki və
intellektual imkanlarından maksimum istifadə edə bilsin. Təhsil hamı üçündür
və bütün ömür boyu hamımızın yol yoldaşı, bələdçimiz olmalıdır. Hətta ahıllıq
çağlarında belə savad, təhsil insanın köməyinə gəlir, gərəyi olur. Hər bir yaşda
təhsil alma hüququ ən vacib fundamental insan hüquqlarından biri kimi
tanınmalıdır”.
Ombudsman məruzəsində qeyd etmişdir ki, işsiz, lakin əmək qabiliyyətlı,
böyük həyat təcrübəsi olan ahılların potensialından səmərəli istifadə edilməsi,
onların yeni əmək növlərinə hazırlanması və sosial-psixoloji korreksiyası,
təhsili, onların sonrakı həyatının ağrısız keçməsinə kömək göstərilməsi, qaçqın
və məcburi köçkünlərin sosial uyğunlaşmanın təşkilində dövlət və qeyrihökumət təşkilatları birgə səy göstərməlidirlər.
Yaşlıların təhsil probleminə diqqəti yönəldərək, Elmira xanım ahılların
imkanlarını nəzərə almaqla ictimai faydalı fəaliyyətə cəlb edilməsi (uşaqların
təlim-tərbiyəsi, həyat təcrübəsindən əldə etdikləri bilik və bacarıqların, milli
mədəniyyətimizin gənc nəslə ötürülməsi və s.), Bakıda və bölgələrdə yaşlıların
təhsili ilə bağlı problemlərin dərindən araşdırılması, təhlili, ahılların bu məsələ
ilə bağlı mülahizələrinin öyrənilməsi üzrə monitorinqin keçirilməsi və başqa
bir neçə təklif irəli sürmüşdür.
Ahılların Resurs Mərkəzinin üzvləri olan ahıllarla psixoloq kimi beş illik
təcrübəmə əsasən deyə bilərəm ki, hətta ahıllıq çağlarında belə insanın
öyrənməyə ehtiyacı olur, aldığı bilik onun köməyinə gəlir, gərəyi olur.
Elmira xanım Süleymanovanın təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə hələ 2001-ci ildə
Qadın və İnkişaf Mərkəzinin nəzdində yaradılmış Azərbaycanda analoqu
olmayan Ahılların Resurs Mərkəzində keçirilən hüquqı maarifləndirmə üzrə
ödənişsiz fərdi məşğələ saatlarının, psixoloji seminar-treninqlərin, həkim
məsləhətlərinin nəticələri göstərir ki, həqiqətən yaşından asılı olmayaraq, insan
öyrənməyə meyllidir və öyrəndiklərinin tətbiqi onun həyatına yeni
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rəng verir, çox vaxt hətta həyatını, yaşayışını dəyişməyə imkan yaradır,
xüsusilə ahıl insanın fəal həyat mövqeyinə təhrik edir.
Mərkəzə əsasən qaçqın və məcburi köçkün, şəhid ailələrindən olan və
tənha ahıllardan ibarət qadınlar cəlb olunmuşlar. E.Süleymanovanın ahıllarla
görüşləri yalnız onların problemlərinin həllinə yönəlməmiş, həmçinin səmimi
söhbət əsasında müxtəlif televerilişlərin, milli telefilmlərin müzakirəsi
keçirilmiş, ailə daxilində bəzi hallarda münaqişəyə gətirib çıxaran məsələlər
çözülmüşdür. Ahılların arzusu ilə dəfələrlə Azərbaycanın tarixi yerlərinə,
ziyarətgahlara səfərlər edilmişdir. Elmira xanımın rəhbərliyi ilə Ahılların
Resurs Mərkəzində onların mədəni istirahətinin daha səmərəli təmin etmək
məqsədilə əlamətdar günlərə həsr edilmiş tədbirlər keçirilir. Tədbirlərdə
ahıllarla yanaşı müxtəlif təşkilatlardan nümayəndələr və tanınmış ziyalılar da
iştirak edirlər. Tədbir zamanı incəsənət xadimlərinin iştirakı ilə keçirilən
konsert proqramları ahılların ovqatını xoş edir.
Müvəkkil bu və ya digər tipli resurs mərkəzlərinin həm şəhərlərdə, həm də
kənd rayonlarında təşkil olunması, regionlarda yaşlıların, o cümlədən ahılların
təhsilinin təşkili üzrə birgə tədbirlərin keçirilməsini və bu məqsədlə
bələdiyyələrin və icmaların imkanlarının səfərbər olmasını zəruri hesab edir.
Elmira xanım Süleymanovanın həyata keçirdiyi əsas prinsiplərdən biri də
nəsillərarası körpünün yaradılmasıdır.
Elmira xanımın ahıllarla əlaqədar apardığı bütün humanist və xeyirxah
işlərdə nəsillər arasında körpü yaratmaq, bir-birinə inam, hörmət, diqqət kimi
nəcib hisslərin tərbiyə olunması fikri ana xətti təşkil edir. Bütün bunlar insanın
mənəviyyatına, ünsiyyət mədəniyyətinə kömək edir.
Elmira xanımın bu ideyaları Qadın və İnkişaf Mərkəzi ilə sıx əlaqədə iş
aparmaqla nəzdindəki Ahılların Resurs Mərkəzinin və Uşaqdan Uşağa Sülh
Şəbəkəsinin üzvləri ilə olan ahıl və gənclərin iştirakı ilə həyata keçirilir.
Bir çox qocalar tənhalığa düçar olur ki, bu da onları sıxır, əzab verir.
Təəccüblü haldır ki, qocalar zahirən ünsiyyətə hazır olmağa baxmayaraq, heç
də onların hamısı yeni tanışlığa, ünsiyyət yaratmağa meylli olmurlar. İlk
növbədə qocaların səhhətini qorumağa, dərdi-sərdən uzaq olmalarına çalışmalı,
onları tək qalmağa qoymamalıyıq.
Ahılların Resurs Mərkəzinin həkimi ahıllarla keçirdiyi se-
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minarda bildirmişdir ki, ahılların hər şeydən əvvəl qan damarları normal
vəziyyətdə saxlanılmalıdır. Qan təchizatı pozulanda bütün orqanlar əziyyət
çəkir, çoxlu dərman qəbul etmək lazım gəlir. Halbuki, istənilən kimyəvi
preparat konkret xəstəliklərdə müsbət təsir göstərməklə yanaşı, mənfi effekt də
verir. Bu və digər kimyəvi vasitələri uzun müddət qəbul etdikdə isə çox həssas
olduqlarından qocaların intellektində və psixikasında müəyyən sapmalar baş
verir. Buna görə də ahıllar Ahılların Resurs Mərkəzinin həkiminin təbii
üsullarla müalicəsi ilə yanaşı Mərkəzin yaxınlığındakı sağlamlıq zonasında
çalışan həkim-herontoloqların xidmətindən ödənişsiz istifadə edirlər.
Ombudsmanın keçirdiyi ahıllara həsr edilmiş tədbirlərin birində Milli
Məclisin Sosial siyasət komissiyasının sədri Hadı Rəcəbli çıxışında bildirdi ki,
ahılların yaş xüsusiyyətini nəzərə alaraq, onlar üçün yaradılmış sağlamlıq
zonasında həkim-herontoloqların xidmətindən istifadə etməklə yanaşı, onlar
təbii üsullarla müalicə ola biləcəklərini söylədi.
Müvəkkilin maarifləndirmə sahəsində fəaliyyətinin bir istiqaməti də
əhalinin xüsusi qayğıya ehtiyacı olan qruplarla işi əhatə edir. Belə ki,
Müvəkkil ahılların, xüsusilə də əlilliyi olan ahılların hüquqlarının müdafiəsi
məsələsinə böyük önəm verir və bu məqsədlə sistemli olaraq, hüquqi
maarifləndirmə məqsədilə Müvəkkil Aparatında, ahılların və əlillərin
yaşadıqları pansionatlarda, AQİM-in nəzdindəki Ahılların Resurs Mərkəzində,
respublikanın müxtəlif regionlarında görüşlər, həmçinin dəyirmi masa
müzakirələri keçirilir. Bu istiqamətdə tədbirlər planı hazırlanaraq həyata
keçirilir. Bu tədbirlərin keçirilməsində məqsəd ahılların konstitusiyada
zəmanət verilmiş hüquqlarına riayət olunmasında onlara yardımçı olmaq,
ahılların səhhətinin, yaşayış vəziyyətinin yaxşılaşması üçün aidiyyatı orqanlara
tövsiyə vermək, milli adət-ənənələrin qorunub saxlanması və əxlaq
normalarına riayət olunması üzrə gənclərə əməli kömək göstərilməsində
ahılların potensialından istifadə edilməsini təbliğ etmək olmuşdur.
BMT-nin Baş Assambleyasının ahılların sosial müdafiəsi ilə bağlı
Qətnaməsinin prinsiplərinə uyğun olaraq respublikamızda, o cümlədən
Ombudsman Aparatında hər il 1 oktyabr günü ərəfəsində “Beynəlxalq Ahıllar
günü” qeyd olunur. Həmin günün keçirilməsində məqsəd bilavasitə ahıl
vətəndaşların problemlərini
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müzakirə edərək, dövlət və qeyri-hökumət taşkilatlarla birlikdə əhalinin bu
hissəsinin ictimai həyata inteqrasiyasını təmin edəcək müvafiq tədbirlərin
həyata keçirilməsidir.
Ümumiyyətlə, ahıllara qayğı Ombudsmanın daim diqqət mərkəzindədir. O,
ahılların vəziyyəti haqqında cəmiyyətin məlumatlandırılması, onların sosialpsixoloji durumlarının yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlər keçirir. Əhalinin bu
zümrəsinin fiziki və psixoloji durumunu nəzərə alan Müvəkkil onların
şikayətlərinə həssaslıqla yanaşaraq, şikayətin mahiyyətinə uyğun problemin
həlli ilə dərhal məşğul olur, yaxud hüquqi məsləhət verərək aidiyyatı orqanlara
müraciət etməsini tövsiyə edir, vəzifəli şəxslərin qəbuluna düşmək
məsələsində də onlara yardımçı olur.
Ombudsman məhkumların və ailə üzvlərinin müraciətlərinə əsasən, onların
qanun çərçivəsində əfv edilməsinin mümkünlüyünü araşdırmış, onlardan
bəzilərinin törətdikləri hərəkətlərdən peşmançılıq çəkdiklərini, islah
olunduğunu və artıq cəmiyyət üçün ictimai təhlükə törətmədiklərini nəzərə
alaraq, əfv olunmaları ilə bağlı ölkə prezidentinə müvafiq qaydada müraciət
edilmişdir. Ombudsmanın müraciətində və ölkə başçısına təqdim etdiyi illik
məruzələrdə məhkumlar sırasında qadınların, uşaqların və ahılların əfv
edilməsi xahiş edilmişdir.
Müvəkkil məhkumların və onların ailə üzvlərinin müraciətlərini nəzərə
alaraq müxtəlif vaxtlarda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Əfv
məsələləri komissiyasına müraciətlər etmiş, nəticədə ölkə Prezidentinin 19
mart 2007-ci il tarixli Fərmanına əsasən 13, ümumilikdə isə 187 məhkum əfv
edilmişdir ki, bunların sırasında ahıllar da vardır. Belə ki, Müvəkkil uşaqların,
qadınların və ahılların əfv edilməsi məsələsini də qaldırmışdır.
Elmira xanım Süleymanova Ombudsman Aparatının əməkdaşları ilə
dəfələrlə Qocalar və əlillər evlərində olmuş, tənha və əlil ahılların ehtiyacları,
problemləri ilə maraqlanaraq, onlara arxadayaq olmuşdur.
Elmira xanım keçən ilin sentyabrın 24-də “Beynəlxalq ahıllar günü”
ərəfəsində Bilgəhdəki Müharibə və əmək əlilləri üçün pansionatda keçirilən
tədbirdə iştirak etmişdir. O, çıxışında pansionata hər səfərində buradakı
sakinlərin yaşayış şəraitinin müsbətə doğru dəyişildiyinin şahidi olduğunu
vurğulamışdır. Ombudsman öz doğmalarından ayrı düşən bu insanların
psixoloji reabilitasiyaya, mənəvi köməyə ehtiyacı olduğunu vurğulamış,
bu məqsədlə,
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pansionatın ştatında ixtisaslaşmış psixoloq və sosial işçilərin nəzərdə
tutulmasının, burada çalışan xidmət işçilərinin sayının və əmək haqlarının
artırılmasının zəruriliyini qeyd etmişdir. Sonra Ombudsman pansionata baxış
keçirmiş, ahıllarla görüşü zamanı yaşlı sakinlərin yaşayış şəraiti, səhhəti,
müalicəsi,
qidalanması vəziyyəti ilə maraqlanmışdır. Ahıllar buradakı
şəraitdən razılıq etmiş, göstərdıyi qayğı və diqqətə görə Müvəkkilə
təşəkkürünü bildirmiş, eyni zamanda bəzi problemlərlə bağlı müraciət
etmişlər.
Ahıl vətəndaşların pensiya təminatının yaxşılaşdırılması, onların həyat
səviyyəsinin yüksəldilməsi və sosial problemlərin həlli ilə əlaqədar “Ahıllara
sosial xidmət haqqında”, “Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında”
Azərbaycan
Respublikası
qanunlarının,
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin müvafiq fərman və sərəncamlarını, tənha ahıl vətəndaşlara və
əlillərə evlərində sosial-məişət xidmətlərinin göstərilməsinə dair Təlimatı
rəhbər
tutaraq
ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi
sahəsində təkliflər işlənib hazırlanmış və müvafiq orqanlara göndərilmişdir.
Müvəkkil ötən ildə insan hüquq və azadlıqlarının səmərəli təmin
edilməsinə, habelə əhalinin müxtəlif qruplarının, o cümlədən ahılların sosial
problemlərinin həllinə yönəldilmiş təkliflərin müəyyən hissəsi nəzərə
alınmışdır. Pensiyalar sahəsində islahatların nəticələrini nəzərə almaqla vahid
pensiya məcəlləsinin hazırlanması, ünvanlı dövlət sosial yardımları müəyyən
edilərkən çoxuşaqlı ailələrin nəzərə alınması, habelə ailələrdə olan əlillərə,
ahıllara digər xüsusi qayğıya ehtiyacı olan qruplara, o cümlədən əmək
qabiliyyəti olmayan digər şəxslərə ödənilən müavinətin məbləğinin ümumi
ehtiyac meyarının məcmusundan çıxarılması, Azərbaycan Respublika
vətəndaşlarının 1992-ci il 1 yanvar tarixinə keçmiş SSRİ Əmanət Bankının
Azərbaycan Respublikası Bankında olan əmanətlərinin ödənilməsi
mexanizminin hazırlanması (2007-ci ildən etibarən, ilk növbədə, ahıl və
aztəminatlı ailələrə ödənilməsi şərti ilə) və s. təkliflər bu qəbildəndir.
Y.Cəfərova
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkili (Ombudsman) Aparatının
Ümumi şöbənin Protokol sektorunun müdiri
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Role of the Ombudsman
in the protection elderly rights
Summary
The activity of the Commissioner for human rights of the Republic of
Azerbaijan in the elderly rights protection as well as effective proposals has
been reflected in the article.
The article touches upon protection of elderly, who are needed much more
safety and concern among the country's citizens, are the key duty of the state
and society. It was noted that this field was constantly in the focus of attention
of the national leader and this tradition continues until now. Order issued by
the President Ilham Aliyev “On State Program on the strengthening social
security of the elderly” dated April 17, 2007 is a vivid example of state
concern.
As known, protection of elderly rights is the one of the basic directions of
the Commissioner's activity in the provision of human rights and freedoms.
Taking into consideration the importance of the elderly education, conduct
of measures on improvement their economic and social, psychological state,
the Commissioner appointed specialized advisor for protection of elderly
rights.
Also, legal education, psychological seminar-trainings held in the Resource
Centre for Elderly which was set up by Elmira Suleymanova under Woman
and Development Centre that was under the guidance of Ms. Suleymanova as
far back as 2001 and the outcomes of doctor consultations is reflected in the
article.
