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AZƏRBAYCAN: 
Medianın hüquqi durumu  
 

 

  Yarımillik Hesabat – 2022 (icmal) 
 

 

 

Bu Hesabat 2022-ci ilin birinci yarısında Azərbaycanda media, 
jurnalistlərlə əlaqəli baş vermiş insidentlərin monitorinqinə, 
analizinə əsaslanır.  
 
Azərbaycanda yarım ildə ümumilikdə 80-dən artıq belə insident 
qeydə alınıb. İnsindetlərlə bağlı məlumatlar mediada yayılan 
xəbərlərdən, insidentlərin iştirakçısı olan, hüquqi yardım üçün 
müraciət edən jurnalist və bloqçuların açıqlamalarından götürülüb. 
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1. ÜMUMİ ANALİZ 

 

 

 

Azərbaycanda medianın durumu ilə bağlı ciddi irəliləyişlər nəzərə çarpmır. 

Beynəlxalq qurumların reytinqlərində Azərbaycanın mövqeyi demək olar ki, 

əvvəlki kimi qalır, yalnız “Sərhədsiz reportyorlar” təşkilatının son 

reytinqində əvvəlki illərlər müqaysədə cüzi irəliləyiş görünür. Həmin sənəddə 

Azərbaycan 180 ölkə arasında 154-cü yerdə göstərilir. 2020-ci ilin 

hesabatında Azərbaycan 168-ci pillədə idi. 
 

 
Rəsmi mənbələrə görə, Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş kütləvi informasiya vasitələrinin sayı 
5000-dən artıqdır, ancaq bu say reallıqda fəaliyyət göstərənlərlə uyğunsuzluq təşkil edir. Media 
sahəsində özünütənzimləmə funksiyasını həyata keçirməli olan Mətbuat Şurası fəaliyyətsizdir, 
qurumun idarəçiliyi yenilənmir, hökumətin nəzarətindədir, media azadlığını neqativ təsirləndirən 
hökumətdən irəli sürülən qanun layihələrinin fəal dəstəkçisi kimi çıxış edir. Hökumət çap və 
internet mediasına dəstək vermək məqsədilə 2021-ci ilin əvvəlində Media Agentliyini yaradılıb. 
Əvvəl həmin agentliyin yerində Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dövlət Dəstəyi Fondu fəaliyyət 
göstərirdi. Fondun bazasında yaradılan Agentlik formaca yeni olsa da məzmunca sələfindən fərqli 
görünmür – dövlət büdcəsindən agentliyə maliyyə ayrılır, agentlik həmin maliyyəni qrant 
müsabiqələri vasitəsilə çap və internet mediası arasında bölüşdürür. Əvvəl çap mediası həmin 
maliyyədən asılı durumda idi, hazırda internet mediası da belə situasiya ilə üzləşib.  

 
2022-ci ilin birinci yarısında Azərbaycanda jurnalistlər, mediada çalışanlarla bağlı baş vermiş 
insidentlərin analizi göstərir ki, onların başlıca problemləri, onları qoruyan qanuni mexanizmlərin 
işlək olmamasıdır. Milli qanunvericilik jurnalist fəaliyyətini kənar müxadilələrdən qoruyan 
tənzimləmələri nəzərdə tutur. Məsələn, peşə fəaliyyətini yerinə yetirən jurnalistə qarşı zorakılıq 
cinayət məsuliyyəti yaradır. Jurnalistə informasiya verməyən, informasiya sorğusunu 
cavablandırmayan ictimai infomrasiya sahiblərini inzibati məsuliyyət gözləyir. Ancaq bu 
normaların heç biri tətbiq edilmir. Digər diqqət çəkən problem, son aylarda böhtan və təhqirə 
görə, cinayət cəzaları müəyyən edən qanunlardan istifadənin yayğınlaşmasıdır.  

