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XÜLASƏ 
 
Dünyanın digər ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da məişət zorakılığı və məişət zorakılığı 
ilə əlaqədar məhkəmə icraatı milli qanunvericilikdə əksini tapan, o cümlədən beynəlxalq və 
regional normativ mexanizmlərlə tənzimlənən hüquqlara dayanır. Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyası (beynəlxalq) konvensiyaların 2010-cu il tarixli Məişət Zorakılığının Qarşısının 
Alınması Qanunu və digər qanunlara edilmiş dəyişikliklərlə birlikdə ölkədə qanunvericilik 
bazasının bir hissəsi olmasına icazə verir. Bu normativ aktlar məişət zorakılığının qarşısının 
alınması və zorakılıq qurbanlarına dəstək verilməsi üçün çərçivə rolunu oynayır. Bütün bunlara 
baxmayaraq, məişət zorakılığına dair məhkəmə icraatlarındakı qüsurlar, o cümlədən bu kimi 
hadisələrin polis istintaqı zamanı müşahidə edilən çatışmazlıqlar qanuni boşluqları üzə çıxarmaqla 
yanaşı, daha yaxşı qanunların tətbiq edilməsinin əhəmiyyətini və Azərbaycanda məişət zorakılığı 
qurbanlarının ədalətə çatımının təmin edilməsində hüquq mühafizə orqanlarının, xüsusilə də 
məhkəmələrin oynadığı rolu vurğulayır. 
 

 
Polisin müdaxiləsinə baxmayaraq Bakıda “Qadınlara qarşı zorakılıqlara son” aksiyası keçirilib. Oktyabr 2019. 
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1   GİRİŞ VƏ METODOLOGİYA 
 
Bu hesabatın əsas məqsədi Azərbaycandakı mövcud vəziyyət və son bir neçə ildə məişət zorakılığı 
və ona qarşı ictimai reaksiyanın inkişaf prosesi ilə bağlı geniş məlumat verməkdir. Hesabat 2017-
ci ildə Azərbaycanda baş vermiş məişət zorakılığı və qadın qətlləri1 ilə bağlı hazırlanmış baza 
hesabatına dayanaraq yeni araşdırmalar, həmçinin ənənəvi və sosial media monitorinqi ilə 
genişləndirilib. Keyfiyyət tədqiqatı metodologiya olaraq hesabatın hazırlanmasında istifadə edilib 
və aşağıdakı aspektləri özündə əks etdirir:  
 

Ø Tarixi keçmişin, qanunvericilik bazasının və indiyə qədər aparılmış araşdırmaların ümumi 
tədqiqatı 

Ø Feminist fəallar, ictimai fiqurlar, məişət zorakılığı qurbanları, məişət zorakılığı ilə bağlı 
məhkəmə işlərinə cəlb olunmuş vəkillərlə müsahibə 

Ø Media monitorinqi və ictimai fəallar tərəfindən toplanmış qadın qətlləri və məişət 
zorakılığı halları ilə bağlı məlumatların sosial mediada yayınlanması  

Ø Mövcud vəziyyəti əks etdirən bəzi halların qeydiyyatı  
Ø Qadın qətllərinə münasibəti, ictimai qınağı və ölkədə məişət zorakılığı ilə bağlı baş 

verənlərə hökumətin cavabını və ya cavabsızlığını özündə əks etdirən icmal  
 
Hesabat əsasən keyfiyyət məlumatlarına əsaslansa da, araşdırmanı tamamlamaq və mövcud 
vəziyyətə daha dərindən hakim ola bilməyə yardım etmək üçün məruzədə kəmiyyət məlumatlarına 
da yer verilib. 
 
Hesabatda həmçinin məişət zorakılığına səbəb olan halların ümumi kontekstini daha yaxşı anlaya 
bilmək üçün qeyri-hökumət təşkilatları ilə aparılmış müsahibələrdən və qadın qətlləri ilə bağlı 
media yayınlarının monitorinqindən əldə edilmiş məlumatlar, habelə rəsmi siyasi və hüquqi 
cavablar öz əksini tapıb.  
 
Müsahibələr əsasən məişət zorakılığına qarşı mübarizə aparan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri 
ilə aparılıb. Respondentlər arasında həmçinin məişət zorakılığı qurbanlarını təmsil edən vəkil, 
fəallar və məişət zorakılığının qurbanı olan bir vətəndaş cəmiyyəti üzvü də var2. 
 
2    AZƏRBAYCANDA MƏİŞƏT ZORAKILIĞININ KONTEKSTİ – TARİX, MENTALİTET 
VƏ ƏNƏNƏVİ DƏYƏRLƏR  

 
 
2.1  TARİXİ İNKİŞAF 
 
Azərbaycanda gender əsaslı məhdudiyyətlər və qadına qarşı diskriminasiya cəmiyyətin patriarxal 
dəyərlərinə, sosyal normalara və sərt gender rol və stereotiplərə dayanır. Islamın ölkədə əsas dini 
təriqət olaraq mövcudluğu ictimai həyat və sosyal təşkilatlanmada ənənəvi gender normalarının 
daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət edib. 

 
1 Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, “Zorakılıq Şkalası: Azərbaycanda Qadın Qətlləri, 2017” (Bakı, 2017) 
2 Təhlükəsizlik səbəbindən müsahibə edilmiş ekspert, vəkil və zərərçəkənlərin, o cümlədən fəalların adları konfidensial saxlanıb.  
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Qadın haqlarının tanınmasına yönəlik qlobal dəyişikliklərlə əlaqədər olaraq 20 ci əsrin 
əvvəllərində Azərbaycan siyasi elitasının məsələ ilə bağlı mövqeyi 1918-ci ildə parlamentin ilk 
açılış sessiyasında kişi və qadın bərabərliyinin müzakirə edilməsində öz əksini tapır və bu addım 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini (ADR) qadınlara səsvermə hüququ tanıyan ilk müsəlman ölkəsi 
olaraq tarixə tanıdır. Sovet dönəmi mütərəqqi həyat üçün nadir hallarda tərifəlayiq görülsə də, bu 
dövr ölkə tarixində qadın cəhalətinin azalması və ortadan qaldırılması ilə üst-üstə düşür. Bu 
dəyişikliklərlə qadın cəmiyyətdə yeni iqtisadi rollar qazanmağa başladı, lakin bütün bunlara 
baxmayaraq, o, məişət və ailə məsələlərini özünün əsas məsuliyyəti olmaqdan çıxarmadı. Qadın 
bərabərliyinin rəsmi şəkildə tanınması əslində qadınlara yüksək səviyyəli qərar qəbuletmədə 
təmsil olunma haqqı vermədi. Post-Sovet İttifaqı dövründə də bu tendensiya dəyişməz olaraq 
qaldı, əmək bazarındakı keçid dəyişiklikləri qadınların istehsal iqtisadiyyatından daha da 
uzaqlaşmasına səbəb oldu və onların “qadın" peşəsi olaraq tanımlanan müəllimlik və həkimlik 
sahələrini (bu sahələrdə də qadınlar azlıq təşkil edib) çıxmaqla daha çox məişət işlərində 
cəmləşməsinə gətirib çıxardı.3  