Y.Jafarova
Chief of the protocol departınent,
Office of the Commissioner for Human Rights
(Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan
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İnsan hüquqları sahəsində maarifləndirmə və
Müvəkkilin bu istiqamətdə fəaliyyəti
İnsan hüquqlarının səmərəli təmin olunması
üçün hüquqi
maarifləndirmənin böyük əhəmiyyəti vardır. Bir çox hallarda insan
hüquqlarının pozulması bilavasitə bu sahədə məlumatsızlıqdan irəli gəlir.
Şübhəsiz ki, öz hüquqlarını bilməyən şəxs onların reallaşdırılmasında da aciz
olacaqdır. Bu səbəbdən İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil insan hüquqlarının
pozulması ilə bağlı şikayətlərə baxmaqla yanaşı, əhali arasında insan hüquqları
ilə bağlı maarifləndirmə işinin təşkilinə də xüsusi diqqət göstərir. İnsan
hüquqları ilə bağlı biliklərin mənimsənilməsi və bu sahədə maarifləndirmənin
ardıcıl və sistemli şəkildə həyata keçirilməsi işində ən əlverişli formalardan
biri təhsildir.
İnsan hüquqları sahəsində təhsil
İnsan hüquqları sahəsində təhsil cəmiyyətdə stabil və ahəngdar
münasibətlərin qurulmasında və qarşılıqlı anlayış, dözümlülük və sülhün
bərqərar olunmasında mühüm amillərdən biridir. İnsan hüquqlarının tədris
olunması insan hüquq və azadlıqlarına hörmətin artırılmasına, insan
şəxsiyyətinin və onun ləyaqət hissinin inkişafına, anlayış, dözümlülük, gender
bərabərliyinin formalaşmasına, bütün millətlər arasında dostluğa, hər bir şəxsin
azad, demokratik cəmiyyətdə iştirakının təmin olunmasına, sülhün
bərqərar olunmasına, davamlı inkişaf və sosial ədalətə nail olunmasına xidmət
edir. Bundan əlavə insan hüquqları sahəsində təhsil hər bir şəxsdə cəmiyyətdə
insan hüquqlarını bir reallığa çevirmək məsuliyyəti formalaşdırdığından,
bu təhsil insan hüquqları sahəsində pozuntular və zorakılıqların qarşısının
uzun-müddətli alınmasına, davamlı inkişaf və bərabərliyin təminatına zəmin
yaradır.
İnsan hüquqları sahəsində təhsillə bağlı müddəalar insan hüquqları
sahəsində bir çox beynəlxalq sənədlərdə, o cümlədən Ümumdünya insan
hüquqları Bəyannaməsində, İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında
Paktda, Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyada, Qadınlara münasibətdə ayrıseçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılması haqqında Konvensiyada,
Vyana Bəyannaməsi və fəaliyyət proqramında, irqçilik, irqi ayrıseçkilik,
ksenofobia və əlaqəli dözümsüzlük əleyhinə Durbanda keçirilmiş
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Ümumdünya Konfransında qəbul olunmuş Bəyannamədə və fəaliyyət
proqramında öz əksini tapmışdır. BMT Baş Assambleyası tərəfindən 19952004-cü illər “İnsan hüquqları sahəsində maarifləndirmə”, 2005-2014-cü illər
“Davamlı İnkişaf naminə təhsil” onillikləri elan olunmuş, 2004-cü ildə isə
İnsan Hüquqları sahəsində təhsil Ümumdünya Proqramı haqqında qətnamə
qəbul edilmişdir.
İnsan hüquqları sahəsində təhsil həm də təhsil hüququnun əsas tərkib
hissəsidir. Belə ki, Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsində deyilir:
“Hər bir şəxsin təhsil hüququ var... Təhsil insan şəxsiyyətinin tam
inkişafına və insan hüquqları və əsas azadlıqlara hörmətin artırılmasına
yönəldilməlidir. Təhsil xalqlar, irqi və dini qruplar arasında qarşılıqlı
anlaşmanın, dözümlülüyün və dostluğun möhkəmləndirilməsinə və Birləşmiş
Millətlərin sülhü qoruma sahəsində fəaliyyətinə yardım etməlidir”.
Deməli, təhsil peşəkar mütəxəssislərin hazırlanması məqsədini daşımaqla
yanaşı, həm də şəxslərin cəmiyyətdə azad iştirak edə bilən şəxsiyyət kimi
formalaşmasına dəstək olmalı, onların cəmiyyətin sosial, iqtisadi, mədəni
siyasətlə əlaqədar əsas qərarların qəbul edilmə prosesində iştirakı üçün
bacarıqlar əldə etməsi vasitəsi olmalıdır ki, bunun üçün də insan hüquqlarının
təhsil sisteminə daxil edilməsi zəruridir.
İnsan hüquqları üzrə təhsil müxtəlif formalarda, həyata keçirilə bilər. Məhz
insan hüquqları üzrə ixtisaslaşmış təhsil - ali hüquq təhsili alan şəxslərin
magistratura və aspirantura pilləsində insan hüquqlarının aktual problemləri ilə
bağlı sistemli bilik almasını və bu sahədə tədqiqatlar aparmasını nəzərdə tutur.
Belə mütəxəssislər insan hüquqlarının müdafiəsi və geniş kütlələr arasında
müvafiq biliklərin yayılması işində, hüquqi maarifçilik fəaliyyətində böyük rol
oynamaq imkanına malik olurlar. Ona görə də Müvəkkil Azərbaycanda insan
hüquqları üzrə ixtisaslaşmış mütəxəssislərlə əlaqə yaradılması və onların bu
sahədə maarifləndirmə işinə cəlb edilməsi üzrə məqsədyönlü fəaliyyət aparır.
Digər forma - insan hüquqları sahəsində ən zəruri biliklərin bütün əhali
arasında yayılması üçün bu fənnin orta və ali məktəblərdə tədrisi, habelə bir
sıra əlaqədar məsələlərin tədris proqramlarına mövzu kimi daxil edilməsindən
ibarətdir.
BMT Baş Assambleyası insan hüquqları üzrə təhsilin bütün
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səviyyələrdə həyata keçirilməsini dəstəkləyir. Belə ki, İnsan hüquqları üzrə
təhsil Ümumdünya Proqramı da müvafiq olaraq mərhələlərə bölünmüş və
proqramın 2005-2007-ci illəri əhatə edən ilkin mərhələsi insan hüquqlarının
ibtidai və orta məktəblərdə tədrisinə həsr olunmuşdur.
BMT-nin İnsan hüquqları üzrə təhsil Ümumdünya Proqramının ilkin
mərhələsi üçün fəaliyyət planında deyilir ki, bu plan milli insan hüquqları
təsisatları, ombudsmanlar ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilməlidir.
Burada Müvəkkilin təcrübəsindən və dəstəyindən yararlanmalı, onun
tövsiyələri nəzərə alınmalıdır. İnsan hüquqları üzrə hüquqi maarifləndirmə
sahəsində geniş təcrübəsi olan Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları
üzrə Müvəkkili bu istiqamətdə təhsilin həyata keçirilməsinə dəstək verməklə
yanaşı onun təşkil olunmasında xüsusi rol oynayır.
BMT-nin İnsan hüquqları üzrə təhsil Ümumdünya Proqramının həyata
keçirilməsi istiqamətində Müvəkkil Təhsil Nazirliyi ilə birgə 2005-2007-ci
illəri əhatə edən, orta məktəblərdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlər
planı qəbul etmişdir. Bu plana uyğun olaraq Ombudsman Aparatının
mütəxəssisləri orta məktəblərdə şagirdlər üçün insan hüquqları, uşaq
hüquqlarına dair təlimlər, təhsil işçiləri və müəllimlər üçün insan hüquqları
üzrə təhsil, BMT-nin müvafiq proqram və dekadaları barəsində mühazirələr
keçirmişlər. Məktəblilər arasında 2006-cı ildə beynəlxalq insan hüquqları günü
ərəfəsində bu mövzuda rəsm müsabiqəsi keçirilimiş və qaliblər Müvəkkil
tərəfindən sertifikat və mükafatlarla təltif olunmuşlar.
Bundan əlavə İnsan hüquqları üzrə Müvəkkil məktəblərdə insan
hüquqlarının pilləli tədrisi ideyasını irəli sürmüşdür. Əvvəl pilot layihə kimi
tətbiq edilməsi nəzərdə tutulan pilləli təhsil sistemi insan hüquqlarının IX-XI
sinif şagirdləri tərəfindən öyrənilərək daha sonra aşağı sinif şagirdlərinə tədris
edilməsini nəzərdə tutur. Bu prosesdə şagirdlər nəinki passiv şəkildə biliklərə
yiyələnir, həm də müəyyən dəyərlər mənimsəyərək insan hüquqlarını bir pillə
aşağı siniflərdə tədris və təbliğ edirlər. Bu yanaşma bir tərəfdən insan
hüquqları mədəniyyətinin formalaşmasına digər tərəfdən isə, kiçik məktəb
cəmiyyətində insan hüquqlarının reallaşdırılmasına xidmət edir.
Maarifləndirmə və tədrisin insan hüquqlarının müdafiəsindəki xüsusi rolu
nəzərə alınaraq 28 dekabr 2006-cı ildə Azər-
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baycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ılə təsdiq edilmış Azərbaycan
Respublikasında insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəalıyyət Planının
beşinci bölməsi məhz İnsan hüquqları sahəsində tədris və maarifləndirmə
tədbirlərini əks etdırir. Milli Fəaliyyət Planı tərtib olunarkən Müvəkkilin bir
çox təklif və tövsiyələri nəzərə alınmışdır.
Təqdirəlayiq haldır ki, İnsan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Millı Fəalıyyət
Planında BMT-nin İnsan hüquqları sahəsində təhsil və UNESCO-nun Davamlı
İnkişaf naminə təhsil onilliklərinə uyğun tədris vəsaitlərinin hazırlanması, orta
və ali məktəblərdə insan hüquqlarının tədrisi üçün proqramların təkmilləşdirilməsi, insan hüquqlarının interaktiv metodlarla tədris olunması üçün xüsusi
metodikanın hazırlanması, ali təhsil və elm ocaqlarında insan hüquqları və
azadlıqları problemlərinə dair elmi-tədqiqat işlərinin aparılması, UNESCO-nun
“Təhsil hamı üçün” prinsipinin təbliği, hüquqi maarifləndirmə işinin
genişləndirilməsi məqsədilə insan hüquqlarının müxtəlif kateqoriyaları üzrə
əhalinin müxtəlif qrupları üçün hüquqi maarifləndirmə sahəsində təlimatçıların
hazırlanması, əhalinin hüquq düşüncəsinin və hüquq mədəniyyətinin inkişaf
etdirilməsi, ayrı-seçkiliyin qadağan edilməsi, sülh və dözümlülük
mədəniyyətinin təbliği məqsədilə Azərbaycan Respublikasının şəhər və
rayonlarında maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsi, təcavüz, terrorçuluq,
korrupsiya, insan alveri kimi cinayətlərin qarşısının alınması, mədəniyyətlərarası dialoqun və dinlərarası əməkdaşlığın gücləndirilməsi mövzularında
beynəlxalq tədbirlərin həyata keçirilməsi, insan hüquqları sahəsində
beynəlxalq sənədlərin dövlət qulluqçuları, məhkəmə, prokurorluq, polis
orqanlarının əməkdaşları, Ombudsman Aparatının və regional mərkəzlərinin
işçiləri, bələdiyyə üzvləri, vəkillər və hüquq sahəsində ixtisaslaşan ali təhsil
müəssisələrinin müəllimləri tərəfindən, öyrənilməsinin təşkil olunması kimi
tədbirlər nəzərdə tutulub.
Müvəkkilin Təhsil Nazirliyi ilə birgə Tədbirlər planına uyğun olaraq
Ombudsman Aparatı əməkdaşları tərəfindən müxtəlif siniflər üçün insan
hüquqlarına dair tədris modulları hazırlanmışdır. Gələcəkdə bu modulların
Milli Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulduğu kimi daha da təkmilləşdirilməsi və
insan hüquqlarının orta məktəblərdə tədrisi üçün xüsusi metodikanın
hazırlanması gərəkdir. Bu tədrısin BMT-nin və UNESCO-nun müvafiq
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proqramlarına uyğunlaşdırılması və ümumilikdə insan hüquqlarının inkişafına
yönəldilməsi əhəmiyyətlidir. Ona görə də insan hüquqlarının tədrisi sadəcə bu
hüquqların məzmununun öyrədilməsi deyil, həm də bütövlükdə təhsil
sistemində islahatların aparılması ilə proqramların, metodologiyanın,
dərsliklərin, tədrisin təşkili və dərslərin keçirilməsi qaydalarının insan
hüquqları prinsiplərinə və bu sahədə beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılmasına
əsaslanmalıdır.
İnsan hüquqlarının məktəblərdə tədrisində əsas problemlərdən biri bu
fənnin kim tərəfindən tədris olunması məsələsidir. Əlbəttə, məhz insan
hüquqları üzrə təhsil almış yüksək ixtisaslı kadrları bu işə cəlb etmək
məqsədəuyğun olardı. Lakin əsasən xarici ölkələrdə təhsil almış belə şəxslərin
sayca az olması başqa variantlar axtarılmasını tələb edir. Məsələn, Azərbaycan
Müəllimlər İnstitutunda bu sahədə müəllimlərin hazırlanması üçün
proqramların hazırlanaraq tədris sisteminə daxil edilməsi məqsədəuyğun
olardı. Müvəkkil bu məsələnin həllində Təhsil Nazirliyi və digər əlaqədar
qurumlarla məsləhətləşmələr aparır.
İnsan hüquqları sahəsində maarifləndirmə
İnsanın vətəndaş, siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni və digər hüquqları
barəsində, o cümlədən əhalidə ümumi hüquq düşüncəsinin və mədəniyyətinin
formalaşdırılması istiqamətində maarifləndirmə işi insan hüquqlarının
müdafiəsində mühüm rol oynayır. Əhali arasında həmçinin insan hüquqları
pozulduğu hallarda onların müraciət edə biləcəkləri müdafiə mexanizmləri, o
cümlədən İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman) və onun fəaliyyəti,
ona şikayət edilməsi halları və qaydaları barəsində geniş maarifləndirmə işinə
ehtiyac vardır.
Qeyd olunanları nəzərə alaraq Müvəkkil müxtəlif insan hüquqları, insan
hüquqları ilə bilavasitə bağlı müxtəlif sahələrdə müntəzəm maarifləndirmə işi
aparır, seminarlar, dəyirmi masalar təşkil edir, müxtəlif tədbirlərdə
mühazirələrlə çıxış edir, çap vəsaitləri nəşr etdirərək əhali arasında yayılmasını
təşkil edir. Müvəkkilin hüquqi maarifləndirmə sahəsində işi çoxşaxəlidir. O,
bütün insan hüquqları: siyasi və vətəndaş, iqtisadi, sosial və mədəni, həmçinin
kollektiv hüquqların təbliği istiqamətində fəaliyyət göstərir. Təsadüfi deyil ki,
Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət
Planında bir çox, xüsusən də maarifləndirmə ilə bağlı müddəaların həyata keçi-
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rilməsi digər dövlət orqanları ilə yanaşı Müvəkkilin Aparatına da həvalə
edilmişdir.
İnsan hüquqları sahəsində maarifləndirmə işinin səmərəli təşkil olunması
və daha əhatəli olması üçün Müvəkkil vətəndaş cəmiyyəti və onun əsas
təmsilçiləri olan QHT-lərlə sıx əməkdaşlıq edir. Müvəkkilin yanında QHTlərdən ibarət Ekspertlər Şurası fəaliyyət göstərir. Ekspertlər Şurası insan
hüquqları sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, monitorinqlərin
keçirilməsi və ya hüquqi maarifləndirmənin təşkilində Müvəkkillə birgə
tədbirlər keçirir, müəyyən məsələlər üzrə öz tövsiyələrini verir və problemlərin
həlli yollarının araşdırılmasında yardımçı olur.