 
2022-ci ilin birinci yarısında jurnalistlərin üzləşdikləri ən yayğın insidenlər arasında ilk sırada peşə 
fəaliyyətini yerinə yetirərkən, onların təzyiqə məruz qalması və jurnalistlərin defamasiyaya görə 
məhkəmələrə çəkilməsi olayları gəlir. Belə insidentlərin hədəfi bir qayda olaraq, müstəqil media, 
belə mediada çalışan jurnalistlərdir. Yarımildə jurnalistlər 40 dəfədən artıq belə insidentlərlə 
üzləşiblər.  
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2. Fiziki – psixoloji  
təzyiq-təhdidlər 

 
 

2022-ci ilin birinci yarısında Azərbaycanda peşə fəaliyyətini yerinə yetirən 

jurnalistlərin fiziki-psixoloji basqıya məruz qalması ilə bağlı azı 30 

insident qeydə alınıb. İctimai maraq çərçivəsində olan kiçik etiraz 

aksiyaları, tədbirlərlə bağlı informasiyaları əsasən, müstəqil, tənqidçi 

internet mediası təmsilçiləri toplayıb-yayır. Peşə fəaliyyətini yerinə 

yetirərkən basqı ilə üzləşən jurnalistlərin əksəriyyəti də elə həmin 

mediaların təmsilçiləri olublar. 
 
Yanvar ayının 7-də ictimai fəal Qiyas İbrahim-in Prezident Sarayının qarşısında keçirdiyi etiraz 
aksiyasından informasiya toplayan jurnalistlər - Ələkbər Azayev və Əminə Məmmədova ərazidəki polis 
əməkdaşlarının və mühafizəçilərin müdaxiləsi ilə üzləşib. 2 gün sonra bloqqer Əvəz Hafizli də şəhərin 
mərkəzində çəkiliş aparan zaman saxlanılıb, 9-cu polis bölməsinə aparılan jurnalist bir saat sonra 
sərbəst buraxılıb. Tanınmış jurnalist, Meydan TV-nin əməkdaşı Sevinc Vaqifqızı Bakının mərkəzində 
sorğu apardığı yerdə polis əməkdaşlarının maneçiliyi ilə üzləşib. Jurnalistə maneçilik yaradan polis 
əməkdaşları media haqqında yeni qanunları əsas gətiriblər, jurnalistlərin istədikləri zaman bilgi 
toplamaq haqlarının məhdudlaşdırldığını ifadə ediblər. Fevral ayında Prezident Sarayının yaxınlığında 
bir qrup vətəndaşın keçirmək istədikləri aksiyadan informasiya toplayan jurnalistləri - Fatimə 
Mövlamlı, azel.tv-nin əməkdaşı Sevinc Sadıqovanı polis əməkdaşları saxlayıblar. Prezident Sarayının 
yaxınlığına toplaşan bir qrup narazı fəhlənin şikayətlərini lentə alan jurnalistlər - Kanal 13 və “Azad 
söz” internet kanallarının əməkdaşları Günel Əliyeva və Vüsalə Nəciyeva rəsmilərin zorakı davranışına 
məruz qalıb. Jurnalist Təzəxan Mirələmli Abşeron rayonunda peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən 
təzyiqlə üzləşib. Bloqqer Nurlan Qəhrəmanlı (Libre) Bakı metrostansiyasında çəkiliş apararkən, polislər 
tərəfindən saxlanılıb. Jurnalist Nərgiz Absalamova “Koroğlu” metrosu yaxınlığında çəkiliş aparan 
zaman polisin müdaxiləsi ilə üzləşib. Toplum TV internet televiziyasının Vüsalə Mikayıl və Nuray Kamal 
Yasamal rayonu ərazisində peşə fəaliyyətlərini həyata keçirərkən zorakı davranışa məruz qalıblar. 
Mart ayında Rusiyanın Azərbaycandakı Səfirliyinin qarşısında keçirilən aksiyadan reportaj hazırlamaq 
istəyən jurnalistlər Gülnaz Qəmbərli, Təbriz Mirzəyev, Dilarə Qəzənfərqızı polis əməkdaşları 
tərəfindən saxlanılıb. 
 