 

Aydındır ki, qadının həm evdə, həm də ödənişli işlə qazandığı ikili rol ailələrin iqtisadi vəziyyətinə 
və ümumi rifahına təsir göstərmişdi. Kişilər qadınların işləmə ehtiyacını qəbul etsələr də, onlar 
qadınların məişət məsuliyyətlərini bölüşmək istəmirdilər. Məişət məsuliyyətlərinə bu qərəzli 

 
3 Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı, Azərbaycanda Gender Münasibətləri: Trendlər və Çətinliklər (Bakı: UNDP, Azərbaycan 
İnsan İnkişafı Hesabatı 2007), səhifə 84. 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Total
Water supply; waste treatment and disposal

Transportation and storage
Trade; repair of transport means

Real estate activities
Public administration and defence; social security

Professional, scientific and technical activities
Other service activities

Mining
Manufacturing

Information and communication
Human health and social work activities

Financial and insurance activities
Electricity, gas and steam production, distribution and supply

Education
Construction

Art, entertainment and recreation
Agriculture, forestry and fishing

Administrative and support service activities
Accommodation and food service activities

Number of employees by types of economic activity, 2019

Men Women



 6 

yanaşma sonradan əsas boşanma səbəbi olaraq üzə çıxdı. Statistika 2010-2018-ci illər ərzində 
boşanmaların 1.6% artdığını, ümumilikdə evlilik sayının isə eyni dövr ərzində 1.3% azaldığını 
göstərir.4 
 
Azərbaycan qadını elə bu gün də məişət roluyla müəyyən edilir və ictimai həyatda daha az nəzərə 
çarpır. Baxmayaraq ki, yeni minillikdə bu vəziyyətin gənc nəsillər üçün dəyişdiyini görürük. Belə 
ki, artıq mühafizəkar kənd yerlərindən fərqli olaraq urban ərazilərdə kişilər məişət məsuliyyətlərini 
qadınlarla paylaşmağa başlayıb. Çağdaş azərbaycanlılar hələ də kişilərin və qadınların şüurunda 
dərin iz buraxmış gender spesifik rolları və gender bərabərliyi haqqında ənənəvi fikirləri müdafiə 
edirlər. Lakin müqayisə etməli olsaq, Azərbaycanda kişilərin qadınlara nisbətdə ənənəvi gender 
anlayışlarını müdafiə etmə ehtimalı daha yüksəkdir. Xüsusilə kişilik anlayışı bir kişinin ailəsini 
maddi cəhətdən təmin etmək qabiliyyəti ilə çox bağlıdır. Qadınlar əsasən uşağın fiziki baxımına 
aid vəzifələri yerinə yetirirlər. Uşaqla vaxt keçirməklə əlaqəli tapşırıqlar belə nadir hallarda 
bərabər bölüşdürülür və ya birlikdə həyata keçirilir. Yeni nəsil kişilər ev işlərini bölüşməyə və 
uşaqlara gündəlik qayğı göstərməyə nisbətən daha çox meyllidirlər və bunu ailəni maddi baxımdan 
təmin etmək qədər vacib hesab edirlər.5 
 
Bununla yanaşı, ailədə və ikili münasibətlərdə qərar qəbul etmə gücü kişilərə məxsusdur. Məsələn, 
cinsi və reproduktiv sağlamlıq məsələlərində qərarlar ümumiyyətlə kişilər tərəfindən qəbul edilir 
və çox nadir hallarda qərarlar ikitərəfli olur.6  Ümumiyyətlə, sağlamlığa münasibət də gender 
baxımından fərqlidir: kişilər ehtiyac duysalar da, fiziki və zehni sağlamlıq xidmətlərinə tez-tez 
müraciət etmirlər. Kişilərin profilaktik baxım da daxil olmaqla psixoloji sağlamlıq mərkəzlərinə 
müraciət etmə ehtimalı qadınlara nisbətdə daha azdır. Sağlamlığın qayğısına qalma davranışındakı 
bu boşluğun genişlənməsi yaşla mütənasiblik təşkil edir. 7 
 
Qadınlar da nadir hallarda iş yerində cinsi qısnama və ya təcavüzə məruz qaldıqda şikayət edirlər. 
Mədəni stereotiplər qadınların məhkəmələrə getmələrini və cinsi təcavüz təcrübələri haqqında 
məlumat paylaşmalarını əngəlləyir. Çünkü bu növ addımlar onların cəmiyyətdəki nüfuzlarına xələl 
gətirmə riski daşıyır.8 
 
1.2   DOĞUŞDA GENDER BƏRABƏRLİYİ  
 
1990-cı illərdən bəri Cənubi Qafqazın bütün bölgələrində olduğu kimi Azərbaycanda da yeni 
doğulmuş oğlanların qız uşaqlarına nisbətən sayı durmadan artırdı. Cənubi Qafqaz ölkələrindəki 
iqtisadi tənəzzül və münaqişələr ailələrin övladlarının sayını məhdudlaşdırma səbəblərinə təsir 
edən əsas amillərdən biri olub. Ənənəvi patriarxal dəyərlər və ailədə güclü oğula sahibolma istəyi, 
habelə 1990-cı illər ərzində ultrasəs texnologiyasının və o cümlədən abortun geniş yayılmış ailə 
planlaşdırma vasitəsi kimi mövcud olması insanları ən az ailədə bir oğulun olmasını planlayaraq 
ailə sayını məhdudlaşdırmağa sövq edirdi.9 