Maarifləndirmə işinin respublikanın regionlarında da səmərəli təşkil
edilməsi üçün Müvəkkilin regional mərkəzləri mühüm əhəmiyyət daşıyır. Belə
ki, respublikanın regionlarında əhalinin hüquqi maarifləndirilməsinə daha
böyük ehtiyac var. Müvəkkilin Cəlilabad, Şəki və Qubada yerləşən regional
mərkəzləri tərəfindən “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsində
Ombudsmanın rolu”, “Ombudsmanın səlahiyyətləri və vətəndaşların
şikayətlərinə baxılması”, “Ombudsmana müraciət edilməsi qaydası”,
“Ombudsman haqqında Konstitusiya Qanunu və Müvəkkilin əsas fəaliyyəti”
mövzularında ətraf rayonları da əhatə etməklə icra nümayəndəliyi,
bələdiyyələr və sakinlərin iştirakı ilə seminarlar keçirilir.
Demokratiyanın əsas amillərindən olan azad seçki hüququ həm də insanın
əsas siyasi hüquqlarından biridir. Müvəkkil seçkilər ərəfəsində azad seçki
hüququnun səmərəli həyata keçirilməsini təmin etmək üçün respublikanın
müxtəlif regionlarında seçki qanunvericiliyinin izahı, vətəndaşların seçki
hüququ, səsvermə qaydaları ilə bağlı maarifləndirmə işi aparmışdır.
Respublikanın rayonlarında Parlament seçkiləri ərəfəsində “Seçki hüququ və
səs-vermə qaydaları”, bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində “Cəmiyyətin demokratikləşməsi prosesində yerli özünüidarəetmə orqanlarının rolu”
mövzularında silsilə seminarlar keçirilmiş, “Jurnalistlərin seçkilərdə iştirakını
təmin edən normativ-hüquqi aktlar” adlı broşür və seçki hüququ haqqında
digər bukletlər əhali arasında yayılmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, maarifləndirmə təkcə hüquqların daşıyıcıları üçün
deyil, həm də bu hüquqların təmin edilməsi ilə əlaqədar öhdəlikləri olanlar
üçün də aparılmalıdır. Belə ki, insan
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hüquqları bir çox hallarda məmurların dövlətin insan hüquqları ilə bağlı
beynəlxalq müqavilələrlə qəbul etdiyi öhdəliklər barəsində məlumatsızlığı, və
ya bu öhdəliklərə əhəmiyyət verməməsi nəticəsində pozulur.
Buna görə də insan hüquqları sahəsində maarifləndirmə təkcə ümumi
əhalini deyil, həm də dövlət qulluqçuları, hüquq mühafizə orqanlarının
əməkdaşları, polislər, hakimlər, müəllimləri əhatə edirı onlar üçün
ixtisaslaşmış maarifləndirmə işi aparılır. Hakimlərə ədalətli məhkəmə hüququ,
dövlət qulluqçularına məlumat almaq hüququ, dövlətin idarə olunmasında
iştirak etmək hüququ, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına və polislərə
işgəncənin yolverilməzliyi, azadlıq və təhlükəsizlik hüquqları, müəllimlərə
təhsil hüququ, uşaq hüquqları barəsində sistemli şəkildə təlimlər aparılmışdır.
İnsan hüquqları sahəsində təhsil və maarifləndirmə təkcə bilik və
bacarıqları deyil həm də mənəvi dəyərlərin formalaşdırılmasını özündə ehtiva
edir. Belə olan halda bu hüquqları bildikdə belə onlara etinasız yanaşan dövlət
məmurları, hüquq mühafızə orqanları üçün maarifləndirmə işinin təşkili çox
böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Müvəkkil bu istiqamətdə də hərtərəfli fəaliyyət göstərir. Daxili İşlər
Nazirliyi ilə insan hüquqlarının qorunması məsələləri ilə əlaqədar
əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi üzrə birgə fəaliyyət proqramına əsasən
Müvəkkil polis əməkdaşları üçün Bakıda, Gəncədə, Cəlilabadda, Şəkidə və
Qubada silsilə seminar-müşavirələr keçirmişdir. Bu seminarlarda polislər insan
hüquqlarına dair milli qanunvericilik aktları və beynəlxalq müqavilələrlə, o
cümlədən, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası, Vətəndaş və siyasi hüquqlar
haqqında Pakt, İşgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya insan ləyaqətini
alçaldan rəftar və ya cəza növləri əleyhinə Konvensiya ilə tanış olmuş,
saxlanılan şəxslərlə pis rəftar, onlara qarşı işgəncə və başqa zorakılıq hallarının
yolverilməzliyi barədə maarifləndirilmişlər.
Müvəkkil həmçinin Ədliyyə Nazirliyinin hüquq-tədris mərkəzində
hakimliyə namizədlər üçün “İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsində
Müvəkkilin statusu, rolu və fəaliyyəti” mövzusunda mühazirələr oxumuş,
Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, məhkəmə sisteminin
təkmilləşdirilməsi, ədalət mühakiməsinin səmərəli həyata keçirilməsi
istiqamətində
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hüquqi islahatlar, Müvəkkilin hüquq və səlahiyyətləri, pozulmuş insan
hüquqlarının bərpa edilməsi sahəsində əldə edilmiş nəticələr barədə ətraflı
məlumat vermişdir.
Müvəkkilin ümumilikdə insan hüquqları sahəsində maarifləndirmə ilə
yanaşı, xüsusi müdafiəyə ehtiyacı olan kateqoriyaların hüquqlarına dair
maarifləndirmə işini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Qadınların, ahılların,
əlillərin, qaçqın və məcburi köçkünlərin və uşaqların hüquqları ilə bağlı
maarifləndirmə həmişə Müvəkkilin diqqət mərkəzində olmuşdur.
Qadın hüquqlarının təmin olunması, onlara qarşı ayrıseçkiliyin, zorakılığın
aradan qaldırılması, gender bərabərliyi, qadınların ictımai həyatda və dövlətin
idarə olunmasında fəal iştirakı, onların sosial hüquqlarının təminatı məqsədilə
bir sıra tədbirlər görülmüş, “Ana və uşaqların sağlamlıq hüquqları”
mövzusunda, Qadınlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının aradan
qaldırılması haqqında Konvensiyanın ölkəmizdə icrası ilə əlaqədar hökumətin
hesabatına dair dəyirmi masalar keçirilmişdir. Aparatın əməkdaşları
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının Əmək və sosial
münasibətlər Akademiyasında gender bərabərliyi, bu sahədə problemlər və
Müvəkkilin bu problemlərin həllində rolu barədə məruzə etmişlər.
Ahıllar üçün resurs mərkəzi ilə əməkdaşlıq edərək Müvəkkil ahıllar üçün
onların iqtisadi, sosial hüquqları, cəmiyyətdə bərabər hüquqlu şəxslər kimi
iştirak imkanları ilə bağlı maarifləndirmə işi aparmış, onlar üçün xeyriyyəçilik
tədbirləri keçirmişdir. Hər il Aparatda Beynəlxalq Ahıllar gününə həsr
olunmuş dəyirmi masalar təşkil olunur.
Cəmiyyətin xüsusi qayğıya ehtiyacı olan kateqoriyalarından biri də
əlillərdir. Müvəkkil əlillərə müntəzəm olraq baş çəkir, onların problemləri ilə
maraqlanır, onların hüquqları ilə bağlı müvafiq qanunvericilik aktları və
maarifçilik nəşrlərini təqdim edir.
Müvəkkilin uşaq hüquqları sahəsində həyata keçirdiyi maarifləndirmə
fəaliyyəti təqdirəlayiqdir. UNİCEF-in dəstəyi ilə Aparatda Uşaq hüquqları
mərkəzi yaradılmışdır. Bu mərkəz uşaq hüquqlarının pozulması hallarını
araşdırır və onların müdafiəsi istiqamətində tədbirlər görür. Uşaq hüquqlarının
müdafiəsi ilə yanaşı, bu sahədə geniş maarifləndirmə işi də aparılır. Aparatın
əməkdaşları respublikanın rayonlarında “Azərbaycanda uşaq hüquqlarının
müdafiəsi mexanizmləri” mövzusunda yerli icra ha-

391

kimiyyətləri, bələdiyyələr, təhsil və səhiyyə şöbələri, polıs, prokurorluq
orqanları, QHT nümayəndələri, müəllim və şagirdlərin iştirakı ilə üç günlük
təlim kursları keçirmişlər. Bu təlimlərdə Uşaq hüquqları haqqında Konvensiya,
Uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, uşaq
hüquqlarının təmin edilməsində Müvəkkilin rolu və uşaqlara dair həyata
keçirilən dövlət proqramları haqqında məlumat verilmiş, dövlətin bu sahədə
öhdəlikləri və onların icra edilməsi istiqamətində görülməli tədbirlər şərh
edilmişdir. Bundan əlavə Müvəkkil UNİCEF-lə birgə “Uşaqlar üçün yararlı
dünyanın yaradılmasına doğru” mövzusunda konfrans keçirmişdir.
Müvəkkil tərəfindən QİÇS və narkomaniya ilə mübarizəyə dair
maarifiəndirmə işi də təşkil olunmuş və bu xəstəliyə tutulmuş insanların
hüquqları barəsində, o cümlədən, QİÇS və narkomaniya əleyhinə təbliğat
məqsədilə əhalinin maarifləndirilməsi istiqamətində Bakıda və rayonlarda
təlimlər keçirilmişdir.
İnsan hüquqları sahəsində maarifləndirmə məqsədilə Ombudsman Aparatı
tərəfindən insan hüquqlarına dair nəşrlər, o cümlədən “Sizin əsas hüquq və
azadlıqlarınız”, “Təqsirləndirilən şəxsin hüquqi vəziyyəti”, “Hüquqların
pozulubsa - İnsan Hüquqları Üzrə Müvəkkilə (Ombudsmana) müraciət et!”,
“Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edilməsi qaydası”, “Həbs
edən zaman nələri unutmamalısan?”, “Tutulduğun zaman nələri bilməlisən?”,
“İşgəncəyə - yox!”, ”Məhkumların hüquqi vəziyyəti” adlı broşürlər, bukletlər
və lifletlər çap olunaraq əhali arasında yayılmışdır.
Nəticə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, insan hüquqları sahəsində
maarifləndirmə ilə bağlı bir çox tədbirlər həyata keçirilmiş olsa da, bir çox
sahələrdə əhalinin maarifləndirilməsinə hələ də böyük ehtiyac var. Azərbaycan
Respublikasında insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planında
maarifləndirmə məqsədilə insan hüquqlarının müxtəlif kateqoriyaları üzrə əhalinin müxtəlif qrupları üçün təlimatçıların hazırlanması, əhalinin hüquq
düşüncəsi və mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi, ayrıseçkiliyin qadağan
olması, sülh və dözümlülük mədəniyyətinin təbliği məqsədilə tədbirlərin
keçirilməsi, İnsan Hüquqlarına dair Avropa Konvensiyasının öyrənilməsinin
təşkil edilməsi nəzərdə tutulub. Maarifləndirmə ilə bağlı Müvəkkilin
fəaliyyətini Milli Fəaliyyət
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Planında göstərilən istiqamətlər üzrə davam etdirməsi Respublikada insan
hüquqlarının inkişafına zəmin yaradacaqdır.
T.Xəlilova
Azərbaycan Respublikasının
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman)
Aparatının Hüquqi maarifləndirmə
sektorunun baş məsləhətçisi

Human Rights Enlightenment and activity of
Commissioner in this field
Summary
Human rights enlightenment and education is essential to their effective
implementation and contributes to promotion of equality, prevention of
conflict and human rights violations, enhancement of democratic processes,
pluralism, tolerance and respect for the dignity of others.
This article examines the importance of human rights education and
enlightenment for their effective realization and provides a review of the
activity of Commissioner for human rights (Ombudsman) in this field.
Alongside examining the complaints on human rights violations,
Commissioner pays special attention to human rights education and
enlightenment.
Besides stating the definition, objectives and purposes of human rights
education, the article also analyzes the ways of its realization, current problems
and measures undertaken in this regard. It refers to the UN Decade for Human
Rights Education, World Programme for Human Rights Education and
corresponding plan of action adopted at national level by initiative of
Commissioner jointly with Ministry of Education and its implementation, also,
relevant provisions of National Plan of Action on the Protection of Human
Rights in the Republic of Azerbaijan.
It emphasizes the importance of enlightenment on different human rights
and their protection mechanisms and the activity
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and cooperation of the Commissioner with civil society in raising awareness
among different groups of society, especially, women, refugees and internally
displaced persons, children, disabled and elderly. Commissioner's lectures for
civil servants, police and judge candidates are regarded as positive measures
for enlightenment of those who have certain obligations for ensuring human
rights.
T.Khalilova
Chief Adviser
Legal Education Departınent
Office of Commissioner
for Human Rights (Ombudsman)
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İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının
təmin edilməsi sahəsində qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məsələlərin həllində
Ombudsmanın fəaliyyəti
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 12-ci maddəsinin (Dövlətin
ali məqsədi) 1-ci bəndində göstərilir ki, insan və vətəndaş hüquqlarının və
azadlıqlarının təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir.
Dövlətin qarşıya qoyduğu adıçəkilən ali məqsədin təmin edilməsində
pozulmuş insan hüquq və azadlıqlarının bərpası ilə bağlı aidiyyatı dövlət
orqanlarının fəaliyyəti mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan mövcüd
sahədə digər dövlət orqanlarının səlahiyyətlərini məhdudlaşdırmayan və onları
əvəz etməyən, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkilinin (Ombudsmanın) ardıcıl məqsədəyönlü çoxşaxəli səmərəli fəaliyyəti təqdir olunmalıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Müvəkkilin insan və vətəndaş hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsinin təmini sahəsində çoxşaxəli fəaliyyəti “Azərbaycan
Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununu ilə tənzim edilir.
Sözügedən Konstitusiya Qanununun 1.1 -ci maddəsində göstərilir ki,
Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili vəzifəsi
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında və Azərbaycan Respublikasının
tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə təsbit olunmuş və Azərbaycan
Respublikasının dövlət və yerli özünüidarə orqanları, vəzifəli şəxsləri
tərəfindən pozulan insan hüquqları və azadlıqlarının bərpa edilməsi üçün təsis
edilir.
Maddənin göstərişindən bəlli olur ki, Müvəkkil vəzifəsi dövlət və yerli
özünüidarə orqanları, vəzifəli şəxslər tərəfindən pozulan insan hüquqları və
azadlıqlarının bərpa edilməsi üçün təsis edilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Müvəkkilin (Ombudsmanın) fəaliyyətinin başlıca
istiqamətlərindən biri də, Azərbaycan Respublikasının Məclisinə insan hüquq
və azadlıqlarının təmin edilməsi məqsədilə qanunların qəbul edilməsinə və ya
yenidən baxılmasına dair təkliflər verə bilməsidir.
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Müvəkkilin qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi sahəsində fəaliyyəti ilk
növbədə Azərbaycan Respublikasının iştirakçısı olduğu beynəlxalq
müqavilələrin Milli qanunvericiliklə müqayisəli təhlilinə və bunların nəticəsi
olaraq
qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsi
istiqamətində
təkliflərin
hazırlanmasına, daha sonra insan hüquqlarının təbliği baxımından çap
vəsaitlərinin və elmi məqalələrin hazırlanmasına, o cümlədən insan
hüquqlarının təmini baxımından aktual problemlərin həlli istiqamətində
təkliflərin hazırlanmasına, habelə insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində həm
ölkədaxili, həm də, beynəlxalq qurumlarına birgə fəaliyyət strategiyasının və
əməkdaşlıq perspektivlərinin müəyyən olunmasına və digər istiqamətlərə
yönəlmişdir.
Fəaliyyətinin ilk ilindən etibarən Müvəkkil ölkə üçün mühüm əhəmiyyət
kəsb edən bir sıra konvensiyalara qoşulmaqla bağlı təklifləri aidiyyəti dövlət
qurumlarına göndərmiş və bu istiqamətdə müsbət nəticələrə nail olunmuşdur.