2022-ci ilin əvvəlində jurnalistlərin, media rəhbərlərinin prokurorluq orqanlarına çağırılıb sorğu-sual 
edilmələri yayğın hal alıb. Baş Prokurorluq bir neçə jurnalistə və mediaya yazdıqları və ya yaydıqları 
məqalələrə görə, xəbərdarlıq edib. Jamaz.info saytının baş redaktoru Fikrət Fərəməzoğlu, 
yeniavaz.com xəbər saytının rəhbəri Anar Qaraxançallı, hərbi mövzularda yazıları ilə tanınan jurnalist 
Səxavət Məmmədov, olke.az, manevr.az, gazet.az və manset.az saytlarının rəhbərləri Baş 
Prokurorluğa çağırılıblar. 
 
İctimai maraq dairəsində olan mövzuları araşdırmaları ilə tanınan jurnalistlər üçün fəaliyyət ortamının 
təhlükəsiz olduğunu söyləmək olmur. Yarım ildə jurnalistlər bir neçə dəfə peşə fəaliyyətlərinə görə 
fiziki, habelə, telefonla zəng etməklə təhdidlə üzləşiblər. 2022-ci ilin birinci yarısında bu aspektdə baş 
vermiş ən qorxunc olayla məhkəmələrdən reportajları ilə tanınan jurnalist, Azadlıq Radiosunun 
əməkdaşı Aytən Məmmədova üzləşib. Kimliyi hələ də müəyyən edilməmiş şəxs A.Məmmədovaya 
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bıçaqla hücum edib, onu azyaşlı qızı ilə hədələyib. Missiya TV internet televiziyasının əməkdaşı 
Ceyhun Musaoğlu da aparıcısı olduğu proqramdakı çıxışına görə təhdid olunub. meclis.info saytının 
təsisçilərindən İmran Əliyevin Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə 
İdarəsinə aparıldığı bildirilib. Kanal13 internet televiziyasının rəhbəri Əziz Orucovsa Bakı şəhərinin 
mərkəzində, ailəsinin yanında təhdid olunub. Azərbaycandan mühacirət etmiş bloqqer, Azad Söz 
kanalının rəhbəri Tural Sadıqlı da ölümlə təhdid olunduğunu bəyan edib.  
 
Əvvəlki illərlə müqayisədə yayğın olmasa da jurnalistlərə qarşı şübhəli cinayət işlərinin açılması, 
onların ölkədən çıxışına qadağa qoyulması tendensiyası 2022-ci ilin birinci yarısında da nəzərə çarpıb. 
Cənub regionunda fəaliyyət göstərən jurnalist, “Cənub xəbərləri” qəzetinin baş redaktoru Zahir 
Əmənova şübhəli ittihamlarla cinayət işi açılıb. “Azadlıq” qəzetinin əməkdaşı Səadət Cahangirinsə 
ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. Başqa bir jurnalist, “Meydan” TV-nin reportyoru Sevinc Vaqifqızının 
ölkədən çıxışına qadağa qoyulması ilə bağlı tələbi isə Binəqədi rayon Məhkəməsi rədd edib. Hazırda 
həbsdə olan bir neçə jurnalist xəbərman.com saytının rəhbəri Polad Aslanov, “Yüksəliş naminə” 
qəzetinin redaktoru Elçin Məmmədov cəza çəkdikləri həbsxanalarda onlarla rəftar tərzinə, habelə, 
sifarişlə cəzalandırılmalarına etiraz olaraq, aclıq aksiyası keçiriblər. İctimai maraq dairəsində olan 
tədbirlərdən, etiraz aksiyalarından informasiyalar yayması ilə tanınan gənc bloqqer Əvəz Hafizli 
(Şıxməmmədov) fevral ayında şəxsi mübahisə zəmnində yaxın qohumu tərəfindən qətlə yetirilib. 
 