 
4 Asiya İnkişaf Bankı, Azərbaycan Ölkə üzrə Gender Qiymətləndirilməsi, Dekabr 2019 (Bakı: ADB, 2019) səhifə 54 
5 Promundo, Azərbaycanda Gender Bərabərliyi və Gender Münasibətləri: Müasir Trendlər və Çətinliklər – Gender Bərabətliyi Sorğusunun 
Nəticələri (İMAGES) (Bakı: UNFPA, Bakı, Azərbaycan, 2018), səhifə 10. 
6 Promundo, Azərbaycanda Gender Bərabərliyi və Gender Münasibətləri: Müasir Trendlər və Çətinliklər – Gender Bərabətliyi Sorğusunun 
Nəticələri (İMAGES) (Bakı: UNFPA, Bakı, Azərbaycan, 2018), səhifə 10. 
7 Promundo, Azərbaycanda Gender Bərabərliyi və Gender Münasibətləri: Müasir Trendlər və Çətinliklər – Gender Bərabətliyi Sorğusunun 
Nəticələri (İMAGES) (Bakı: UNFPA, Bakı, Azərbaycan, 2018), səhifə 11. 
8 Asiya İnkişaf Bankı, Azərbaycan Ölkə üzrə Gender Qiymətləndirməsi, Dekabr 2019 (Bakı: ADB, 2019) səhifə 45.  
9 Dünya Bankı, Cənubi Qafqazda İtkin Qadınlar: yerli düşüncə və təklif edilən həll yolları, (Dünya Bankı: Nora Dudwick, Fevral 2015), səhifə 7. 
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Asiya İnkişaf Bankının 2019-cu il üçün nəzərdə tutulmuş Ölkə Üzrə Gender Qiymətləndirməsi 
hesabatına görə, Azərbaycan doğuş zamanı gender bərabərliyinin təmin edilməməsi baxımından 
Ermənistan və Çin Xalq Respublikasından sonra gələn ən aşağı reytinqli ölkələr sırasındadır. Bu 
cür statistik məlumatlardan sonra 2011 ci ildə Avropa Şurası ana bətnində olan uşaqların 
cinsiyyətinə görə abort edilməsini qınayan və üzv ölkələri (Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, 
Moldova və Ukrayna daxil olmaqla) doğuşdan əvvəl cinsi seçimi qadağan etməyə çağıran 1829 
saylı qətnaməsini qəbul edib.10 Azərbaycanda kişilər ad və ya soy davam etməli olduğu üçün ailədə 
oğulun varlığını təmin edən əsas hərəkətverici qüvvə olsa da, həm kişilər, həm də qadınlar qızları 
ailə üçün yük olaraq qəbul edirlər. Çox vaxt oğul ailənin varlığı və sütunu kimi qəbul edilir, qızlar 
isə çox vaxt məsuliyyət və yük olaraq dərk edilir.  
 
Bununla yanaşı, şəhərlərdə ailədə oğulun artmaqda olan önəminə münasibət dəyişməkdədir. Bu 
dəyişim qadınlar arasında da aydın müşahidə edilir. Eyni zamanda internetə çıxışın artması, media 
müzakirələrinin və müxtəlif ölkələrə səyahətlərin geniş vüsət alması çox təcrid olunmuş bir sıra 
kənd icmalarını çıxmaq şərtiylə ölkə ərazisində gender bərabərliyinə münasibəti önəmli nisbətdə 
dəyişdirib. Gənc kişilər tez-tez gənc qadınlardan daha mühafizəkar fikirlər irəli sürsələr də, 
qadınlar getdikcə qadınların alçaldılması barədə fikir və düşüncələrini açıq şəkildə dilə gətirməyə 
başlayıblar. 
 
 
1.3   GENDER ZORAKILIĞINA MÜNASİBƏT 
 
1991-ci ildə müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycanda gender bərabərliyi diskursu mövzu ilə 
bağlı rəsmi və qeyri-rəsmi düşüncənin birmənalı olmadığını göstərdi. Aparılan sorğuda 
respondentlərin 64%-i gender bərabərliyinə inandığını açıqladığı halda, onların 28%-inin “bir 
qadının bəzən döyülməyə layiq olduğunu” bildirməsi cəmiyyətdə mövcud olan koqnitiv dissonans 
durumunu ortaya qoyur.11 Bu səbəbdəndir ki, məişət zorakılığı hadisələri siyasi və ya ictimai 
məsələ olaraq deyil, özəl və şəxsi xarakterli məsələ olaraq izah edilir.  
 
Məişət zorakılığının gender xarakteri Cənubi Qafqazın digər ölkələrində olduğu kimi 
Azərbaycanda da aktual problem olaraq qalır. Mövzu üzərində nadir hallarda aparılan sorğular 
əslində məişət və ailədaxili zorakılıq diskursuna dair önəmli zəmin yaradıb. Məsələn, Qafqaz 
Araşdırmalar Mərkəzinin (CRRC) 2012-ci il üçün apardığı sorğuda iştirak edənlərin təxminən 
40%-i qadınların ailələrini bir arada saxlamaq üçün məruz qaldıqları məişət zorakılığına dözməli 
olduqlarını ifadə edib. Respondentlərin təxminən 22%-i isə düşünür ki, elə anlar olur ki, qadın 
döyülməyə layiq olur.12 
 

 
10 OECD, Sosyal İnstitutlar və Gender İndeksi 2019 Avrasiya üzrə Regional Hesabat (OECD yayınları), səhifə 30. 
11 Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzi, Azərbaycanda Sosyal Kapital, Media və Gender Sorğusu, 2012, (CRRC: Qafqaz Barometr, Bakı, Azərbaycan, 
2012). 
12 Azərbaycanda kişilər qadınlara nisbətən qadınların bəzən döyülməyə layiq olduqlarını daha çox düşünürlər və hesab edirlər ki, qadınlar ailəni 
qorumaq üçün bu zorakılıqlara dözümlülük nümayiş etdirməlidirlər. Belə ki, kişilərin daha 13%-i düşünür ki, bəzi vaxtlar qadınlar döyülməyə 
layiq olurlar və 9% kişi düşünür ki, qadınlar ailəni bir arada saxlamaq üçün dözümlü olmalıdırlar. Lakin, onu da qeyd etmək lazımdır ki, 
qadınlar özləri (ilk nümunədə 16%, sonrakı nümunədə 36%) bu fikilər razılaşırlar. (Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzi, Azərbaycanda Sosyal 
Kapital, Media və Gender Sorğusu, Bakı, Azərbaycan, 2012). 
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Bu növ münasibət kənd yerlərinə nisbətən paytaxt və digər böyük şəhərlərdə bir qədər dəyişkəndir. 
Şəhərlərdə daha az sakin inanır ki, qadın döyülməyə layiqdir və ya ailədaxili şiddətə dözümlü 
yanaşmalıdır. 
 