Göstərilənlərə misal olaraq, BMT-nin “Təhsil sahəsində ayrı-seçkiliklə
mübarizə haqqında” 1960-cı il 14 dekabr tarixli Konvensiyanı, Beynəlxalq
Əmək Təşkilatının “Kişi və qadın işçilər üçün bərabər münasibət və bərabər
imkanlar haqqında: ailə vəzifələri olan işçilər” adlı 156 və “Analığın
mühafizəsi haqqında” 183 saylı konvensiyalarını, “İnsan hüquqlarının və əsas
azadlıqların müdafiəsi haqqında” Konvensiyaya dair 12 və 14 saylı
protokolları, BMT-nin Baş Məclisi tərəfindən qəbul edilmiş 2006-cı il 13
dekabr tarixli “Əlilliyi olan insanların hüquqları üzrə konvensiya”nı və bu
Konvensiyaya əlavə edilmiş fakultətiv protokolu və s. göstərmək olar.
Müvəkkil 2004-cü ilin noyabrında Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə
Komissarının Bürosunun Almaniya İnsan Hüquqları İnstitutu ilə birlikdə
keçirdiyi “İnsan hüquqları üzrə Milli institutların Üçüncü Dəyirmi Masada”
çıxış edərək “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında”
Konvensiyanın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində şikayətlərin qəbul
edilməsi üçün yeni kriteriyaları, Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə
Komissarının həmin məhkəmənin icraatında olan işlərin baxılmasında üçüncü
tərəf kimi iştirakını nəzərdə tutan 2004-cü il 13 may tarixində qəbul edilmiş
“Konvensiyaya nəzarət sisteminin dəyişdirilməsi haqqında” 14 saylı
Protokoluna ölkəmizin qoşulmasını təklif etmişdir. Bu protokol Müvəkkilin
məhkəmələrlə əməkdaşlığına yeni tərzdə baxılmasına imkan yaradır.
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Müvəkkil tərəfindən “UNESCO-nun irqi ayrı-seçkiliyə qarşı həyata
keçirmək istədiyi kompleks fəaliyyət strategiyası”na, “Beynəlxalq
əməkdaşlığın, qərəzsizlik, obyektivlik və ayrı-seçkiliyə yolverilməzliyin
əhəmiyyətinin təşviq edilməsi vasitəsilə BMT-nin insan hüquqları sahəsində
fəaliyyətinin gücləndirilməsi” adlı 58/168 saylı Qətnaməyə, “ATƏT-in növbəti
illər üçün nəzərdə tutulacaq proqramları”na dair təkliflər, Avropa Şurası
Parlament Assambleyasının “Ombudsman təsisatı” adlı 1615 saylı Tövsiyəsinə dair qanunvericiliyə müvafiq şərh hazırlanaraq səlahiyyətli dövlət
orqanlarına göndərilmişdir.
Müvəkkil tərəfindən BMT-nin Baş Assambleyasının 59/113 saylı
qətnaməsi ilə təstiq edilmiş “İnsan hüquqlarının tədrisi üzrə ümumdünya
proqramı”nın 2005-2007-ci illəri əhatə edən birinci mərhələsini özündə əks
edirən layihəyə, Avropa Birliyi tərəfindən Azərbaycan üzrə qonşuluq siyasəti
çərçivəsində hazırlanacaq fəaliyyət planına, BMT-nin İnsan Hüquqları
Komissiyasının 2005/81 saylı “Cəzasızlıq” adlı Qətnaməsinə əsasən
cəzasızlığa qarşı mübarizə istiqamətində əldə olunmuş müsbət təcrübə və “Cəzasızlığa qarşı mübarizə vasitəsilə insan hüquqlarının təşviqi və müdafiəsi
prinsipləri” toplusunun respublikamızda tətbiqinin yolları barədə müvafiq
məlumat, rəy və təkliflər hazırlanaraq aidiyyəti dövlət qurumuna
göndərilmişdir.
Həmçinin, Müvəkkil fəaliyyəti dövründə Azərbaycan Respublikasının
iştirakçısı olmadığı beynəlxalq müqavilələrin təsdiq edilməsi barədə də
müvafiq təkliflər irəli sürmüşdür.
Bu təkliflərdən bəziləri Milli Məclis tərəfindən 2006-cı ilin 4 aprel
tarixində Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına 14 saylı Protokolun, 2
oktyabr 2006-cı il tarixdə isə “Təhsil sahəsində ayrı-seçkiliklə mübarizə
haqqında” 1960-cı il 14 dekabr tarixli Konvensiyanın ona dair bəyanatı ilə,
həmçinin, 2 oktyabr 2006-cı il tarixdə “Təhsil sahəsində ayrı-seçkiliklə
mübarizə haqqında” Konvensiyada iştirak edən dövlətlər arasında meydana
çıxa bilən ixtilafları həll etmək üçün barışıq və xeyirxah xidmət komissiyasının təsis edilməsi haqqında” 1962-ci il 10 dekabr tarixli protokolun ona dair
bəyanatı ilə təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunları
qəbul edildikdə nəzərə alınmışdır.
Müvəkkilin fəaliyyəti dövründə qanunvericilik aktlarının təkmilləşdirilməsi
ilə bağlı ayrı-ayrı normativ aklar üzərində mütəmadi olaraq araşdırmalar
davam etdirilmiş və bu araşdırma-
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lar nəticəsində Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsinə,
Mülki Prosessual Məcəlləyə, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə, Ənıək Məcəlləsinə,
Ailə Məcəlləsinə, Mənzil Məcəlləsinə, Mülki Məcəlləyə, Cinayət Məcəlləsinə,
“Prokurorluq haqqında”, “Ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasportlar
haqqında”, “Fövqəladə vəziyyət haqqında”, “Normatıv hüquqi aktlar
haqqında”, “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında”, “Patent haqqında”, “Hərbi qulluqçuların statusu haqqında”, “Vətəndaşların pensiya
təminatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına, habelə “Hərbi
qulluqçuların intizam həbsi haqqında”, “Dövlət qulluqçularının etik davranış
qaydaları”, “Gender (kişi və qadınların) bərabərliyin təminatları haqqında”,
“Azərbaycan Respublikası əhalisinin dövlət reyestri haqqında”, “Şübhəli və ya
təqsirləndirilən şəxslərin həbsdə saxlanılması haqqında”, “Vəzifəli şəxslərin
fəaliyyətində maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması haqqında”,
“Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial
adapdasiyası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihələrinə və bir
sıra digər qanunvericilik aktlarına dair təkliflər hazırlanmış və onların əksər
hissəsi baxılmaq üçün Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə təqdim etmişdir.
Bu təkliflərin bir qismi Milli Məclisin daimi komissiyalarında müzakirəyə
çıxarılaraq qəbul edilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Ombudsman təsisatının işinin təhlili nəticəsində
onun fəaliyyətinin normativ əsaslarla təkmilləşdirilməsi zərurəti yaranmış və
bu məqsədlə “Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili
(ombudsman) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununa
dəyişikliklərin edilməsi üçün təkliflər hazırlanmış və həmin təkliflər müzakirə
olunmaq üçün ali qanunvericilik orqanına (Milli Məclisə) göndərilmişdir.
Müvəkkil dövlət idarəçiliyinin əsaslarını sarsıdan, insan hüquq və
azadlıqlarının pozulmasına şərait yaradan, dövlət orqanlarının əhali qarşısında
etibarının itirilməsinə səbəb olan korrupsiya kimi ictimai təhlükəli cinayətlə
mübarizə sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və müvafiq tədbirlərin
həyata keçirilməsi baxımdan da, təkliflər irəli sürmüşdür.
Müvəkkilin həyata keçirdiyi fəaliyyətinin bir hissəsi də, insan (xüsusilə də
qadın və uşaq) alverinə qarşı mübarizə məsələləri
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ilə bağlı tədbirlərin görülməsi və bu sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi
ilə bağlı təkliflərin hazırlanmasına yönəlmişdir.
Cinayət Məcəlləsinə insan alverinə qarşı müvafiq maddənin salınması,
qadın hüquqlarına, cender bərabərliyinə və ailədə zorakılığın qarşısının
alınmasına dair qanunvericilik aktlarının hazırlanması ilə bağlı təkliflər bu
qəbildəndir.
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman) fəaliyyəti dövründə aktual problemlərdən sayılan ailə
problemlərin həlli istiqamətində təkliflər paketi hazırlamış və bu məqsədlə
müvafiq dövlət qrumları və qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə müxtəlif
tədbirlər keçirmişdir.
Keçirilən tədbirlərdə aparılan müzakirələri ümumiləşdirərək Müvəkkil
tərəfindən ailənin mövcud problemlərinin həll edilməsi məqsədilə müvafiq
təkliflər hazırlanaraq aidiyyəti dövlət orqanlarına göndərilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman) Konstitusiya Qanununun ona vermiş olduğu səlahiyyətlər
daxilində əhalinin müxtəlif kateqoriyalarının, o cümlədən əlillərin
hüquqlarının müdafiəsini daim diqqət mərkəzində saxlayır. Belə ki, fəaliyyəti
dövründə Müvəkkil ölkədə əlillərin hüquqlarının qorunması sahəsində
fəaliyyət göstərən dövlət və qeyri-hökumət təşkilatları arasında qarşılıqlı
əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, əlillərin hüquq və azadlıqlarının
müdafiəsi işinin daha da təkmilləşdirilməsi, dövlətin və cəmiyyətin diqqətini
əlillərin problemlərinin həllinə cəlb etməklə konstitusion hüquqların daha
səmərəli təmininə nail olmaq imkanlarının birgə müzakirə edilməsi məqsədilə
tədbirlər keçirmiş öz təklif və tövsiyələrini vermişdir.
Apardığımız təhlil göstərir ki, Müvəkkil istər özünün illik məruzələrində və
istərsə də aidiyyəti dövlət qurumlarına etdiyi müraciətlərdə əlillərin
hüquqlarının daha səmərəli təmininə nail olmaq məqsədilə irəli sürdüyü
təkliflərin bir coxu nəzərə alınmış və bu təkliflər təkcə müvafiq sahədə
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və yeni qanunların qəbul edilməsi ilə
məhdudlaşmamış, həmçinin bir sıra həlli vacib olan problemlərin aradan
qaldırılmasında özünü göstərmişdir.
Xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır ki, Müvəkkil, BMT-nin Baş Məclisi
tərəfindən qəbul edilmiş və 2007-ci il 30 mart tarixindən BMT-yə üzv
dövlətlər tərəfindən imzalanmaq üçün açıq
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elan edilmiş “Əlilliyi olan insanların hüquqları üzrə konvensiya”nın gələcəkdə
dövlətimiz tərəfındən imzalanmasını və təsdiq edilməsini məqsədəmüvafiq
hesab edərək, bununla bağlı təklifıni özünün illik məruzəsində də qeyd
etmişdir.
Müvəkkilin həyata keçirdiyi fəaliyyət istiqamətlərindən biri də Dövlət
Proqramları, Milli Fəaliyyət proqramlarının hazırlanması və həyata
keçirilməsində yaxından iştirak, qlobal problemlərin həlli məqsədilə müvafiq
təkliflərin verilməsi və fəaliyyət strategiyasının müəyyən edilməsi ilə bağlı
olmuşdur.
Müvəkkil tərəfindən “2006-2015-ci illər üzrə Azərbaycan Respublikasında
Yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın layihəsinin
hazırlanması istiqamətində yaradılmış “Dövlət idarəetməsi və korrupsiyaya
qarşı mübarizə” sektoru üzrə İşçi Qrupunun hazırladığı Təhlil Sənədinə dair
müvafiq təkliflər hazırlanmış və aidiyyatı quruma göndərilmişdir.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Ombudsmanı özünun illik məruzələrində
və əlaqədar dövlət qurumlarına ünvanladığı məktublarda Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti tərəfindən 1998-ci il 22 fevral tarixində imzalanmış
“İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində
tədbirlər haqqında” Fərmanın və həmin ilin 18 iyun tarixində təsdiq edilmiş
“İnsan hüquqlarının müdafiəsinə dair Dövlət Proqramı”nın məntiqi davamı
olaraq İnsan Hüquqları üzrə Milli Fəaliyyət Planının hazırlanmasını təklif
etmişdir.
Bununla əlaqədar Azərbaycan dövləti tərəfindən hazırlanan İnsan
Hüquqları üzrə Milli Fəaliyyət Planında nəzərə alınması məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili tərəfindən
kompleks təkliflər hazırlanmış və həmin təkliflərin əksər hissəsi Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 28 dekabr 2006-cı il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “İnsan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərə
alınmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, adıçəkilən sənəddə nəzərə alınmış həmin
təklifləraşağıdakılardır:
BMT-nin insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində ixtisaslaşmış
müvafiq qurumları ilə, həmçinin Avropa Şurası, ATƏT və digər beynəlxalq
qurumlarla əməkdaşlıq strategiyalarının hazırlanması, həyata keçirilməsi və
inkişaf etdirilməsi;
Minilliyin inkişaf məqsədlərinin təbliği və həyata keçi-
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rilməsi məqsədilə BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası ilə səmərəli əməkdaşlıq
mexanizminin işlənib hazırlanması və əlaqələrinin yaradılması;
BMT-nin Baş Məclisi tərəfindən bəyan edilmış “İnsan hüquqları
sahəsində maarifləndirmə” və “İnsan hüquqları sahəsində təhsil”, həmçınin
YUNESKO-nun “Davamlı inkişaf naminə təhsil” onilliklərinə uyğuq insan
hüquqları üzrə tədris modullarının hazırlanması;
Azərbaycan dövlətinin BMT-nin ixtisaslaşmış Komitələrinə verilən
hesabatlarının hazırlanması işinə insan hüquq müdafiəsi sahəsində fəaliyyət
göstərən əlaqədar dövlət qurumlarının və qeyri-hökumət təşkilatlarının cəlb
edilməsi işinin təşkili;
Azərbaycan Respublikasının iştirakçısı olduğu insan hüquqlarına və
azadlıqlarına dair beynəlxalq müqavilələrin milli qanunvericiliyə
implementasiyası sahəsində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi;
İnsan hüquqlarının vahid inkişaf strategiyasına və konsepsiyasına
əsaslanaraq müxtəlif sahələr və əhalinin müxtəlif qruplarının hüquqlarının
müdafiəsi məqsədilə dövlət proqramlarının hazırlanması;
Hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının peşə hüquq mədəniyyətinin
yüksəldilməsi məqsədilə dövlət orqanları tərəfindən sistemli olaraq tədbirlərin
həyata keçirilməsi;
İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin presedent hüququnun
öyrənilməsi və onun məhkəmə təcrübəsində tətbiqi işinin həyata keçirilməsi;
İnsan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində ixtisaslaşmış dövlət
qurumlarının əməkdaşlarını mütamadi olaraq bu sahədə mövcud beynəlxalq
təcrübənin öyrənilməsi prosesinə cəlb etmək və mənimsənilmiş müsbət
təcrubəni ölkə prioritetlərinə uyğunlaşdırılmış şəkildə yayılması və tətbiqi
işinin təşkilini surətləndirmək;
İnsan hüquq və azadlıqlarına mühüm təhlükə olan təcavüz,
terrorçuluq, korrupsiya, insan alveri kimi cinayətlərin qarşısının alınması,
mədəniyyətlərarası dialoqun və dinlərarası əməkdaşlığın gücləndirilməsi
mövzularında beynəlxalq tədbirlərin (dəyirmi masa, seminar, konfrans və s.)