3. KİBER MÜDAXİLƏLƏR 
 

İnternet resursları, jurnalistlər, mediada çalışanlar 2022-ci ilin birinci 

yarısında bir neçə dəfə kiber məkanda insidentlə üzləşiblər.  
 

 

Müxalif Müsavat Partiyasına yaxın olan bastainfo.com resursunun həm interet saytı, 
həm də sosial media səhifələri bir neçə dəfə hücuma məruz qalıb. Müstəqil mövqeyi ilə 
seçilən «Toplum TV»-nin youtube səhifəsi də kiber hücumların hədəfində olub. 
Xaricdən yayılan “Turan” televiziya kanalı da haker hücumu ilə üzləşib. Kanalın rəhbəri 
Qənimət Zahidin bəyanatına görə, telekanalın serverləri dağıdılıb, materiallar silinib. 
TV-nin mütəxəssisləri serveri geri ala biliblər. 2022-ci ilin birinci yarısında Rusiyaya 
məxsus RİA-Novosti agentliyinin saytına giriş blok edilib. Bloklama RİA-Novosti-nin 
Azərbaycanla bağlı qanunla yayılması qadağan edilən materialları müntəzəm yayması 
ilə izah edilib. 

 

4. Defamasiya (böhtan və təhqir) 
ilə bağlı məhkəmə işləri  
 

Böhtan və təhqirlə bağlı məhkəmə işlərinin əksəriyyəti xüsusi ittiham qaydasında verilmiş 

şikayətlərlə bağlıdır. Əksəriyyəti rəsmi şəxslər olan xüsusi ittihamçılar ən azı 11 işdə 

jurnalistlərin ictimai maraq dairəsində olan mövzulardakı məqalələrinə görə azadlıqdan 

məhrum edilməsini tələb ediblər.  

 
Şimal regionunda fəaliyyət göstərən tanınmış jurnalist Cəmil Məmmədli Quba rayonunun İcra 
Hakimiyyətinin başçısının şikayəti əsasında 1 il 6 ay müddətinə islah işlərinə məhkum edilib, bundan 
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başqa jurnalistin qazancının 20 faizi həmin müddətdə dövlətin xeyrinə tutulacaq. “Kim TV” internet 
televiziyasının aparıcısı Abid Qafarov 1 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Xural qəzetinin, 
xural.com xəbər resursunun və Xural TV internet kanalının baş redaktoru Əvəz Zeynallı xüsusi ittiham 
və mülki qaydada bir neçə işdə məhkəməyə şikayət edilib.  
 
Şərəf və ləyaqətinin jurnalist tərəfindən alçaldıldığını iddia edən Milli Məclisin deputatı Etibar Əliyev 
Binəqədi rayon Məhkəməsindən Əvəz Zeynallının üzərinə 11 min AZN mənəvi təzminat ödəmək 
vəzifəsi qoymasını tələb edib. Deputat həmçinin, Xural TV internet kanalının qapadılmasını istəyib. 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Hüquq şöbəsinin müdiri Kamal Əliyev isə Əvəz 
Zeynallının azadlıqdan məhrum edilməsi üçün məıhkəməyə şikayət edib. Azərbaycan İdman 
Jurnalistləri Assosiasiyasının prezidenti Eldar İsmayılov 3 xəbər saytının - pravda.az, azsiyaset.com və 
baku.ws resursunun rəhbərlərini xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə verib. Jurnalist Ülviyyə 
Alovlunu müğənni Flora Kərimova, teleaparıcı Xoşqədəm Hidayətqızını isə Vəkillər Kollegiyasının üzvü 
Bəhruz Bayramov xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə verib.  
 