Rəqəmlər həmçinin iqtisadi şərait və təhsil səviyyəsinə görə dəyişir. Aztəminatlı respondentlərin 
1/3 inanır ki, qadınların döyülməyə layiq olduğu vaxtlar olur. Onların yarısının fikrincə, qadınlar 
şiddətə dözümlü yanaşmalıdır. Təhsil göstəriciləri aşağı olanlara nisbətən ali təhsilli insanlar 
qadınların döyülməyə layiq olduqlarına və ya zorakılığa dözməli olduqlarına inanmağa daha az 
meyllidirlər.13 
 
İkili yaxın münasibətlərdə zorakılıq güc bərabərsizliyinin ən bariz nümunəsi olub cəzasızlıq ilə 
dəstəklənir.14 15 ilə 49 yaş arasındakı azərbaycanlı qadınların təxminən 14% -i ömürlərində ən az 
bir dəfə partnyoru tərəfindən (fiziki və ya seksual) şiddətə məruz qalır.15 Kişilərin 1/3 və qadınların 
təxminən 1/4, anasının əri və ya partnyoru tərəfindən döyüldüyünə şahid olduqlarını bildiriblər ki, 
bu da zorakılıq ehtimalını cəmiyyətdə artırır.16 
 
1.4   SOSİAL STIQMA, MENTALİTET VƏ PATRİARXAL AİLƏ MODELİ: TƏXMİN 
EDİLƏN QURBAN  
 
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Azərbaycanda qadına qarşı məişət zorakılığının mənşəyi qız uşağının 
doğumu zamanı baş verən psixoloji qısnamaya dayanır. Əsrlərdən bəri davam edən ailədə kişi 
varis gözləmək kimi adət-ənənəyə riayət etmək ölkədə hələ də mövcud olan fenomendir. Məişət 
zorakılığının qurbanı və eyni zamanda başqa bir qurbanın anası olan tanınmış yazıçıya görə, 
“Azərbaycanda məişət zorakılığı “qurban günahkardır” psixologiyası ilə nəsildən-nəsilə 
ötürülür.”17 
 
Azərbaycanda məişət zorakılığı, xüsusilə də qadına qarşı fiziki və psixoloji şiddət artıq davranış 
normasına çevrilib. Ailə dəyərləri, xüsusilə də mentalitetlə bağlı adət və ənənələr məcmuəsi 
cəmiətdə dərin kök salıb. 
 
Patriarxallıq “milli dəyərlər, mentalitet, ailə dəyərləri” adı altında tətbiq olunur. Bu dəyərlər 
mediada istinad edilir və maraqlıdır ki, siyasi spektrum (həm iqtidar, həm də müxalifət qrupları) 
tərəfindən dəstəklənir. Məsələn, 27 noyabr 2019-cu il Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik 
yubileyi tarixində ölkə prezidenti bir daha təkrarladı ki, ənənəvi dəyərlərə önəm verildiyi üçün kişi 
ilə qadın bərabər ola bilməz.18 
 
Ailələrdə qadınlar və qızlar hüquqlarının əvvəlcə ataları, sonra qardaşlar, evləndikdən sonra ərləri, 
qayınataları, qayınları və hətta oğullar tərəfindən məhdudlaşdırılması ilə qarşılaşırlar. Onların 

 
13 İbid, (CRRC, Qafqaz Barometri, Bakı, Azərbaycan, 2012). 
14 Promundo, Azərbaycanda Gender Bərabərliyi və Gender Münasibətləri: Müasir Trendlər və Çətinliklər – Gender Bərabətliyi Sorğusunun 
Nəticələri (İMAGES) (Bakı: UNFPA, Bakı, Azərbaycan, 2018), səhifə 69. 
15 Promundo, Azərbaycanda Gender Bərabərliyi və Gender Münasibətləri: Müasir Trendlər və Çətinliklər – Gender Bərabətliyi Sorğusunun 
Nəticələri (İMAGES) (Bakı: UNFPA, Bakı, Azərbaycan, 2018), səhifə 11. 
16 Promundo, Azərbaycanda Gender Bərabərliyi və Gender Münasibətləri: Müasir Trendlər və Çətinliklər – Gender Bərabətliyi Sorğusunun 
Nəticələri (İMAGES) (Bakı: UNFPA, Bakı, Azərbaycan, 2018), səhifə 45. 
17 Məişət zorakılığı qurbanı, fəal və yazıçı ilə müsahibə, 16 Mart 2020 (təhlükəsizlik səbəblərindən anonim olaraq qalır). 
18 Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyi münasibətiylə Prezident İlham Əliyevin nitqi, Bakı, 2019: https://president.az/articles/34958 
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təhsil hüququ, peşə seçimi, eyni zamanda tez-tez onların nə vaxt və kiminlə ailə quracağı ilə bağlı 
bütün qərarları ailənin kişi üzvləri tərəfindən tənzimlənir.19 
 
Bəzi qadınların ailənin kişi üzvünün icazəsi olmadan çölə çıxmağa haqqı belə yoxdur. Patriarxal 
ailələrdə etiraz etmə cəhdi daha çox təzyiqə və xorgörülməyə aparıb çıxarır. Respondentlərin qəbul 
etdiyi kimi “çox zaman məişət zorakılığının alt zəminində iqtisadi faktorlar yatır: ərin icazəsi 
olmadan bir işə girib çalışan qadının maaşı ondan alınır. Etiraz edənlər nəticələri ilə üzləşməli 
olurlar: haqlarını tələb etdiklərinə görə ya döyülür, ya da öldürülürlər.”20 Fiziki zorakılıq o qədər 
geniş vüsət alıb ki, artıq “ailə məsələsi” standartına endirilib. Hadisələrin ictimaiyyətləşdirilməsi 
daha böyük ictimai qınağa səbəb olur.  
 