həyata keçirilməsi;
Ayrı-seçkiliyin qadağan edilməsi və sülh mədəniyyətinin təbliği
istiqamətində mütamadi olaraq tədbirlərin həyata keçi-
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rilməsi;
İnsan hüquqları sahəsində orta və ali məktəblərdə pilləli (iyerarxik)
tədris sisteminin tətbiqi, insan hüquqlarının təşviqi və təbliği proqramlarının
hazırlanması, insan hüquqlarının bir fənn kimi tədrisi;
“Təhsil hamı üçün” prinsipinin təbliği, hüquqi maarifləndirmə işinin
genişləndirilməsi və insan hüquq və azadlıqlarının daha səmərəli müdafiəsi
məqsədilə insan hüquqlarının müxtəlif kateqoriyaları üzrə (vətəndaş, siyasi,
iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar) əhalinin müxtəlif qrupları üçün (qadınlar,
uşaqlar, gənclər, əlillər, ahıllar, qaçqın və məcburi köçkünlər, məhkumlar,
hərbi qulluqçular, narkomaniya və HİV/AİDS-ə yoluxmuş insanlar) həmin
qrup və yerli icmaların köməyindən istifadə etməklə hüquqi maarifləndirmə
üzrə müəllimlərin, məruzəçilərin, təlimatçıların (trenerlərin) hazırlanması;
İnsan hüquqları sahəsində müntəzəm maarifləndirmə tədbirlərinin
(seminarlar, dəyirmi masa, müzakirələr, treyninqlər və s.) həyata keçirilməsi,
hüquqi maarifləndirmə məqsədilə müxtəlif çap məhsullarının - kitabların,
broşürlərin, bukletlərin, bülletenlərin hazırlanması, plakatların nəşr edilməsi və
əhali arasında pulsuz yayılması işinin təşkili;
İnsan hüquqlarının müdafiəsi, təbliği və tədrisi sahəsində əsas məqsəd
və vəzifələrin həyata keçirilməsində milli insan hüquqlarının müdafiəsi
institutlarının rolunun daha da artırılması, bu sahədə vətəndaş cəmiyyətinin
imkanlarından istifadə etmək;
Ölkənin müxtəlif regionlarında, xüsusilə kəndlərdə, qəsəbələrdə, hərbi
hissələrdə, cəzaçəkmə müəssisələrində və s. mövcud kitabxanaların insan
hüquqları ilə bağlı müvafiq ədəbiyyatla (kitab, proqram, tədris modulları və s.)
təchiz edilməsi;
Ali təhsil müəssisələrində və elm ocaqlarında insan hüquq və
azadlıqları problemlərinə dair elmi-tədqiqat işlərinin aparılması;
Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu insan hüquq və azadlıqlarına
dair beynəlxalq sənədlərin Azərbaycan dilinə tərcümə olunması və dərc
olunaraq əhali arasında öyrənilməsi sahəsində maarifləndirmə işinin həyata
keçirilməsi;
Hüquq mədəniyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə insan hüquq və
azadlıqları sahəsində qüvvədə olan beynəlxalq və milli qanunvericiliyin
məmurlar və əhali arasında öyrənilməsi işinin
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həyata keçirilməsi;
Əhalinin hüquqi yardım almaq hüququndan daha səmərəli istifadə
etməsinə kömək məqsədilə mərkəzdə və xüsusən də regionlarda dövlət
tərəfindən maliyyələşdirilən və pulsuz xidmət göstərən hüquq
məsləhətxanalarının yaradılması;
İnsan hüquqlarının təbliği və təşviqi məqsədilə müsabiqələrin və
sərgilərin keçirilməsi;
İnsan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində həyata keçirilən islahatlar,
onların nəticələri və bu sahədə digər məsələləri özündə əks etdirən respublika
üzrə vahid internet səhifəsinin yaradılması;
Kütləvi informasiya vasitələrində insan hüquqları sahəsində
məsələlərin geniş işıqlandırılması, bu məqsədlə televiziya və radio saatlarının
təşkili, qəzetlərdə hüquq guşəsinin yaradılması.
2006-cı ildə BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinin Azərbaycan
hökumətinə təqdim etdiyi tövsiyələrə əsasən Azərbaycan Respublikasının Ailə,
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Uşaq Hüquqlarının
Müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının layihəsini hazırlamışdır. Qeyd etmək
lazımdır ki, mövcüd sahə də, Müvəkkilin fəailiyyətinin ilk anlarından etibarən
əsas prioritet istiqamətlərindən olmuş və məhz göstərilənlərin nəticəsidir ki,
həmin layihə ilə bağlı Müvəkkil tərəfindən kompleks təkliflər irəli
sürülmüşdür. Həmin təkliflər ümumi şəkildə aşağıdakıları əhatə edir:
1) MFP-yə həmçinin uşaqların sosial təminatı işinin təkmilləşdirilməsi üzrə
tədbirlər də daxil edilsin:
Əlilliyi olan uşaqların əlillik dərəcəsinin ağır, orta səviyyəli və yüngül
dərəcələrinə görə 16 yaşa qədər müxtəlif maddi müavinətlərlə təmin
olunmasına MFP-nin icrası zamanı xüsusi diqqət yetirilsin. (İcraçı orqanlar
kimi Əmək və Əhalinin Müdafiəsi, Maliyyə Nazirlikləri göstərilsin);
Məhkəmə qərarlarına uyğun olaraq uşağın saxlanılması üçün
müəyyən edilmiş alimentin borclu tərəfindən ödənilməsi ilə bağlı çoxsaylı
problemlərin olmasını nəzərə alaraq, cavabdehdən alınaraq iddiaçıya verilməsi
məhkəmə tərəfindən qət edilən alimentin Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və ya
müvafiq dövlət orqanı nəzdində yaradılmış və dövlət tərəfindən
maliyyələşdirilən “Aliment Fondu” tərəfindən ödənilməsi üzrə mexanizmin
yaradılması və tətbiq edilməsi (həmin alimentin sonradan borcludan məcburi
qaydada alınması şərti ilə) (İcraçı orqanlar kimi NK,
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Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi və Maliyyə Nazirlikləri göstərilsin);
-De - İnstitutlaşına proqramı çərçivəsində və ümümilikdə müəssisələrdən
ailələrə verilmiş uşaqlara görə ailələrə maddi yardımın verilməsi (müsbət
beynəlxalq təcrübə) (İcraçı orqanlar kimi NK, Təhsil Nazirliyi, De-İ
Koordinasiya Şurası, Maliyyə Nazirliyi göstərilsin);
2) MFP-yə həmçinin psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiyaların işinin
təkmilləşdirilməsi daxil edilsin. İcraçı orqanlar kimi Təhsil, Səhiyyə, Əmək və
Əhalinin Müdafiəsi Nazirlikləri göstərilsin. Müddət - 2007-2008;
3) Yetkinlik Yaşına Çatmayanlar üçün Tərbiyə Müəssisəsində olan
uşaqların sosial reabilitasiyası məqsədilə tədbirlərin keçirilməsi MFP-yə əlavə
edilsin. İçraçı orqanlar kimi Ədliyyə Nazirliyi, AQUPDK, Təhsil Nazirliyi,
Ombudsman, beynəlxalq təşkilatlar və yerli QHT-lər. Müddət - 2007-2009;
4) MFP-yə UHK-nın icrası və uşaqlara dair qanunların və dövlət
proqramlarının həyata keçirilməsinin monitorinqi daxil edilsin. İcraçı orqan
kimi Ombudsman göstərilsin. Müddət -mütəmadi;
5) Uşaqların özlərinin və onların valideynləri və ya qanuni
nümayəndələrinin uşaqlara qarşı baş vermiş hüquq pozuntuları, zorakılıq və s.
hallara dair şikayətlərini ünvanlamağa imkan verəcək və buna əsasən bu cür
halların araşdırılmasını təmin edəcək milli şəbəkənin yaradılması MFP-yə
əlavə edilsin (vahid qaynar xətt, sığınacaqlar, ailə və uşaq mərkəzləri və s.).
İcraçı orqanlar kimi NK, RİTN, AQUPDK, Ombudsman, Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi göstərilsin. Müddət - mütəmadi;
6) KİV-də uşaq hüquqlarının pozulmasının monitorinqinin keçirilməsi
MFP-yə əlavə edilsin. İcraçı orqanlar kimi Ombudsman, AQUPDK, Milli
Televiziya və Radio Şurası, Mətbuat Şurası göstərilsin. Müddət - mütəmadi;
7) BMT-nin uşaq hüquqlarının müdafiəsi sahəsində ixtisaslaşmış
müvafiq qurumları ilə, həmçinin Avropa Şurası, ATƏT və digər beynəlxalq
qurumlarla əməkdaşlıq strategiyasının hazırlanması və habelə birgə layihələrin
həyata keçirilməsi MFP-yə əlavə edilsin. İcraçı orqanlar kimi bütün aidiyyəti
qurumlar göstərilsin. Müddət - mütəmadi;
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8) MFP-yə uşaqlara hüquqi yardım göstərmək məqsədilə “Uşaq Hüquq
Klinikalar”nın yaradılması və fəaliyyətlərinin dəstəklənməsi əlavə edilsin.
İcraçı orqanlar kimi Ombudsman, Ədliyyə Nazirliyi, AQUPDK, Vəkillər
Kollegiyası, Universitetlər, yerli QHT-lər və beynəlxalq təşkilatlar göstərilsin.
Müddət - mütəmadi;
9) MFP-yə uşaq hüquqlarının müdafiəsini tənzimləyən beynəlxalq
sənədlərin müddəalarının Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri tərəfindən
tətbiqi üzrə araşdırma və tədqiqatların aparılması əlavə edilsin. İcraçı orqanlar
kimi Ədliyyə Nazirliyi, Ombudsman, AQUPDK, yerli QHT-lər və beynəlxalq
təşkilatlar göstərilsin. Müddət - mütəmadi;
10) MFP-yə uşaq hüquqları üzrə olimpiadaların, müsabiqələrin
keçirilməsi, uşaq hüquqlarının tətbiqinə dair bədii sərgilərin, festivalların və
digər tədbirlərin keçirilməsi əlavə edilsin. İcraçı orqanlar kimi Təhsil Nazirliyi,
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, AQUPDK, Ombudsman, yerli QHT-lər və
beynəlxalq təşkilatlar göstərilsin. Müddət - mütəmadi;
11) Uşaq hüquqları üzrə ən yaxşı jurnalist işi mövzusunda müsabiqələrin
təşkil olunması MFP-yə əlavə edilsin. İcraçı orqanlar kimi Ombudsman,
AQUPDK, Mətbuat Şurası, yerli QHT-lər və beynəlxalq təşkilatlar göstərilsin.
Müddət - mütəmadi;
12) MFP-yə Uşaq hüquqları ilə bağlı dərs vəsaitlərinin, maarifləndirmə
məqsədilə müxtəlif çap məhsullarının - kitabların, bukletlərin, aylıq
bülletenlərin hazırlanması, plakatların nəşr edilməsi və əhali arasında
yayılması işinin təşkili əlavə edilsin. İcraçı orqanlar kimi Təhsil Nazirliyi,
Ombudsman, AQUPDK, yerli QHT-lər və beynəlxalq təşkilatlar göstərilsin.
Müddət -mütəmadi;
13) İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin uşaq hüquqları ilə bağlı
işlərinin Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsi və yayılması MFP-yə əlavə
edilsin. İcraçı orqanlar kimi Xarici İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi,
Ombudsman, AQUPDK, yerli QHT-lər və beynəlxalq təşkilatlar göstərilsin.
Müddət - 2007-2009;
14) MFP-yə Uşaq hüquqları üzrə ixtisaslaşmış kitabxananın yaradılması
əlavə edilsin. İcraçı orqanlar kimi Nazirlər Kabineti, Ombudsman, AQUPDK,
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Milli Elmlər
Akademiyasının İnsan Hü-
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quqları üzrə Elmi Tədqiqat İnstitutu göstərilsin. Müddət - 2008-2009;
15) MFP-yə Televiziya və radioda uşaq hüquqlarına həsr edilmiş silsilə
verilişlərin təşkili əlavə edilsin. İcraçı orqanlar kimi Milli Televiziya və Radio
Şurası, Ombudsman, AQUPDK, yerli QHT-lər və beynəlxalq təşkilatlar.
Müddət - mütəmadi;
16) MFP-yə KİV nümayəndələri üçün uşaq hüquqları sahəsində
maarifləndirmə tədbırlərinin, təlim kurslarının həyata keçirilməsi əlavə edilsin.
İcraçı orqanlar kimi Milli Televiziya və Radio Şurası, Mətbuat Şurası,
Ombudsman, yerli QHT-lər və beynəlxalq təşkilatlar. Müddət - 2007-2009;
17) MFP-də göstərilmiş tədbirlərin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsini
təmin etmək məqsədilə şəhər və rayon icra hakimiyyətləri və onların yanında
fəaliyyət göstərən YYÇİHM üzrə Komissiyaların nümayəndələrinin Planın
bütün mərhələlərində fəal şəkildə iştirakçı qismində cəlb edilsin;
18) MFP-də göstərilən tədbirlərin uğurla həyata keçirilməsi məqsədilə
bələdiyyələrin və icma üzvlərinin imkanlarının səfərbər edilməsi MFP-yə daxil
edilsin.
Müvəkkilin insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin
edilməsi sahədə çoxşaxəli fəaliyyətinin ən mühüm istiqamətlərindən biri də,
insan hüquq və azadlıqlarını pozan qanunvericilik və icra hakimiyyəti
orqanlarının normativ aktlarından, bələdiyyə və məhkəmə aktlarından qanunla
müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya
Məhkəməsi tərəfindən həll edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu verə bilməsidir.
Müvəkkilin yuxarıda qeyd olunmuş hüququ (Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu verə bilmək hüququ) Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin VII hissəsinədə,
Konstitusiya Qanununun 13.2.8-ci maddəsində, habelə “Konstitusiya
Məhkəməsi haqqında” Qanunun 32.1-ci maddəsində təsbit olunmuşdur.
Müvəkkil bu hüquqdan istifadə edərək müxtəlif vaxtlarda (2004, 2005,
2006-cı illərdə) Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinə bir neçə
sorğu göndərmişdir.
Məsələn, Konstitusiya Məhkəməsinə ünvanlanmış 28 iyun 2004-ci il tarixli
1/3485-04 nömrəli sorğuda İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 398.1.1 - ci
maddəsinin şəxsin insan ləyaqətini alçaldan
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və ictimai mənəviyyatı təhqir edən sərxoş vəziyyətdə ictimai yerlərə gəlməsi
zamanı onun barəsində inzibati qaydada tutmanın tətbiqi ilə bağlı
müddəalarının Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 28-ci, 80-ci və 71ci maddəsinin II hissəsinə uyğunluğunun yoxlanılması xahiş olunmuşdur.
Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu 27 avqust 2004-cü il tarixli
qərarında
Müvəkkilin
sorğusunu
nəzərə
alaraq
və Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin III, IX və X hissələrini,
“Konstitusiya Məhkəməsi haqqında” Qanunun 52, 62, 63, 65-67 və 69-cu
maddələrini rəhbər tuturaq, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 398.1.1-ci
maddəsində “...şəxs insan ləyaqətini alçaldan və ictimai mənəviyyatı təhqir
edən sərxoş vəziyyətdə ictimai yerlərə gəldikdə...” müddəasını həmin Məcəllədə bu əmələ (xətaya) görə inzibati məsuliyyət müəyyən edən norma
nəzərdə tutulmadığı üçün Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 28ci maddəsinin I, II hissələrinə, 71-ci maddəsinin II hissəsinə, 80-ci maddəsinə,
149-cu maddəsinin I, III hissələrinə uyğun olmadığından qüvvədən düşmüş
hesab etmişdir. Başqqa bir misal: Müvəkkilin Konstitusiya Məhkəməsinə
ünvanladığı 28 iyun 2004-cü il tarixli, 1/3486-04 saylı sorğusunda Mülki
Məcəllənin 133.1-ci maddəsinin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
58, 59-cu maddələrinə və 71-ci maddəsinin İİ hissəsinə uyğunluğunun
yoxlanılması xahiş edilmişdir.
Mövcud sorğunun qısaca mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycan
Respublikası Mülki Məcəlləsinin əvvəl qüvvədə olmuş 133.1-ci maddəsində
“Əgər hüquqi şəxs qeydə alınmışdırsa, lakin qeydiyyat günündən bir il ərzində
öz fəaliyyətini həyata keçirmirsə, onda müvafiq icra hakimiyyəti orqanı hüquqi
şəxslərin dövlət reyestrindəkı yazını ləğv edir. Yazı hüquqi şəxsin istənilən
təsisçisinin və istənilən üçüncü şəxsin ərizəsi ilə də ləğv edilə bilər. Hüquqi
şəxslərın dövlət reyestrindəki yazıların ləğv edilməsi hüquqi şəxsin
buraxılması deməkdir.” - xarakterli göstərişlər ifadə edilmişdir. Bütün bunlar
isə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 58, 59-cu maddələrinin və 71ci maddəsinin II hissəsinin tələbləri ilə ziddiyyət təşkil etmişdir.
Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu 20 sentyabr 2004-cü il tarixli
qərarında Müvəkkilin sorğusunu nəzərə alaraq və Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin VII, IX və X hissələrini, “Konstitusiya
Məhkəməsi haqqında”
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Qanunun 60, 62, 63, 65-67 və 69-cu maddələrini rəhbər tutaraq, Mülki
Məcəlləsinin 133.1-ci maddəsini Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
58, 59-cu maddələrinə və 71-ci maddəsinin II hissəsinə uyğun olmadığına görə
qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barəsində qərar qəbul etmişdir.
Müvəkkilin Konstitusiya Məhkəməsinə ünvanladığı 10 dekabr 2004-cü il
tarixli, 1/6759-04 saylı sorğusunda “Azərbaycan Respublikasının bəzi
qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” 11 iyun
2004-cü il tarixli, 688-IIQD saylı Azərbaycan Respublikası Qanununun III
hissəsinin 9-cu bəndinin və IV hissəsinin 7-ci bəndinin Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin IX hissəsinə uyğunluğunun
yoxlanılması xahiş edilmişdir.
“Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və
dəyişikliklər edilməsi barədə” 11 iyun 2004-cü il tarixli Azərbaycan
Respublikasının Qanununa əsasən, Azərbaycan Respublikasının MülkiProsessual və Cinayət-Prosessual Məcəllələrinə edilmiş dəyişikliklər və
əlavələrdə hüquq və azadlıqların pozulması ilə bağlı yeni hallar üzrə məhkəmə
icraatı nəzərdə tutulmuş, hüquq və azadlıqların pozulması ilə bağlı yeni hallar
üzrə məhkəmə aktlarına baxılması üçün əsaslar mövcüd olduqda, Azərbaycan
Respublikası Ali Məhkəməsinin Plenumu tərəfindən Azərbaycan Respublikası
Konstitusiya Məhkəməsinin və İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin
qərarlarının icrası ilə bağlı yalnız hüquq məsələlər üzrə işlərə baxılması
müəyyən edilmişdir.
Müvəkkil, Ali Məhkəmənin Plenumunda baxılan məsələyə dair artıq
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən çıxarılmış
qərarın mövcüd oduğuna, həmin qərarla məhkəmə aktının hüquq və azadlıqları
pozan, Konstitusiyaya və qanunlara uyğun olmayan hesab edilməsinə və
bununla da əsas hüquqi məsələnin həll edilməsinə əsaslanaraq Konstitusiya
Məhkəməsinə sözügedən sorğunu təqdim etmişdir.
Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu işin materiallrını araşdırıb müzakirə
edərək qərar qəbul etmişdir.
Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu iş üzrə qəbul etdiyi 25 yanvar 2005ci il tarixli qərarında deyilir ki, “Azərbaycan Respublikasının bəzi
qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” 11 iyun
2004-cü il tarixli, 688-IIQD saylı Qanunun III hissəsinin 9-cu bəndində və IV
hissəsinin 7-ci bəndində
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Ali Məhkəmənin Plenumunun Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarının icrası
ilə bağlı yalnız hüquqi məsələlər üzrə işlərə baxılmasını nəzərdə tutan
müddəalar Ali Məhkəmənin Plenumu tərəfindən:
hüquq və azadlıqların pozulması ilə bağlı yeni hallar üzrə icraatı
Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş hüquqi hədlər
çərçivəsində həyata keçirməklə;
Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarının, o cümlədən bu qərarlarda
əks olunmuş hüquqi mövqelərin məcburi qüvvəsini nəzərə alaraq onların
şərtsiz icrasının təmin edilməsi üçün zəruri hüquqi məsələləri həll etməklə4
Konstitusiya Məhkəməsinin qəraralrının təhrifinə (təftişinə,
genişləndirilməsinə, məhdudlaşdırılmasına və ya digər formada təfsir
olunmasına) yol verməməklə;
işlərin yenidən baxılması məsələsini təşkil edərkən onların yalnız
təkrar baxılması üçün deyil, həmçinin pozulmuş insan hüquq və azadlıqlarının
tezliklə bərpası məqsədi ilə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarında
göstərilmiş məhkəmə səhvlərinin, onların yol verdiyi icraatı mərhələsində və
müvafiq icraat üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətlər çərçivəsində
aradan qaldırılması üçün konkret qərarlar qəbul etməklə yerinə yetirildikdə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin IX hissəsinə
uyğun hesab olunsun.
Müvəkkil tərəfindən həmçinin “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi
deputatının statusu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq
edilməsi ilə əlaqədar “Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununa əlavələr edilməsi barədə” 3 mart 2000-ci il tarixli,
817-IQD saylı Azərbaycan Respublikası Qanununun və “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” 29 iyun 2004-cü il tarixli,
718-IIQD saylı Azərbaycan Respublikası Qanununun 1.5-ci maddəsinin ikinci
abzasının Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 25-ci maddəsinin I və III
hissələrinə, 149-cu maddəsinin I, III və VII hissələrinə uyğunluğunun
yoxlanılmasına dair Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu (16 iyun 2006-cı il
tarixli 1/382806 saylı) verilmiş və bu barədə müvafiq qərar qəbul edilmişdir.
Müvəkkil tərəfindən həmçinin “Bələdiyyə torpaqlarının
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idarə edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun 6.5-ci
maddəsinin tələblərinin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 13, 29,
144, 147-ci maddələrinin, habelə 149-cu maddənin III hissənin tələblərinə
uyğunluğunun yoxlanılmasına dairı habelə Azərbaycan Respublikasının bəzi
qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının 22 dekabr 2006-cı il tarixli, 211-IIIQD saylı
Qanununun I abzasının 2-ci hissəsinin və “Azərbaycan Respublikasında hərbi
xidmətə çağırışın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 10
iyun 1992-ci il tarixli, 166 saylı Azərbaycan Respublikası Qanununun 17-ci
maddəsinin birinci abzasının 1, 2 və 4-cü hissələrinin Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 34-cü maddəsinin V hissəsinə, 38-ci maddənin
II hissəsinə, 149-cu maddəsinin III və VII hissələrinə uyğunluğunun
yoxlanılmasına dair sorğular hazırlanmış və aidiyyəti üzrə Konstitusiya
Məhkəməsinə təqdim edilmişdir.
Nəticə etibarilə qeyd etmək istərdik ki, Müvəkkilin istər qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsi, istərsə də şəxsin hüquqlarının qüvvədə olan normativ
hüquqi aktlarla pozulması hallarının aradan qaldırılması üçün Konstitusiya
Məhkəməsinə sorğu ilə müraciət etməsi istiqamətində həyata keçirdiyi
çoxşaxəli səmərəli fəaliyyəti bundan sonra da davam etdiriləcəkdir.
M.Məmmədov
Azərbaycan Respublikasının
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman)Aparatının
Elmi-analitik sektorunun
baş məsləhətçisi
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The activity of the Commissioner in the improvement
of the legislation on the provision human
and civil rights
Summary
The article touches upon the activity of the Commissioner (Ombudsman)
for human rights of the Republic of Azerbaijan in the perfecting of legislation
(amendments, proposals on different codes, laws) as well as proposals on the
joining conventions of great importance for the country were addressed to the
Mllli Mejlis of the Azerbaijan Republic.
As known, the one of direction of the Commissioner's activity was State
Programs, drafting and the implementation of the National Action Plans,
putting forward relevant proposals for the solution of global problems and
strategy determination of the activities and current issues are also reflected in
the article .
One of the main directions of the Commissioner's manifold activities in the
human and civil rights and freedoms provision is the ability to make inquiry to
the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan for the solution
M.Mammadov
Chief advisor
Scientific-analytical departınent
Office of the Commissioner for Human Rights
(Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan
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Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkilinin beynəlxalq əlaqələri
İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi üzrə çoxşaxəli fəaliyyətin
ölkədaxili mühitlə və xarici aləmlə bağlı məqamlarını birləşdirən amil “İnsan
Hüquqlarının Müdafiəsi” məfhumunun özünün beynəlxalq təbiətə malik
olduğunu təsdiq edir. Artıq insan hüquqları ideyası milli sədləri aşaraq
beynəlxalq status almış və nəinki bir dövlətdə və ya bir cəmiyyətdə,
bütövlükdə dünya birliyi çərçivəsində sülhün bərqərar olunmasında
əvəzedilməz vasitələrdən biri kimi çıxış edir. Bu isə “insan huquqları”
anlayışının ayrıca götürülmüş hər hansı dövlətin milli sərvəti kimi deyil,
bütövlükdə insan cəmiyyətinin neyməti kimi qəbul edildiyini və onun bəşəri
dəyər səviyyəsinə qalxdığını göstərir.
XX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq insan hüquqlarına əməl edilməsi
problemi beynəlxalq səviyyədə mühüm yer tutınağa başlamış, ölkələrarası
əlaqələrin tərkib hissəsinə çevrilmişdir. İndi sosial və humanitar əməkdaşlıq
üzrə elə bir beynəlxalq tədbir tapılmaz ki, həmin problem və onun həlli yolları
müzakirə edilməmiş olsun.
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman) beynəlxalq əlaqələr sahəsindəki fəaliyyətini “Azərbaycan
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununa və ölkənin digər
qanunvericilik aktlarına müvafiq olaraq qurur və həyata keçirir.
Müvəkkil öz fəaliyyətinin ilk addımlarından beynəlxalq əlaqələrin
inkişafına xüsusi diqqət yetirir.
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili bu sahədəki
fəaliyyətini aşağıdakı istiqamətlərdə qurmuşdur:
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilin beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlığı;
Müvəkkilin xarici həmkarları ilə əməkdaşlığı;
Müvəkkilin təşəbbüsü ilə keçirilən beynəlxalq tədbirlər;
Ombudsmanın və onun əməkdaşlarının beynəlxalq tədbirlərdə
iştirakı;
Müxtəlif
beynəlxalq
təşkilatların
nümayəndələrin
və
ekspertlərinin qəbulu;
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- Diasporalar ilə əməkdaşlıq.
Müvəkkil ölkə daxilində və xaricində müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla, o
cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı (BMT-nin İP),
BMT-nin Uşaq Fondu (UNİCEF), Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq
Təşkilatı (ATƏT), Avropa Şurası (AŞ) ilə əməkdaşlıq əlaqələri yaratmışdır.
İnsan hüquqlarının qorunması və təbliğı sahəsində fəaliyyət göstərən
beynəlxalq təşkilatlar sırasında ən mühüm rolu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
oynayır. Sözsüz ki, bu qurum və onun ixtisaslaşmış agentlikləri ilə
əməkdaşlığa Azərbaycan Ombudsmanı böyük diqqət yetirir. Bu əməkdaşlığın
bariz nümunəsi kimi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının
(UNDP) “Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin
(Ombudsmanın) Aparatına köməklik” layihəsi, uşaq hüquqlarının qorunması
sahəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondu (UNİCEF), Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Qadınlar üçün İnkişaf Fondunun (UNİFEM) qadınların
Cənubi Qafqazda münaqişələrin həlli və sülhün qorunması sahəsində həyata
keçirdiyi layihəsi çərçivəsində, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə
Ali Komissarlığı (UNHCR) ilə ölkədə qaçqın və məcburi köçkünlərin
problemlərinin həlli, UNESCO ilə təhsil və mədəni hüquqların təmin olunması
və digər problemlər üzrə əməkdaşlığı da göstərmək olar.
Qeyd etmək lazımdır ki, 27 oktyabr 2006-cı il tarixdə Milli İnsan
Hüquqları Təsisatlarının Beynəlxalq Əlaqələndirmə Komitəsi tərəfindən
Azərbaycan Ombudsman təsisatına “A” statusu verilmişdir. Həmin komitə bu
statusu milli insan hüquqları təsisatlarının Paris Prinsiplərinə cavab veribverməməsinə əsasən müəyyən edir. Hazırda Avropa məkanında 10
Ombudsman həm də Milli İnsan Hüquqları İnstitutu kimi tanınmış və müvafiq
olaraq “A” statusu ilə akkreditə olunmuşdur.
Alt Komitə Ombudsman Elmira Suleymanovanın rəhbərlik etdiyi təsisatın
akkreditasiyası ilə bağlı müraciətini təmin etmişdir. Komitənin Azərbaycan
Respublikası İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Aparatına ən
yüksək “A” statusunun verilməsi barədə tövsiyəsi Beynəlxalq Əlaqələndirmə
Komitəsi tərəfindən qəbul edilmişdir. Komitənin tövsiyələri Ombudsmana
göndərilmişdir.
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Həmin status Azərbaycan Ombudsman təsisatının beynəlxalq əlaqələrini,
BMT və onun qurumları ilə əməkdaşlığını daha da genişləndirməsinə təkan
verir. Bu, həmçinin Ombudsmana Azərbaycanın ən uzun müddətə - üç il
müddətinə üzv seçildiyi BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının fəaliyyətində
müstəqil olaraq iştirak etmək və tövsiyələr vermək imkanı yaradır.
Dünyada insan hüquqlarının və demokratik dəyərlərin xüsusən də qanun
aliliyinin əsas təbliğatçısı kimi çıxış edən digər beynəlxalq təşkilat Avropa
Şurasıdır. Dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan Avropaya
inteqrasiya yolunu seçmiş, bunun məntiqi nəticəsi və davamı olaraq 2001-ci il
yanvarın 25-də ölkəmiz dünyanın ən nüfuzlu regional beynəlxalq
təşkilatlarından olan Avropa Şurasına qəbul edilmiş və bu günədək həmin
qurumun 40-dan artıq sənədinə qoşulmuşdur. İnsan hüquq və azadlıqlarının
daha effektiv müdafiəsi baxımından götürülmüş öhdəliklər sırasında İnsan
hüquqları üzrə səlahiyyətli Müvəkkil (Ombudsman) haqqında qanunun
qəbuluna dair öhdəlik yer tutur.
Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həm qurumun Baş Katibinin
Azərbaycandakı nümayəndəsi və İnformasiya Ofisi həm də Avropa Şurası ilə
birbaşa əlaqələri qeyd etmək olar.
Ombudsman təsisatı yarandığı ilk günlərdən Avropa Şurasının İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkili ilə sıx əməkdaşlıq əlaqələri yaratmış və onun
iştirakı ilə bir sıra görüşlər və tədbirlər keçirilmişdir. Bu tədbirlər sırasında
Azərbaycanın ağrılı problemi olan qaçqın və məcburi köçkünlərlə keçirilən
görüşləri xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Ombudsmanın əməkdaşlıq etdiyi mühüm təşkilatlardan biri də ATƏT-dir.
Bu əməkdaşlığın ən vacib istiqamətlərindən ATƏT-in Bakı Ofisi ilə birgə
həyata keçirilən layihəsi olmuşdur. Birgə layihə əsasında təcridxanalarda,
müvəqqəti saxlanılma yerlərində insan hüquqlarının pozulması hallarının
araşdırılması və şikayətlərin sürətli cavablandırılması məqsədilə 4 iyun 2004cü il tarixdə Ombudsmanın “Çevik araşdırma” qrupu və “Qaynar xətt”
yaradılmışdır.
Azərbaycanda Ombudsman təsisatının yaradılması ölkəmizin Avropaya
inteqrasiyası prosesində qəbul etdiyi öhdəlliklərin icrası və insan hüquqlarının
təmin edilməsi istiqamətində aparılan hüquqi islahatların davamı olmuşdur.
Avropa İttifaqının “Avropa Qonşuluq Siyasəti” nə ölkə-
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mizin də daxil olduğunu və prioritet sahələrdən birinin insan hüquqları və
demokratikləşmə olduğunu nəzərə alaraq Müvəkkil bu qurumla da əməkdaşlıq
edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, “Azərbaycan Respublikasının Avropaya
inteqrasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının yaradılması haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 1 iyun 2005-ci ildə tarixli Sərəncamına əsasən
komissiyanın üzvü seçilmiş və Nazirlər Kabineti tərəfindən Avropa İttifaqı ilə
əməkdaşlıq sahələri üzrə yaradılan “İnsan hüquqları və demokratikləşmə
məsələləri üzrə İşçi Qrupu”nda Müvəkkilin nümayəndəsi fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan Ombudsmanı fəaliyyətə başladığı ilk gündən xarici həmkarları
ilə əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetirir. Bu əməkdaşlıq həm Ombudsmanın üzv
olduğu beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, yəni Beynəlxalq Ombudsmanlar
İnstitutu, Avropa Ombudsmanlar İnstitutu və Asiya Ombudsmanlar
Assosiasiyası ilə, həm də ikitərəfli qurulmuşdur.