Daşkəsən rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev jurnalist Cavid Şirəliyevi 2 dəfə xüsusi ittiham 
qaydasında məhkəməyə verib. İş adamları Oktay və Xalid Abuzərlilərin demokrat.az saytının baş 
redaktoru Vasif Həsənliyə qarşı həm xüsusi ittiham qaydasında, həm də mülki qaydada məhkəməyə 
müraciət edib, jurnalistin həbsini və 50 min manat cəimə olunmasını tələb edib. Böyük Britaniyada 
yaşayan azərbaycanlı hüququnas və siyasətçi Qurban Məmmədov 5 tanınmış medianı - ARB TV, REAL 
TV, qafqazinfo.az, ATV və Turan İnformasiya Agentliyini mülki qaydada məhkəməyə verib. Cəlilabad 
rayonunda fəaliyyət göstərən jurnalist Rəşad Əkbəroğlu rayondakı məktəblərdən birinin direktoru 
tərəfindən mülki qaydada cərimələnib. 
 

5. Həbsdəki jurnalistlər 
 

Hazırda Azərbaycanda müntəzəm jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olan azı 4 jurnalist 

həbsxanada cəza çəkir.  

 
“Yüksəliş naminə” qəzetinin və yukselish.info xəbər resursunun rəhbəri Elçin Məmməd 2020-ci ilin 
martından həbsdədir. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin həbs etdiyi bloqer Aslan Qurbanov ötən il 7 il 
müddətinə azadlqıdan məhrum edilib. "Xeberman.com" və "Press-az.com" informasiya saytlarının 
təsisçisi və redaktoru Polad Aslanov 2019-cu ildə dövlətə xəyanətdə şübhəli bilinərək saxlanılıb, 16 il 
azadlıqdan məhrum olunub. Ali Məhkəmə onun cəzasını 16 ildən 13 ilə endirib. Kim TV internet 
kanalının aparıcısı Abid Qafarov böhtan və təhqir ittihamı ilə 1 il müddətinə azadlıqdan məhrum 
edilib.  
 
Qeyd edilənlərdən başqa mayda bloqçu kimi tanınan Rəşad Ramazanov da həbs edilib. May ayında 
bloqçu, Şirvan TV internet kanalının aparıcısı Eyvaz Yəhyaoğlu inzibati qaydada həbs edilib. İyunda 
yerli məhkəmələr, hüquqşunas, orduda baş verdiyi iddia olunan cinayətlər haqqında bloqlarından 
sonra məşhurşaşan İlham Aslanoğlunu təhqirdə təqsirli bilib, onu 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum 
edib. 
 

6. Publik bilgilərə çatım 
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Peşə fəaliyyətini yerinə yetirən jurnalistlərin informasiya toplamalarına 

rəsmilər tərəfindən maneçilik yaradılması jurnalistlərin bu sahədə 

üzləşdikləri əsas problemlərdəndir.  
 

Yarım ildə jurnalistlər 17 dəfədən çox belə insidentlə qarşılaşıblar. Jurnalist və bloqerlər Sevinc 
Vaqıfqızı, Ələkbər Azayev, Əminə Məmmədova, Əvəz Hafizli, Fatimə Mövlamlı, Sevinc Sadıqova, 
Günel Əliyeva, Vüsalə Nəciyeva, Təzəxan Mirələmli, Nurlan Qəhrəmanlı (Libre), Nərgiz 
Absalamova, Vüsalə Mikayıl, Nuray Kamal, Gülnaz Qəmbərli, Təbriz Mirzəyev, Dilarə Qəzənfərqızı 
polis əməkdaşları və digər rəsmilər tərəfindən saxlanılıb, onların çəkiliş aparmalarına imkan 
verilməyib. Insidentlərin hamısı Bakıda baş verib. 

 
Açıq keçirilən məhkəmə proseslərindən bilgi toplanılması əsasən, tənqidi mövqeyi ilə seçilən 
media təmsilçiləri üçün problemlidir. Jurnalistlər Aytən Məmmədova, Elşən Balaxanski, Anar 
Məmmədov, Hacı Zeynalovun bir neçə dəfə məhkəmə proseslərindən informasiya toplamasına 
imkan verilməyib. Onlara hər hansı qanuni əsas göstərilməyib. 