Şiddətlə qarşılaşan bir çox ev qadını özlərinə və ya uşaqlarına baxmaq üçün maddi müstəqilliyə 
sahib olmadıqları üçün təcavüz və qısnamalara dözməli olurlar. Bu kimi zorakılıqların bəziləri 
nəinki cəmiyyət, hətta qadınların özləri tərəfindən də şiddət olaraq dərk edilmir. Bu, eyni zamanda 
cinsi qısnama və ailədaxili təcavüz hallarına da aid edilir və nəticədə mövzunun müzakirəsi taboo 
halına gəlir. Qadınlar hələ də damğalanır və boşandıqları halda incidilir, qısnamaya məruz qalır. 
Müsahibədə qeyd edilir ki, “boşanan qadınlar və ya restoran, kurort və s. kimi “uyğunsuz” yerlərdə 
iş axtaranlar, xüsusən işin gec saatlarda bitməsi halları olarsa dərhal etiketlənir, damğalanır və 
qadınların qohumlar, sosial qruplar və qonşular arasında dediqodu obyektinə çevrilməsinə səbəb 
olur.”21  
 
Boşanmış bir qadın tez-tez əyləncə və qısnama obyektinə və istənməyən diqqəti rədd edəcəyi 
təqdirdə isə böhtan obyektinə çevrilir.22 Boşanmış qadınların yenidən evlənmə cəhdləri də sosial 
damğa ilə qarşılanır.  
 
Qadınlar evdə yaşadıqları şiddət haqqında ictimaiyyətə məlumat verdikdə qurban olaraq qınanılır. 
Məsələn, 19 sentyabr 2019-cu il tarixdə müxalifət partiyası liderlərindən birinin qızı bacısı və 
anasının illərdir çəkdiyi fiziki və psixoloji şiddət barədə məlumatları ictimaiyyətə açıqladıqdan 
sonra tənqid obyektinə çevrildi və bulinqə məruz qaldı.  
 
Adətən tənqidçilərin əsas arqumenti ondan ibarətdir ki, bu cür hadisələr hər ailədə baş verir və ailə 
məsələləri ictimaiyyətə açıq olmamalı, qadınlar səbirli olmalıdır. 23  Təəssüf ki, qadınlar da 
zərərçəkənə hücum etmək üçün eyni arqumentlərdən və mesajlardan istifadə edərək bu cür 
kampaniyalarda rol oynayırlar. Aydındır ki, sosial damğa qurbanların zorakılıq hadisələrini 
ictimailəşdirməsini çətinləşdirir. 
 
 
2   QANUNVERİCİLİK VƏ HÖKÜMƏTİN SİYASƏTİ 
 
2.1.  BEYNƏLXALQ KONVENSİYALAR 
 

 
19 Ibid, 16 March 2020 
20 Ibid, 16 March 2020. 
21 Ibid, 16 March 2020. 
22 Ibid, 16 March 2020. 
23 Məişət zorakılğı qurbanıyla müsahibə, 16 March 2020. 
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Hüquqların təmin edilməsini öhdəlik olaraq alan ölkələr bir qayda olaraq Ümumdünya İnsan 
Haqları Bəyannaməsini (1948) imzalayanlardır. Bəyannamənin 3-cü maddəsi hər bir insana 
“yaşamaq, azadlıq və şəxsiyyətin qorunması hüququnu” tanıyır. Eyni zamanda Qadına Qarşı 
Zorakılığın Aradan Qaldırılmasına dair Bəyannamənin (1993) 4-cü maddəsi dövlətləri 
“siyasətlərini qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılması yönündə bütün lazımi vasitələrlə və 
gecikmədən davam etdirməyə” çağırır. Digər bir beynəlxalq sənəd olan Pekin Bəyannaməsi və 
Fəaliyyət Platforması (1995) 112-ci maddəsində “qadınlara qarşı zorakılıq bərabərlik, inkişaf və 
sülh hədəflərinə çatmaq üçün bir maneədir” deyə bir daha vurğulayır. Və son olaraq, Avropa Şurası 
(CoE) üzvü olan dövlətlər İstanbul Konvensiyasını  (2011) imzalayaraq və ya təsdiqləyərək 
qadınlara qarşı şiddətə son barədə öhdəliklərini bir daha vurğulayırlar.  
 
Qadına qarşı şiddətin bütün formaları qadına qarşı de-fakto və de-yure ayrıseçkilik kontekstində 
və cəmiyyətdə qadınların daha aşağı statusda qəbul edilməsi fonunda baş verir. Bu durum qadınları 
dövlətdən lazımi hüquqi dəstək almaq istərkən qarşılarına çıxan maneələrlə daha da çıxılmaz 
vəziyyətə salır.  
 
Yenicə müstəqilliyini qazanmış Azərbaycan gender bərabərliyinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra 
millətlərarası təşəbbüs və konvensiyalara imza atıb. Onların sırasına 1995-ci ildə BMT-nin Bütün 
Diskriminasiya Formalarının Ləğv edilməsi haqqında Konvensiyası (CEDAW) və 2000-ci ildə 
qəbul edilmiş Optional Protokol da daxildir.  
 
 

 
 
Bu beynəlxalq sənədlərə əsasən, dövlətlər insan hüquqları pozuntularının qarşısının alınması, 
istintaqı və cəzalandırılması üçün lazımi addımlar atmaq öhdəliyinə sahibdir. Qadınlar bütün 
insanlığın təhlükəsizlik, azadlıq, sağlamlıq və ləyaqət azadlıqlarının təmin edilməsi üçün 
hazırlanan beynəlxalq sənədlərdə bərabər şəkildə bütün kişilər və qadınlar üçün tətbiq olunan 
fundamental insan haqlarının bir parçası olaraq zorakılığıa qarşı qorunur.  
 