Təsadüfi hal deyil ki, qisa müddət ərzində İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkilin təşəbbüsü ilə xarici ölkələrin Ombudsmanları ilə əməkdaşlıq
haqqında yeddi saziş imzalamışdır. Bu ölkələr Rusiya Federasiyası, onun
subyektləri olan Moskva, Sverdlovk, Saratov vilayətləri və Tatarstan
Respublikası, Ukrayna, Gürcüstan və Özbəkistan dövlətləridir. Sazişlərin əsas
məqsədi təsisatların Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrin
ərazilərində və müqavilənin tərəfi olan ölkənin və ərazi vahidinin vətəndaşlarının ölkəmizdə hüquq və azadlıqlarının pozulması halları barəsində birbirini vaxtında məlumatlandırılması və onların bərpa edilməsinə öz
səlahiyyətləri daxilində yardim göstərilməsidir. Bu sənədlərə əsasən
Ombudsman təsisatları İnsan Hüquqları bərpası sahəsində işçilərinin
təkmilləşdirilməsi məqsədilə vaxtaşırı təcrübə və fıkir mübadiləsi aparırlar.
Ombudsmanın səyləri nəticəsində bu sahədə diasporalarımızla digər
okələrdə olan Ombudsman təsisatlarının əlaqələri yaradılmış və sözü gedən
təsisatlarla ikitərəfli əməkdaşlıq nəticəsində Azərbaycan Ombudsmanı həm
həmvətənlərimizin xarici ölkələrdə, həm də xarici vətəndaşların ölkəmiz
ərazisində pozulmuş hüquqlarının bərpasına nail olmuşdur.
Bu sazişlərə əsasən Azərbaycan Ombudsman təsisatının əməkdaşları
Özbəkistanda, Gürcüstanda, Rusiya Federasiyasının
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Moskva, Sverdlovsk, Saratov vilayətlərində və Tatarstan Respublikasında
ezamiyyətdə olmuşlar. Həmin səfərlər zamanı nümayəndələr təcrübə
mübadiləsi aparmış, təsisatların fəaliyyəti ilə yaxından tanış olmuş və
ölkəmizdə mövcud olan müsbət təcrübədən istifadə olunması üçün
həmkarlarına bir sıra təkliflər vermişlər, cari ildə müqavilə çərçivəsində
görülən işlərin nəticələrini və perspektivlərini müzakirə etmişlər.
Qeyd olunanlarla yanaşı, Müvəkkil beynəlxalq əlaqələr sahəsində
fəaliyyətini ozünün birbaşa təşəbbüsü ilə keçirilən beynəlxalq tədbirlərlə daha
da zənginləşdirmişdir. Bu tədbirlər həm daxili, həm də xarici çevrələrin diqqət
mərkəzində olmuşdur. Bu tədbirlərdə toxunulan mövzuların aktuallığı və
əhəmiyyəti eyni zamanda bir sıra mühüm beynəlxalq qurum və təşkilat
nümayəndələrinin həmin tədbirlərdə fəal iştirakına səbəb olmuşdur.
2003-cü il 9-13 iyun tarixlərində Azərbaycan Respublikasının İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) və “Ümidli Gələcək” Gənclər
Təşkilatı”nın birgə təşkil etdiyi “Hüquqi dövlətdə Ombudsmanın rolu”
mövzusunda Ombudsmanların I Bakı Beynəlxalq Konfransında “ölkədə insan
hüquqları sahəsində aparılan islahatlar”, “yeni yaranmış Ombudsman
təsisatının insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi və bərpasında rolu”
mövzuları müzakirə olunmuşdur. Bundan əlavə Kanada, Avstriya, Yunanıstan
və Macanstan ölkələrinin təcrübəsi barəsində də məruzələr dinlənilmişdir.
Beləliklə həmin tədbirdə nəinki Azerbaycan Respublikasında insan hüquqları
ilə bağlı aktual məsələlərə toxunulmuş, həmçinin yuxarıda adları çəkilən
ölkələrin iş təcrübəsinin öyrəniləməsinə də yer verilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki yeni yaranan bir təsisat kimi Azərbaycan
Ombudsmanının İnsan Hüquqlarının müdafiəsi sahəsində böyük təcrübəsi olan
inkişaf etmiş ölkələrinin insan hüquqları institutlarının bu sahədəki təcrübəsini
öyrənmək istiqamətində fəaliyyəti onun işinin daha da təkmilləşdirilməsində
böyük rol oynamışdır.
Belə mühüm tədbirlərdən sayca ikincisi 2003-cü il 20-21 noyabr
tarixlərində Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin,
BMT-nin İnkişaf Proqramı ilə birgə keçirilmiş Ombudsmanların II Beynəlxalq
Dəyirmi Masası olmuşdur. Həmin tədbirdə Beynəlxalq Ombudsmanlar
İnstitutunun Prezidenti Kler Lyuis, Avropa Ombudsmanlar İnstitutunun
icraçı direktoru
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Nikolaus Şvartsler, BMT-nin İnkişaf Proqramının Ombudsmanı Ceyms Li,
həmçinin İsveç, Rusiya Federasiyası, Litva, Moldova, Qazaxıstan, Qırğızıstan,
Özbəkistan və Gürcüstan Ombudsmanları və onların nümayəndələri iştirak
etmişlər.
Bu tədbirin əhəmiyyət kəsb edən məqamlarından biri də burada iştirak edən
qonaqların Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən
qəbul edilməsi olmuşdur.
BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət üzrə Təşkilatının (UNESCO) Moskva
Bürosu ilə əməkdaşlıq nəticəsində 29-30 noyabr 2004-cü il tarixdə Azərbaycan
Respublikası İnsan hüquqları üzrə Müvəkkilinin təşəbbüsü ilə BMT-nin insan
hüquqları üzrə maarifləndirmə onilliyi (1995-2004) münasibətilə “Demokratikləşmənin inkişafında vətəndaş cəmiyyəti ilə birgə insan hüquqları üzrə
maarifləndirmənin rolu” mövzusunda Ombudsmanların III Bakı Beynəlxalq
konfransı keçirilmişdir.
Azərbaycan Ombudsmanının keçirdiyi sayca üçüncü olan bu beynəlxalq
tədbirdə İsveç, Macarıstan, Litva, Rusiya Federasiyası və onun subyektləri
olan Moskva, Sverdlovsk vilayətlərinin, Tatarıstan Respublikasının, habelə
MDB ölkələrinin, o cümlədən Moldova, Qırğızıstan və Gürcüstanın
ombudsmanları və onların nümayəndələri iştirak etmişlər.
Qeyd etmək lazımdır ki, konfrans qarşılıqlı faydalanma baxımından
iştirakçılar üçün çox səmərəli olmuşdur. İştirakçılar bu beynəlxalq konfransın
hüquqi maarifləndirmə istiqamətində ombudsmanların fəaliyyətinin daha da
təkmilləşməsinə, onların səylərinin dövlət qurumları, QHT-lər, bütövlükdə
vətəndaş cəmiyyətinin səyləri ilə birləşdirilməsinə təkan verəcəyini
vurğulamış, tövsiyələr və təkliflər irəli sürmüş, fikir mübadiləsi aparmışlar.
Tədbirin mühüm məqamlarından biri də MDB ölkələri ombudsmanları
E.Süleymanovaya öz ölkələrindəki Ombudsman İnstitutlarının əlaqələndirmə
şurasının yaradılması ilə bağlı irəli sürdükləri təklif olmuşdur.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan hökuməti ilə Rusiya Federasiyası (RF)
arasında əldə olunmuş razılığa əsasən, 2006-cı il Azərbaycanda Rusiya ili elan
edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili Elmira
Süleymanovanın təşəbbüsü və RF İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
V.P.Lukinin, habelə Federasiyanın subyektlərinin
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müvəkkillərinin iştirakı ilə 5-7 raay 2006-cı il tarixdə Ombudsmanların IV
Bakı Beynəlxalq Konfransı keçirilmişdir. Bu mötəbər konfrans Azərbaycanda
Rusiya ili çərçivəsində iki ölkə arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrinin
gələcək inkişafına yönəldilmiş tədbirlər sırasında olmuşdur.
“İnsan
hüquqlarının
müdafiəsinin
təkmilləşdirilməsi
məqsədilə
əməkdaşlığın vəziyyəti və inkişaf perspektivləri” mövzusuna həsr edilmiş
tədbirdə Rusiya Federasiyasının və 20-dən çox subyektinin müvəkkilləri
iştirak etmişlər.
Beynəlxalq konfransda Azərbaycan Ombudsmanının dəvəti ilə Avropa
Şurasının yeni seçilmiş İnsan Hüquqları üzrə Komissarı Tomas Hammerberq
iştirak etmişdir. Qeyd olunmalıdır ki, bu, AŞ İnsan Hüquqları üzrə
Komissarının MDB ölkələrinə ilk səfəri idi.
AŞ İnsan Hüquqları üzrə Komissarı T.Hammerberq də çıxışında fəaliyyətə
başladığı gündən ilk səfərini Azərbaycana etdiyini bildirmişdir. O, Azərbaycan
Ombudsmanının Avropa ombudsmanlar ailəsində yaxşı tanındığını və insan
hüquqları sahəsində səmərəli fəaliyyəti ilə nüfuz qazandığını, seçildiyini
diqqətə çatdırmışdır. O, insan hüquqlarının qorunması sahəsində medianın,
vətəndaş cəmiyyətinin və qeyri-hökumət təşkilatlarının rolunu, Ombudsmanın
KİV və QHT-lərlə əməkdaşlığının mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd
etmişdir.
Tədbirin davam etdiyi günlərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev AŞ İnsan Hüquqları üzrə Komissarı T.Hammerberqi qəbul
etmişdir. Görüşdə Azərbaycanda cəmiyyətin daha da demokratikləşdirilməsi
istiqamətində həyata keçirilən işlər, Azərbaycan-Avropa Şurası əməkdaşlığı və
qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır.
Ölkə Prezidenti Rusiya Federasiyasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
V.P.Lukini də qəbul etmişdir. Görüşdə Azərbaycanda Rusiya ili çərçivəsində
keçirilən tədbirlər barədə söz açılmış, iki dövlət arasında, o cümlədən insan
hüquqlarının müdafiəsi sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlığın daha da
möhkəmləndirilməsinin vacibliyi vurğulanmışdır.
Fəaliyyəti dövründə Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkili (Ombudsman) Elmira Süleymanova bir çox səfirliklərin, beynəlxalq
təşkilatların nümayəndələrini, o
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cümlədən tanınmış beynəlxalq ekspertləri qəbul etmişdir.
Ombudsman bir sıra beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrini qəbul edərək
ölkəmizdə insan hüquqlarının qorunması, pozulmuş insan hüquq və
azadlıqlarının bərpasında Ombudsmanın rolu, səyləri və fəaliyyət ıstiqamətləri,
problemlərin birgə həlli yolları, bu təşkilatlarla gələcək əməkdaşlıq,
respublikamızda ictimai vəziyyət və digər qarşılıqlı maraq kəsb edən
məsələlərə dair müzakirələr aparmışdır.
Ombudsman və təsisatın əməkdaşları ABŞ, Kanada, İspaniya, Böyük
Britaniya, İrlandiya, Belçika, Norveç, Danimarka, Türkiyə, Yunanıstan, Polşa,
Rumıniya, Makedoniya, Rusiya, İsveç, İsveçrə, Fransa, İtaliya, Almaniya,
Slovakiya, Avstriya, Litva, Çexiya, Qırğızıstan, Gürcüstan, Çin, Cənubi
Koreya və digər ölkələrdə “İnsan hüquqlarının müdafiəsi sistemi”, “Qadın hüquqlarının müdafiəsi və qadının cəmiyyətdə rolu”, “Milli azlıqların
hüquqlarının müdafiəsi”, “Ekoloji hüquqların müdafiəsi”, “Ombudsman
Aparatı əməkdaşlarının ixtisasının artırılması və təkmilləşdirilməsi” və digər
mövzularda keçirilmiş beynəlxalq konfranslarda, seminarlarda iştirak etmiş,
bir sıra ölkələrin ombudsmanları və onların işçiləri ilə təcrübə mübadiləsi
aparmışlar. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman) və Aparatın əməkdaşları həmin tədbirlərdə çıxış edərək ölkədə
insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində həyata keçirilmiş islahatlar və təsisatın
bu istiqamətdəki fəaliyyəti haqqında məlumat vermişlər. Bu tədbirlərdə əldə
edilən biliklər, ədəbiyyat və qurulan münasibətlər Ombudsman təsisatının
işinin təkmilləşdirilməsinə mühüm köməklik göstərmişdir.
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman) bir çox qlobal beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etmişdir.
Qeyd edilməlidir ki, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkili (Ombudsman) xarici ölkələrə etdiyi səfərlər zamanı orada yaşayan
soydaşlarımızla görüşlər keçirmiş, onlara ölkədəki vəziyyət barədə məlumat
vermişdir. O, soydaşlarımızın problemləri ilə də maraqlanmış, onların həlli
üçün müvafiq təşkilatlara müraciət etmişdir. İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil
hər bir görüşdə soydaşlarımıza Əlifba, Ana dili, tarix və başqa fənlər üzrə
dərslikləri, Azərbaycan ədəbiyyatı korifeylərinin əsərləri, xalq mahnı və
rəqslərindən ibarət kasetlər hədiyyə etmiş.
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Diasporların nümayəndələrinə “Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları
üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında” Konstitusiya Qanunu, habelə
Azərbaycan qaçqınlarının vəziyyətinə dair sənədlər, BMT-nin qətnamələri,
təsisatda hazırlanmış hüquqi nəşrlər də təqdim edilmişdir.
Belə görüşlər Avropa və MDB ölkələrinin bir sıra şəhərlərində
keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman) Elmira Süleymanova öz fəaliyyəti dövrü ərzində insan hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsi istiqamətində gördüyü dəyərli işlərlə yanaşı, rəhbərlik
etdiyi aparatın həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq aləmdə tanınmasına nail
olmuşdur. İlk Ombudsman olaraq seçilən xanım Elmira Süleymanova bu
təsisatın respublikamızın həyatında yeni bir qurum olması ilə bağlı yaranan
çətinliklərə baxmayaraq qısa bir müddət ərzində təsisatın işini tam
təşkilatlandıraraq
böyük
nailiyyətlər
əldə
etmişdir.
Müvəkkilin
(Ombudsmanın) beynəlxalq əməkdaşlıq istiqamətində atdığı addımlar nəinki
təsisatın nüfüzünun artmasının və ölkəmizin beynəlxalq aləmdə demokratik
hüquqi bir dövlət kimi tanınmasının, həmçinin Respublikamızın uğurla həyata
keçirdiyi xarici siyasətin bariz nümunəsidir. Beləliklə Azərbaycan
Respublikası İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudmanın) çoxşaxəli
fəaliyyətində qoşulduğumuz Konvensiyalarda, ölkə konstitusiyasında və milli
qanunvericilikdə təsbit olunmuş hüquqların təmin olunması, Azərbaycan
Respublikasının dövlət və yerli özünüidarə orqanları, vəzifəli şəxsləri
tərəfindən pozulmuş insan hüquqları və azadlıqlarının bərpa edilməsi, bu
hüquqların pozulmasının qarşısını almaq məqsədlərinə yönəlmiş geniş hüquqi
maarifləndirmə, elmi-analitik, dövlət qurumları, vətəndaş cəmiyyəti və
ictimaiyyətlə əlaqələrin inkişafı ilə yanaşı beynəlxalq əlaqələrin və
əməkdaşlığın qurulması da mühüm yer tutmuşdur.