 
Sorğular vasitəsilə bilgi əldə edilməsi ciddi problemlidir. Yarım ildə monitorinq altında olan 21 işdə 
publik bilgi sahibi olan dövlət qurumları, onlara göndərilmiş informasiya sorğularının heç birinə 
münasibətdə “İnformasiya əldə edilməsi haqqında” qanunun tələblərinə əməl etməyiblər. 
Sorğuların heç biri tam cavablandırlmayıb. 

 
  

7. Media qanunvericiliyi 
 

2022-ci ilin birinci yarısında ümumilikdə media sahəsində baş vermis ən nəzərəçarpan 

hadisə “Media haqqında” yeni qanunun qüvvəyə minməsidir. İctimai müzakirə testindən 

keçmədən, media azadlığı ilə bağlı konstitusional və konvensional şərtlərə qətiyyən uyğun 

gəlməyən yeni qanun fevral ayında qüvvəyə minib. Bununla da problemləri olsa da 

Avropa Şurası standartlarına uyğunlaşdırlmış əvvəlki uyğun qanunlar – “Kütləvi 

informasiya vasitələri haqqında” və “Teleradio yayımı haqqında” qanunlar qüvvədən 

düşüb. Yeni qanun “Media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” 

Azərbaycan Prezidentinin 2021-ci ilin yanvarında imzaladığı fərmana uyğun olaraq, 

Media Agentliyi tərəfindən hazırlanıb.  

 

“Media haqqında” qanunun ümumi mətni mücərrəd, anlayışlar dolaşıqdır, media, jurnalistika 
fəaliyyətini tamamilə dövlət tənzimləməsinə tabe etdirmək məzmunu daşıyır. Qanun, kimin qanuni 
jurnalistika fəaliyyəti ilə məşğul ola biləcəyini müəyyən etməkdən tutmuş, teleradio (audiovisual), 
onlayn mediaların lisenziya və ya icra orqanından rəy almalı olması şərtinə qədər, bütün həlledici 
tənzimləmələrin açarını dövlətə təslim edir. Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanda medianın, 
jurnalistlərin özünütənzimləmə institutlarını təsis etmələri baxımından, müəyyən addımlar atılıb, 
ancaq “Media haqqında” yeni qanun, indiyədək əldə edilmiş bütün kövrək nailiyyətlərin faydalalarını 
yox edir. 
    
“Media haqqında” qanun dövlətə kimlərin qanuni jurnalistika fəaliyyəti ilə məşğul ola biləcəyini 
müəyyənləşdirmək üçün çox geniş səlahiyyətlər verir. Dövlət, həmçinin, media və jurnalistlərə dair 
məlumatların sistemləşdirilməsi məqsədilə Media Reyestrini yaratmaq, reyestrə daxil edilmiş media 
və jurnalistlərə mərkəzləşdirilmiş qaydada vəsiqələr vermək səlahiyyəti əldə edir. Qanuni jurnalistika 
fəaliyyəti ilə yalnız reyestrə daxil edilmiş media və jurnalistlər məşğul ola bilərlər. Jurnalistlərin 
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adlarının media reyestrinə daxil edilməsi üçün davamlı fəaliyyət, mütləq müqavilənin olması, ali təhsil, 
daimi Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan vətəndaşlığı, əvvəllər məhkum edilməmiş olmaq kimi çox 
geniş şərtlər müəyyən edilir. Jurnalistlərə hətta “peşə etikasınə əməl etmənin məcburiliyi” kimi 
qanuni şərt də tətbiq edilir. Belə tənzimləmə, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin müəyyən etdiyi 
ölçülərdən çox uzaqdır.  
 