CEDAW ilə yanaşı Azərbaycan Uşaq Hüquqları Konvensiyası, İqtisadi, Sosial və Mədəni 
Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt, Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt, Irqi 
Ayrı-seçkiliyin Bütün Formalarının ləğvi haqqında Beynəlxalq Konvensiya, Əlillərin Hüquqları 
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haqqında Konvensiya və İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar 
və cəza növlərinə qarşı Konvensiya kimi bir sıra beynəlxalq insan hüquqları müqavilələrinə imza 
atmış tərəfdir. Azərbaycan həmçinin Avropa İnsan Haqları Konvensiyası (AİHM) və Avropa 
Sosial Xartiyası (yenidən nəzərdən keçirilmiş) da daxil olmaqla bir sıra regional müqavilələri 
təsdiq edib. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi Azərbaycan hələ də Avropa Şurasının qadınlara qarşı 
zorakılığın və məişət zorakılığının qarşısının alınması və onlarla mübarizə ilə bağlı Konvensiyasını 
(İstanbul Konvensiyası) imzalamamış və təsdiqləməmişdir.24 
 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əsasən, beynəlxalq müqavilələr eyni zamanda 
Azərbaycanın hüquq sisteminin ayrılmaz hissəsidir və milli normativ hüquqi aktlar üzərində 
üstünlüyə sahibdir. (Konstitusiya istisna olmaqla).25  
 
Beynəlxalq sənədlər Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin ayrılmaz hissəsi olaraq birbaşa 
hüquqi qüvvəyə malikdir. Eyni zamanda məişət zorakılığına qarşı mübarizə üçün xüsusi 
mexanizmlər təklif edən beynəlxalq sənədlər mövcuddur. Belə sənədlərdən biri də Avropa Şurası 
tərəfindən 11 may 2011-ci il tarixində İstanbulda qəbul edilmiş İstanbul Konvensiyasıdır. “Qadına 
Qarşı Şiddətin və Məişət Zorakılığının Qarşısının Alınması və Mübarizə” adlı bu sənəd 1 Avqust 
2014-cü il tarixində qüvvəyə minib. Avropa Şurasının 47 üzv dövlətindən 46-sı Konvensiyanı 
təsdiqləyib, onlardan 46-sı sənədi imzalayıb, 34-ü konvensiyanı təsdiqləyib. Azərbaycan 
konvensiyanı nə imzalayıb, nə də təsdiqləyib.  
 
İstanbul Konvensiyasının bəzi müddəaları ailədaxili zorakılıq hallarının araşdırılmasını, 
zərərçəkənlərin qeydiyyata alınması və onların sığınacaqla təmin edilməsini dövlətin üzərinə 
öhdəlik olaraq qoyur. Xüsusilə konvensiya təcavüz, məcburi evlilik, qadın sünnəti, məcburi abort 
və ayrı-seçkilik kimi xüsusi davranışları cinayət olaraq qəbul edir. Konvensiya qadınlara qarşı hər 
cür ayrıseçkiliyi qadağan edir. Sənəddə qeyd edilir ki, qadın və kişi arasında qanunla və praktikada 
bərabərliyin əldə edilməsi qadına qarşı zorakılığa son qoyulması üçün əsas şərtlərdən biridir. 
Azərbaycan hökuməti konvensiyadakı bəzi məsələlərin Azərbaycanda mövcud maddi və mənəvi 
dəyərlərə zidd olduğuna işarə edərək konvensiyanı imzalamaqdan imtina etməkdədir. 
 
 
Müvafiq yerli qanunlar 

 
Bu sahəyə aid hüquqlar məişət qanunverciliyi konsititusiyanın 17ci maddəsi ilə tənzimlənir. Bu 
maddədə bildirilir ki, ailə cəmiyyətin əsas özəyini təşkil edir və dövlətin himayəsindədir. Uşaqların 
qayğısına qalmaq və onları böyütmək valideynlərin məsuliyyətindədir. Dövlət isə bu öhdəliyin 
həyata keçirilməsinə nəzarət edir. 
 
Konstitusiya bərabərlik hüququnu təmin edir və hüquq və azadlıqların bir çox məcralarda (gender 
də onlardan biri olmaqla) məhdudlaşdırılmasını qadağan edir.  
 

 
24 Avropa Birliyi və Avropa Şurası: Beş Şərq Tərəfdaşlığı ölkəsində qadınların ədalətə çıxışında olan maneələr, həll 
yolları və yaxşı təcrübələr (“Beş Şərq Tərəfdaşlığı Ölkəsində Qadınların Ədalətə Çıxışının İnkişafı” layihəsi 
çərçivəsində hazırlanmışdır, 2016), səhifə 37. 
25 Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 148-ci maddəsində deyilir ki, Azərbaycanın tərəf olduğu beynəlxalq 
müqavilələr Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminin ayrılmaz parçasıdır.  
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Belə ki, konstitusiyanın 25-ci maddəsi və 3-cü bölümün 31-ci maddəsi bərabərlik, sərbəst hərəkət 
etmə və təhlükəsiz yaşamaq hüququnu təmin edir. Konstitusiyanın 32-ci maddəsi şəxsi 
toxunulmazlıq hüququnu təmin edir. 34-cü maddədə nikah hüququ təmin edilib. II bənddə 
deyildiyi kimi nikah könüllü razılıq əsasında bağlanmalı və heç kim evlənməyə məcbur edilə 
bilməz. Eyni zamanda 34.4-cü maddə ər və arvadın bərabərliyini qəbul edir. Sosial müdafiə 
hüququ 38-ci maddədə, hüquq və azadlıqların qorunması 60-cı maddədə, şərəf və ləyaqətin 
qorunması hüququ 46-cı maddədə təmin edilmişdir. 

 
 
Azərbaycan Respublikasının Gender Bərabərliyi Qanunu 2006-cı ildə qəbul edilib. Qanunda 
gender bərabərliyi və ayrıseçkiliyə yol verilməməsi ilə bağlı bir terminlər öz əksini tapır. 2009-cu 
ildə Azərbaycan Məişət Zorakılığının Qarşısının Alınması haqda qanun layihəsinin müzakirəsinə 
başladı.  
 
Qanun yaxın münasibətlərdən sui-istifadə və ya mövcud və ya keçmiş birgə yaşayışdan sui-istifadə 
ilə törədilən zorakılığın və onun mənfi hüquqi, tibbi və sosial nəticələrinin qarşısının alınmasına 
yönəlmiş addımları müəyyənləşdirdi və tənzimlədi; məişət zorakılığı qurbanlarına beynəlxalq 
standartlara uyğun olaraq hüquqi yardım göstərilməsi və sosial müdafiə; məişət zorakılığına 
səbəbiyət verən şərtlərin aradan qaldırılması. 
 