M.Məmmədov
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkili (Ombudsman) Aparatının
Beynəlxalq əlaqələr sektorunun müdiri
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The activities of the Commissioner for Human Rights
(Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan
in the field of international relations
Summary
The Commissioner for Human Rights (Ombudsman) of the Republic of
Azerbaijan bases her activities, in the field of international relations, on "the
Constitutional law on Ombudsman of the Republic of Azerbaijan and other
laws of the country. Since the establishment of the Ombudsman institution, the
Commissioner has attached great importance to the development of
international relations of the Institution.
The main lines according to which the Commissioner establishes her
international activities are as follows:
The cooperation of the Commissioner with international organizations
on Human Rights;
international events organized by the Commissioner;
The cooperation of the Commissioner with her foreign colleagues;
The Ombudsman's and her colleagues' participation in international
events;
Meetings with representatives and experts of international
organizations;
Cooperation with Diaspora
Among the international organizations, with which the Commissioner
established good relations, UNDP, UNICEF, UNHCHR, UNIFEM, OSCE,
CoE take very important place. Apart from it Ombudsman also pays great
attention to meeting with the representatives of foreign embassies in the
country and discussing the ways of developing the mutual cooperation in the
field of promotion and protection of Human Rights.
The Ombudsman institution of the Republic of Azerbaijan was granted the
"A" status by International Coordinating Committee on 27th October 2006. it
should be noted that such a high status is granted to those national human
rights institutions which compliances with the Paris Principles and to date
eleven European country's Ombudsman institutions were able get such a
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high status. And one of them is Azerbaijan Ombudsman institute.
What is the importance of the accreditation? First of all through this
accreditation the Ombudsman confirms that the Constitutional law on
Ombudsman of the Republic of Azerbaijan, which determines the status and
mandate of the Ombudsman, meets all demands of Paris Principles. It means
that the Ombudsman institution of Azerbaijan is the only Human Rights
institution ensuring human rights in the country, which compliances with Paris
Principles. Another point is that this accreditation will create opportunities for
the Ombudsman to participate, independently, in the activities of Council of
Human Rights of UN, to which the Republic of Azerbaijan selected as a
member for 3 years, and give recommendations.
in conclusion, as a first Ombudsman of the Republic of Azerbaijan, Mrs.
Elmira Suleymanova, within the period of short time, has been able to create a
common understanding among population on the aims of establishment of
Ombudsman institution and its activities, and had great achievements in
establishing good relations with local organizations as well as international
organizations.
M.Mammadov
Chief of the international relations deparment
Office of the Commissioner for Human Rights
(Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan
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Müvəkkilin Regional Mərkəzləri
“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramının (2004-2008-ci illər) təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 11 fevral 2004-cü il tarixli Fərmanında göstərildiyi
kimi, Azərbaycan Respublikasında son on ildə həyata keçirilən iqtisadi
islahatlar qısa tarixi dövr ərzində ölkədə makroiqtisadi sabitliyin bərqərar olunmasını təmin etmiş, iqtisadiyyatın dinamik inkişafına təkan vermiş və əhalinin
həyat səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmışdır.
Bu gün özünün sosial-iqtisadi inkişafın keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm
qoymuş Azərbaycan Respublikasında həlli vacib məsələlərdən biri regionlarda
sahibkarlığın inkişafını sürətləndirməklə, oradakı əmək ehtiyatlarından, təbii
və iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə etməklə iqtisadiyyatın davamlı inkişafına, əhalinin məşğulluğunun artırılmasına nail olmaqdan ibarətdir. Bu
istiqamətlərdə tədbirlərin həyata keçirilməsi regionların iqtisadi inkişafında
mövcud olan kəskin fərqin aradan qaldırılmasını və regional tarazlığın əldə
olunmasını təmin etməklə yanaşı onların iqtisadi gücünü artırır və sosial
problemlərin həllini sürətləndirir.
Bundan başqa, “Azərbaycan Respublikasında İnsan Hüquqlarının
Müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 28 dekabr 2006-cı il tarixli Sərəncamına uyğun
olaraq, Azərbaycanın müasir inkişaf dövründə hüquqi dövlət quruculuğu və
insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində səylərin gücləndirilməsi dövlət
siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 18 iyun tarixli sərəncamı
ilə təsdiq olunmuş insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində dövlət proqramı
çərçivəsində qanunvericilik və institusional islahatlar həyata keçirilmişdir.
Demokratik ədalət mühakiməsi prinsipinə əsaslanan yeni məhkəmə sistemi,
konstitusiya nəzarəti, insan hüquqları üzrə müvəkkil kimi yeni təsisatlar yaradılmış, hüquq-mühafızə fəaliyyəti təkmilləşdirilmiş, qeyri-hökumət
təşkilatlarının, kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti genişlənmiş, insan
hüquqlarının
təmini
sahəsində
effektiv
müdafiə
mexanizmləri
formalaşdırılmışdır.
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Hazırda Azərbaycanın yaşadığı yeni inkişaf mərhələsi insan hüquqlarının
müdafiəsi sahəsində aparılan ardıcıl islahatların davam etdirilməsini
şərtləndirir. Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktlarının insan
hüquqlarının insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartlara tam uyğunluğunun
təmin edilməsi, beynəlxalq təşkilatlarla yeni əməkdaşlıq strategiyasının
hazırlanması və həyata keçirilməsi, dövlət orqanlarının fəaliyyətinin insan
hüquqlarının təminatı baxımından təkmilləşdirilməsi, elmi-analitik işlərin
stimullaşdırılması, hüquqi maarifləndirmə işinin genişləndirilməsi, dövlətlə
vətəndaş cəmiyyəti arasında qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi kimi
vəzifələr müəyyən edilir.
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilin əhali üçün əlçatan olmasının bütün
vasitələrdən istifadə edilməklə təmini demokratik hüquqi dövlət və vətəndaş
cəmiyyətinin bərqərar olması yolu ilə irəliləyən Azərbaycan Respublikası üçün
vacib şərtdir. Bu məqsədlə, informasiya məkanı genişləndirilməli, dövlət
hüquq müdafiə institutu, onun vəzifə və məqsədləri, iş üsulları haqqında məlumatların geniş əhali kütlələri arasında yayılmalıdır. Kütləvi informasiya
vasitələrində Müvəkkilin fəaliyyətinin işıqlandırılması istiqamətində böyük iş
aparılsa da, hələ ki, hər bir vətəndaşın bu təsisat haqqında müəyyən
məlumatlara malik olmasını, öz hüquqlarının və qanuni maraqlarının müdafiəsi
üçün həmin təsisatın imkanlarından istifadə qaydalarını bilməsini demək
çətindir. Odur ki, əhalinin bununla bağlı maarifləndirilməsində, Müvəkkilin
hər bir vətəndaş üçün əlçatan olmasında regional mərkəzlərinin rolu
əvəzedilməzdir. Belə mərkəzlər, eyni zamanda ölkənin ən müxtəlif guşələrində
yaşayan minlərlə insanın hüquqi maarifləndirilməsinə imkan yaradır.
Bu məqsədlə, 2003-cü ilin iyun ayında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
İnkişaf Proqramının dəstəyi ilə Azərbaycan Respublikasının 3 regionunda:
Qubada (Quba, Qusar, Xaçmaz, Dəvəçi, Siyəzən, Xızı rayonları), Şəkidə
(Şəki, Zaqatala, Balakən, Qax, Oğuz, Qəbələ rayonları) və Cəlilabadda
(Neftçala, Salyan, Biləsuvar, Cəlilabad, Masallı, Yardımlı, Lənkəran, Astara,
Lerik rayonları) İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilin regional mərkəzləri açılmış
və hazırda da səmərəli fəaliyyətini davam etdirməkdədir.
Həmin mərkəzlər əhalinin Müvəkkilə müraciət edilməsini asanlaşdırmış,
ərizəçiləri şikayətlərin göndərilməsi üçün böyük məsafələri qət etmək,
nəqliyyat və poçt xidmətlərini ödəmək
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zərurətindən qurtarmışdır. Digər tərəfindən, mərkəzlərin təsis edilməsi
həmçinin, şikayətlərin baxılması müddətlərini xeyli qısaltmaq, daha qısa
müddətdə müvafiq orqanlardan zəruri sənədləri, Müvəkkilin sorğularına
cavabları almaq, yerlərdə araşdırmaları daha qısa müddət ərzində aparmaq,
habelə əhalinin hüquqi maarifləndirilməsinin səmərəliliyini mühüm dərəcədə
artırmaq üçün böyük imkanlar yaradır.
Müvəkkil həm paytaxtda, həm də regionlarda əhali ilə geniş ünsiyyət
yaratmaqla müntəzəm görüşlər və qəbullar keçirmiş, öz izahat və məsləhətləri,
məsələlərə bilavasitə müdaxiləsi, habelə yerli icra strukturlarının və mərkəzi
icra hakimiyyəti orqanlarının yerlərdəki bölmələrinin rəhbərlərini pozulmuş
insan hüquqlarının bərpa olunması işinə cəlb etməklə dövlətin ali məqsədi olan
insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının səmərəli müdafiəsinə,
dövlətin nüfuzunun artmasına xidmət etmişdir.
Bundan əlavə Müvəkkilin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən birini hüquqi
maarifləndirmə təşkil etdiyindən bu iş bölgələrdə də intensiv aparılır.
Ötən müddət ərzində Ombudsmanın Cəlilabad, Şəki və Qubada yerləşən
regional mərkəzləri tərəfindən əhatə etdikləri ərazidə çoxsahəli maarifləndirmə
tədbirləri keçirilmişdir. Hər regional mərkəz əhatə etdiyi zona üzrə
vətəndaşlarla görüşlər keçirmiş, seminarlar təşkil etmiş, insan hüquqlarına dair
maarifləndirmə işi həyata keçirmişdir.
Müvəkkilin regional mərkəzləri tərəfindən hüquqi maarifləndirmə
məqsədilə mərkəzin əhatə etdiyi şəhər, rayon və kəndlərdə icra
nümayəndəliyinin, bələdiyyə üzvlərinin və sakinlərin iştirakı ilə “İnsan
hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsində Ombudsmanın rolu”,
“Ombudsmanın səlahiyyətləri və vətəndaşların şikayətlərinə baxılması”,
“Ombudsmana müraciət edilməsi qaydası”, “Ombudsman haqqında
Konstitusiya Qanunu və Müvəkkilin əsas fəaliyyəti” və bu kimi digər
mövzularda mütəmadi olaraq seminarlar keçirilmiş və bu tədbirlərdə
Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili haqqında
Konstitusiya Qanununun əsas müddəaları, insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində Ombudsmanın başlıca fəaliyyət istiqamətləri, səlahiyyətləri, Müvəkkilə
şikayətlə müraciət edilmə qaydaları, şikayətin məzmunu və ona baxılması və
bununla bağlı digər məsələlər barədə iştirakçıları ətraflı məlumat verilmişdir.
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Bundan başqa, müntəzəm olaraq, mərkəzlər tərəfindən ərizəçilərin həm
Mərkəzdə, həm də Mərkəzin əhatə etdiyi rayonlarda əvvəlcədən təsdiq edilmiş
cədvəl üzrə qəbulları keçirilmiş, şikayətlərlə bağlı araşdırmalar aparılmış,
regionda insan hüquqları və azadlıqlarının ayrı-ayrı sahələrinin vəziyyəti
müntəzəm olaraq təhlil edilmişdir.
Hazırkı vaxta kimi BMT İnkişaf Proqramının dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən
həmin mərkəzlərin fəaliyyətinin “Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları
üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikasının 2006-cı il 2 oktyabr tarixli Konstitusiya Qanununa əsasən,
davam etdirilməsi hüquqi baxımdan öz təsbitini tapmış, artıq fəaliyyətdə olan
həmin mərkəzlərlə yanaşı, yaradılması nəzərdə tutulmuş Gəncə Regional
Mərkəzinin dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdirilməsi, aparatın strukturuna
və ştat cədvəlinə əlavə edilməsi üçün qanuni imkanlar yaradılmışdır.
Eyni zamanda 02 oktyabr 2006-cı il tarixdə “Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Konstitusiyasına əlavələrin və dəyişikliklərin təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununa əsasən, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin seçilməsi
haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə təqdimat verilməsi,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin statusu
və Naxçıvan Muxtar Respublikası ali vəzifəli şəxsinin təqdimatı ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin seçilməsi
məsələləri nəzərdə tutulmuşdur.
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman) haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanununa əsasən,
müvəkkilin fəaliyyətinin əsasları öz əksini tapmışdır.
Belə ki, həmin Qanunun 1.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, Müvəkkil insan
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, informasiya və metodiki məsələlər üzrə öz
fəaliyyətini Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili ilə
əlaqələndirir.
Göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkilin regional mərkəzlərinin insanların pozulmuş
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hüquqlarının təxirəsalınmadan bərpa edilməsində böyük əhəmiyyətini, habelə
müxtəlif ölkələrin təcrübəsini nəzərə alaraq, bu mərkəzlərin dövlət büdcəsi
hesabına maliyyələşdirilməsi, aparatın strukturuna və ştat cədvəlinə əlavə
edilməsi məsələsi qarşıda duran həlli vacib məsələlərdən biri olmuşdur.
Bu məsələ 02 oktyabr 2006-cı il tarixdə “Azərbaycan Respublikası İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında Azərbaycan Respublikası
Konstitusiya Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Konstitusiya Qanununa uyğun olaraq, həmin Qanunun 17-cı
maddəsinin adında “aparatı” sözündən sonra “və regional mərkəzləri”
sözlərinin əlavə edilməsi, 17.1-ci maddənin ikinci cümləsinə “Yerlərdə
Müvəkkilin regional mərkəzlərinin yaradılması” və 19.1-ci maddədə “və onun
aparatının” sözlərinin “onun aparatının və regional mərkəzlərinin” sözləri ilə
əvəz edilməsi nəticəsində öz həllini tapmışdır.

Ə.Heybətov
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkili (Ombudsman) Aparatının Vətəndaş və siyasi
hüquqların müdafiəsi sektorunun baş məsləhətçisi
Regional Offices of the Ombudsman Summary
The fact that the Commissioner for Human rights is accessible to the public
is very significant for Azerbaijan which is on the path leading to the
establishment of legal democratic state and civil society. To this end,
informational space should be expanded, the information about the State
Human Rights institution should be disseminated among the general public. In
spite of great work conducting towards the covering the Commissioner's
activity in mass media, it still difficult to say that every citizen is a aware of
this institution and rules of the use of the institution's potentials for protection
their rights and legitimate interests. So, the role of the regional offices is
irreplaceable in the law education and making the Commissioner accessible to
each citizen. At
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the same time, it gives opportunity to conduct law education for the thousands
of people living in the different parts of the country.
For this purpose, in June of 2003 with the support of the UN Development
Program the Commissioner's regional offices was set up in three regions of the
Azerbaijan Republic: Quba. Sheki and Jalilabad.
This Offices simplified the appeal of the population to the Commissioner
and they freed from the overcoming a long distance to lodge complaints,
transport and post charges. On the other hand, the set up of the Offices
contributes to the investigation of the complaint in a short, receipt of the
necessary documents from the relevant bodies and reply to the Commissioner's
inquiry, as well as it creates a huge opportunities for intensifying legal
education of people.
The Commissioner held regular meetings and receptions with the public
both in Baku and regions, gave comments and recommendations, direct
interference in the issues, as well as, restoration of the violated rights of chiefs
of local and central executive power in regional offices contributed to the
effective protection of the civil rights and freedoms, and enhancing the
authority of the state.
The issue on urgent restoration of the violated rights, as well as taking into
consideration the experience of other countries, budgetary financing of the
regional offices, and making changes in the structure and staff members list of
the Office was one of a priority issues facing the Commissioner.
This matter was settled by the adoption of the Constitutional Law of the
Republic of Azerbaijan on the introduction of the amendments into the
Constitutional Law of the Commissioner (Ombudsman) for Human rights of
the Republic of Azerbaijan.
A.Heybatov
Chief advisor for the departınent
Office of the Commissioner for Human Rights
(Ombudsman) of the Republic of Azerbaijan
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