“Media haqqında” yeni qanun Azərbaycan Konstitusiyasının, Azərbaycanın tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq 
müqavilələrin, xüsusilə Avropa İnsan Haqlari Konvensiyasının ifadə və media azadlığı hüququna 
təminat verən müddəaları arasında ciddi uyğunsuzluqlar var. Azərbaycan Konstitusiyası hər kəsin 
hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir, fikir, söz azadlığını, məlumat azadlığını qoruyur. 
Konstitusiya ilə təminat altına alınan bütün hüquq və azadlıqlar beynəlxalq müqavilələrə uyğun tətbiq 
edilməli, milli qanunvericilik sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsi olan beynəlxalq müqavilələrlə milli 
qanunlar arasında ziddiyyət yarandığı zaman, həmin beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilməlidir. 
Qanunda nəzərdə tutulan tənzimləmələr konstitusion hüquq və azadlıqlarla bərabər, Avropa 
Konvensiyasının uyğun maddələri ilə də üst-üstə düşmür. Avropa Konvensiyasının ifadə azadlığı 
hüququnu təminat altına alan 10-cu maddəsi ifadə azadlığına müdaxilələrin aydın çərçivəsini, 
əsaslarını müəyyən edir. Yeni qanunun informasiyaların məzmunu ilə bağlı müəyyən etdiyi “söyüş 
məzmunlu söz və ifadələrə, jestlərə qadağa”, “fakt və hadisələrə qərəzsiz, obyektiv şərh etmək, 
birtərəfliliyə yol verməmək” kimi şərtlər, məzmunundan asılı olmayaraq, gizli yolla əldə edilmiş bütün 
məlumatların yayılmasının yasaqlanması, hətta, bəzi informasiyaların yayılmasına rəsmilər tərəfindən 
müəyyən edilən “forma və həcm” tələbinin gətirilməsi, Konvensiya ilə müəyyən edilən əsasların 
çərçivəsini aşır. 
 
Qanuna görə, televiziya və radio yayımçıları ilə yanaşı, peyk yayımçıları və internet yayımı həyata 
keçirən “platforma yayımçıları” da lisenziya almalıdır. Avropa Məhkəməsinin lisenziyalarla bağlı 
oturuşmuş təcrübəsinə görə, lisenziya tələbi texniki imkanlara, tükənə bilən radio və televiziya 
resurslarına yönəlikdir. Hətta “Informationsverein Lentia və başqaları Avstriyaya qarşı” işində 
Məhkəmə vurğulayır ki, “son onilliklərdəki texniki tərəqqidən sonra mövcud tezlik və kanalların sayına 
istinad etməklə bu məhdudiyyətlərə haqq qazandırmaq olmaz”. Məhkəmə hesab edir ki, dövlətlərin 
lisenziyalarla tənzimləmə səlahiyyəti texniki məqsədlərdən savayı başqa məqsədlər üçün istifadə edilə 
bilməz. 
 
“Media haqqında” qanun audiovizual media sahəsində tənzimləmə funksiyasını 7 nəfərdən ibarət 
tərkibdə formalaşdırılacaq Şuraya həvalə edir. Yeni tənzimləmələr Şuranı icra hakimiyyətindən daha 
da asılı duruma salır. Tənzimləyici qurumun formalaşdırlması, səlahiyyətləri “Avropada tənzimləyici 
qurumlara dair” AŞ NK-nın 2000-ci il 23 saylı Tövsiyəsində nəzərdə tututlan kriteryalara qətiyyən 
cavab vermir. 
 
Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası yeni qanunun AŞ ölüçülərinə uyğunluğunu analiz edib. 
Komissiyanın ümumi rəyinə görə, “Avropa Şurasına üzv olan ölkələrdə belə bir qanun tətbiq 
edilməməlidir”. 
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T Ö V S İ Y Y Ə L Ə R : 
 
- “Media haqqında” qanunun tətbiqi dayandırılmalı, yeni qanun hazırlanmalıdır. Bu mümkün olmazsa, 
qanunun media azadlığına açıq-aşkar buxovlayıcı təsir göstərən maddələri (həmin müddəalar Avropa Şurası 
Venesiya Komissiyasının hüquqi rəyində şərh edilməklə göstərilib) təcili dəyişdirilməlidir;  
 