Azərbaycanda 2010-cu ildə məişət zorakılığının qarşısının alınması haqda qanununun qəbul 
edilməsi qadın hüquqlarının qorunması və qadınlara qarşı şiddət və ayrıseçkiliyin qarşısının 
alınması üçün atılan mütərəqqi addımlardan biri oldu.26  

 
26 Avropa Birliyi və Avropa Şurası: Beş Şərq Tərəfdaşlığı ölkəsində qadınların ədalətə çıxışında olan maneələr, həll yolları və yaxşı təcrübələr 
(“Beş Şərq Tərəfdaşlığı Ölkəsində Qadınların Ədalətə Çıxışının İnkişafı” layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır, 2016), səhifə 47. 
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Bu qanun qadınlara ərlərindən və ya yaxın münasibətdə olduqları partnyorlarından şiddət 
gördükləri zaman ədalət axtarması üçün şərait yaratsa da, qadınlar hələ də şiddətdən kənar 
yaşamaq və özlərini həmçinin uşaqlarını bu kimi situasiyalardan qorumaq üçün bir sıra mədəni, 
sosial və iqtisadi maneələrlə qarşılaşırlar.27  
 
Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqda qanun ailə zorakılığı ilə əlaqəli hüquq sahəsini 
birbaşa tənzimləyən qanunvericilik aktıdır. Bu qanun məişət zorakılığının qarşısının alınması üçün 
əsas prinsipləri təmin edir və şikayətlərə baxılma qaydalarını və məişət zorakılığı qurbanlarının 
qorunma mexanizmlərini müəyyənləşdirir.  
 
Bundan başqa, Azərbaycan Respublikası Prezidenti və Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilmiş 
bir sıra aktlar məişət zorakılığının qarşısının alınması üçün hüquqi baza kimi qəbul edilir. 
 
“Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqda Qanun” un qüvvəyə minməsi ilə bağlı Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 1 oktyabr 2010-cu il tarixli fərmanı, Nazirlər Kabinetinin “Məişət 
zorakılığı törədən şəxslərin qeydiyyata alınması” haqda 19 dekabr 2011-ci il tarixli nizamnaməsi 
də bu aktlar sırasına daxildir. Həmçinin Nazirlər Kabinetinin 24 fevral 2012-ci il tarixli “Məişət 
zorakılığına dair məlumat bazasının yaradılması” haqda qərar, 25 aprel 2012-ci il tarixli “Məişət 
zorakılığı ilə bağlı cinayət işlərinə aid olmayan şikayətlərə baxılması qaydaları” habelə “Məişət 
Zorakılığı Qurbanlarına Yardım Mərkəzinin Fəaliyyətləri” və “Məişət Zorakılığı Qurbanlarına 
Qeyri-Hökumət Yardım Mərkəzlərinin Akkreditasiya Qaydaları və Tənzimlənməsi” barədə 
qərarlar bu aktlardandır.  
 
24 iyun 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinə dəyişiklik 
edilməsi barədə qanun qəbul edildi. Yeni dəyişikliklərlə yanaşı Məcəllənin 40.1-ci fəsli məişət 
zorakılığına məruz qalan şəxsə uzunmüddətli təhlükəsizliyin təmin edilməsi hökmünün 
çıxarılması prosesini tənzimləyir.  
 
Azərbaycan Respublikasının 29 dekabr 2015-ci il tarixli qanunuyla təsdiqlənmiş İnzibati 
Prosessual Məcəllənin 158-ci maddəsi məişət zorakılığının qarşısının alınması ilə bağlı 
qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət müəyyən edir. Bunlara əlavə olaraq, İnzibati 
Xətalar Məcəlləsinin 157-ci maddəsi bədən xəsarəti ilə müşahidə edilən məişət zorakılığı 
hallarında cəzaların tətbiq edilməsinə icazə verir.  
 
 
Qanunvericilikdə mövcud boşluqlar 
 
Bütün bunlara baxmayaraq, məişət zorakılığı qanunvericiliyində və onun tətbiqində ciddi 
çatışmazlıqlar müşahidə edilir. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində məişət zorakılığı ilə 
bağlı bir sıra müddəalar nəzərdə tutulsa da, qanunda hələ də boşluqlar öz əksini tapır. Buna misal 
olaraq məişət zorakılığına qarşı əsas qanunvericilik aktı olan Məişət Zorakılığının Qarşısının 
Alınması Haqda Qanunu göstərmək olar.  
 

 
27 Asiya İnkişaf Bankı, Azərbaycan Ölkə üzrə Gender Qiymətləndirilməsi, Dekabr 2019 (Bakı: ADB, 2019) səhifə 42. 
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Belə ki, Məişət Zorakılığı Qanununun 5.1-ci maddəsində törədilmiş və ya törədilməsi 
planlaşdırılan məişət zorakılığı şikayətiylə qaldırılan məhkəmə işlərinə cinayət prosesi 
qanunvericiliyinə uyğun olaraq baxılmalı olduğu müəyyən edilib. Ancaq Azərbaycan 
Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsində məişət zorakılığı ilə bağlı istintaq prosedurları 
qeyd edilməyib. Həmçinin Cinayət Məcəlləsi məişət zorakılığını ayrıca cinayət əməli kimi tanımır 
və məişət zorakılığı ilə bağlı cinayətləri ağır cinayət hesab etmir.  
 
Qanundakı digər boşluq qısamüddətli və uzunmüddətli müdafiə təminatıyla bağlıdır. Məişət 
Zorakılığı haqda Qanunun 10.1-ci maddəsində qurbana qısamüddətli və ya uzunmüddətli müdafiə 
təminatı verilə biləcəyi qeyd edilib. Həmin qanunun 11.1-ci maddəsində deyilir ki, əgər məişət 
zorakılığı törətmiş şəxsin əməllərində cinayət məsuliyyəti yoxdursa və buna baxmayaraq 
zərərçəkmişin hüquqları və qanuni mənafeyi pozulursa, müvafiq icraedici orqan qərar qəbul 
edərək zərərçəkmişi qısamüddətli qoruma altına ala bilər. Bu zaman qurum məişət zorakılığı 
törədən şəxsə eyni hərəkətlərin təkrarlanmaması barədə yazılı xəbərdarlıq verməlidir. Qanunun 
12.1-ci maddəsinə əsasən, məişət zorakılığı törədən şəxs xəbərdarlığı yerinə yetirməzsə, müvafiq 
icra orqanı və ya zərərçəkmiş şəxs uzunmüddətli mühafizə üçün məhkəməyə müraciət etmək 
hüququna malikdir. 
 