- Peşə fəaliyyətini yerinə yetirən jurnalistlərə qarşı bütün fiziki, psixoloji basqı hallarının təhqiqatı aparılmalı, 
bununla bağlı ictimaiyyətə bilgi verilməli, günahkarlar qanunvericilik çərçivəsində mühakimə olunmalıdır; 
 
- Əlaqəli hüquq mühafizə qurumları jurnalistlərin qanuni peşə fəaliyyətini həyata keçirərkən üzləşdikləri 
basqı olaylarını, onların bilgi toplamasına yaradılan əngəlləri operativ araşdırmalı, jurnalistlərə münasibətdə 
qanunvericiliyin pozuntusuna yol vermiş rəsmilər və digər şəxslər barəsində qanuni ölçülər götürülməlidir; 
 
- İctimai olaylar – toplantılar, piket və digər aksiyalar, etirazlar zamanı görəvləndirilmiş rəsmilərin media, 
jurnalistlərlə aydın davranış qaydaları hazırlanmalıdır; 
 
- Kütləvi aksiyalardan, toplantılardan bilgi toplayan jurnalistlər təlimləndirilməli, onlar üçün yazılı davranış 
qaydaları hazırlanıb, təqdim edilməlidir; 
 
- Cinayət Məcəlləsinin jurnalistlərin qanuni peşə fəaliyyətinə mane olmağa görə cəza nəzərdə tutan 
maddəsinin tətbiqi ilə bağlı Ali Məhkəmənin Pelnumu müvafiq tövsiyyəvi qərar qəbul etməlidir; 
 
- Medianın, jurnalistlərin ictimai bilgilərə çatımına müdaxilələrə görə cəzalar nəzərdə tutan inzibati 
qanunvercilik işə salınmalıdır. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin jurnalist hüquqlarını qoruyan maddələrinin 
tətbiqi ilə bağlı aydın prosedur yaradılmalı, bu prosedur ictimai bilgilərə çatıma müdaxilələrin 
cəzalandırılması üçün birbaşa məhkəməyə müraciət imkanını ifadə etməlidir; 
 
- Defamasiyaya görə cinayət cəzalarının tətbiqinə birdəfəlik son qoyulmalıdır. İctimai razılığa əsaslanan 
qanun qəbul edilməli, Cinayət Məcəlləsinin böhtan və təhqirə görə cəza nəzərdə tutan maddələri ləğv 
etməlidir. Hökumət bununla kifayətlənməməli, məmurların defamasiya iddiaları qaldırmasına moratorium 
qoymalı, defamasiyaya görə mülki ziyan və cərimələrin rasional həddini müəyyən edən təxirəsalınmaz 
addımlar atmalıdır; 
 
- İnformasiya əldə etmək hüququnun təmin olunmasına nəzarət edən Ombudsman Aparatına vəzifələri 
xatırladılmalı, bu qurumun daha effektiv işləyişi üçün hüquqi mexanizmlərin inkişaf etdirilməsi, ona gərəkli 
maddi-texniki-kadr dəstəyi təmin olunmalıdır; 
 
- Hökumət bütün dövlət qurumlarında informasiya sorğularının icrası, İnternet saytlarının işlədilməsi, başqa 
informasiya xidmətlərini yerinə yetirməli olan xüsusi struktur bölmələr yaradılmasını və effektiv fəaliyyətini 
təmin etməli, bilgilərə asan və tez çatımın təmin olunması üçün gərəkli maliyyə və başqa resursların 
ayrılması barədə qərarlar verməlidir; 
 
- Informasiya əldə etmək hüququ ilə bağlı məhkəmə təcrübəsi inkişaf etdirilməli, Ali Məhkəmənin Plenumu 
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin bilgi azadlığı ilə bağlı nümunəvi qərarlarının işığında qərar qəbul 
etməlidir; 
 