 

 
 
Belə halda qısa müddətli mühafizə orderi müvafıq icraedici orqanlar, uzun müddətli mühafizə 
orderləri isə məhkəmələr tərəfindən verilir. Buna baxmayaraq, digər ölkələrin qanunvericilik 
təcrübələrinə habelə bu qanunların icrasına nəzər saldıqda aydın olur ki, bu növ orderlərin icraedici 
orqanlar tərəfindən verilməsi bir sıra xoşagəlməz hallarla nəticələnə bilir. Digər ölkələrdə belə 
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orderlər hər bir halda məhkəmələr tərəfindən verilir və qərarlar dərhal hüquq mühafizə orqanlarına 
göndərilir. Azərbaycanda isə məhkəmələrdə icraedici orqanların belə orderlər verməsinin qarşısını 
alan və ya onların qurbanları ailəni bir arada saxlamaq üçün təcavüzkarları ilə barışmağa təşviq 
etməsinə mane olan hər hansı bir müddəa yoxdur. Bu baxımdan qanunvericiliyə dəyişiklik edilməli 
və istənilən halda mühafizə orderi vermək səlahiyyəti məhkəmələrə verilməlidir. Əksinə müvafiq 
icra orqanlarına qurbanların mühafizəsi üçün müəyyən qoruyucu tədbirlər həyata keçirmək 
səlahiyyəti verilməlidir (sığınacaq, mühafizə, qısamüddətli maddi yardım və s.). 
 
Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsinə əsasən, seksual xarakterli zorlama və təcavüzə görə ən çox 15 
il cəza nəzərdə tutulur. Beynəlxalq normalardan (cinsi istismar və təcavüz razılığın olmamasına 
görə dəyərləndirilir) fərqli olaraq, yerli qanunvericilikdə cinsi istismar və təcavüz fiziki güc tətbiq 
edildikdə cinayət hesab edilir. Təcavüz halının istintaqı sadəcə zərərçəkənin ifadəsi sübut olaraq 
qəbul edilmədiyi üçün onun üzərinə əlavə olaraq hadisəni sübut etmə məsuliyyətini qoyur. Bu hal 
təcavüz qurbanına qarşı diskriminasiya faktını ortaya çıxarır, çünki əksər hallarda cinsi istismar və 
təcavüz başqalarının olmadığı məkanda baş verir. Bunun başqa ortaq cinsi istismar kimi 
cinayətlərin istintaqı da qurbanın ifadəsinə dayanır.  
 
Bu fərq onu göstərir ki, cinsi istismar cinayətlərinə dair məhkəmə işlərində qurbanlar etibarsız 
şahid olaraq qəbul edilirlər. Bu müddəa qadınlara qarşı ayrı-seçkilik yaradır və cinsi təcavüz 
qurbanlarının cinayəti ifşa etmək üçün ortaya çıxma ehtimalını azaldır. Qadınları cinsi istismardan 
daha yaxşı qorumaq üçün qanunlara dəyişiklik edilməli, qadınların təcavüz və cinsi istismar 
faktlarını ifşa etmək ehtimalını artıracaq müddəalar əlavə edilməlidir. Cinayət məcəlləsində cinsi 
əlaqəyə razılıq və ya razılıq olmaması ilə bağlı terminlər müəyyənləşdirilməli, təcavüzün açıq 
şəkildə tanımlanması baxımından yeni anlayışlar daxil edilməlidir.  
 
Cinsi qısnama Gender Bərabərliyi Qanunu ilə “şəxsi alçaldan və təhqir edən, başqa cinsə və ya 
seksual yönümə mənsubiyyətdən irəli gələn və fiziki hərəkətlərdə (toxunma, əllə vurma), ədəbsiz 
sözlərdə, jestlərdə, hədələrdə, ləkələyici təkliflərdə və ya dəvətlərdə təzahür edən əxlaqsız 
davranış” olaraq müəyyən edilir.28 Halbuki, bu müddəa hər zaman tətbiq olunmur. 
 
 
Hökumət siyasəti və qanunların icrası 
 
Məişət zorakılığının məişət məsələsi olaraq deyil, siyasi problem olaraq görülməsi Azərbaycanda 
hələ öz yerini tapmayıb. Bu ənənəvi yanaşma Sovet hakimiyyətindən miras qalıb. Bu özəl-
ictimai bölünmə xüsusilə Sovet hüquq sisteminin icmaların patriarxal və ənənəvi baxış 
normalarını dəstəkləyən ailə mülki məcəlləsinə dayanır. Məişət zorakılığının məişət məsələsi 
olaraq deyil, ictimai siyasət kimi anlaşılması bəzi qanunvericilik təşəbbüslərində və siyasi 
bəyanatlarda rəsmi olaraq təsdiqlənsədə, bu, ölkədəki siyasətdə və ya zehniyyətdə dəyişiklik 
yaratmayıb.  
 

 
28 Azərbaycan Respublikasının Gender Bərabərliyi Qanunu 2006, Maddə 2 (Seksual Qısnama - əmək və ya xidmət 
münasibətlərində olan şəxsi alçaldan və təhqir edən, başqa cinsə və ya seksual yönümə mənsubiyyətdən irəli gələn 
və fiziki hərəkətlərdə (toxunma, əllə vurma), ədəbsiz sözlərdə, jestlərdə, hədələrdə, ləkələyici təkliflərdə və ya 
dəvətlərdə təzahür edən əxlaqsız davranış). 
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Hüquq mühafizə orqanlarından başqa gender siyasəti və məişət zorakılığına qarşı reaksiyanı təşviq 
edən dövlət qurumu Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsidir. Komitənin, 
özlərinin də qeyd etdiyi kimi, əsas siyasəti məişət zorakılığına dair qanunun tətbiqini 
gücləndirməkdir: qadın və uşaqlara qarşı zorakılıqla bağlı bölgələrin müvafiq dövlət idarələri, 
hüquq mühafizə orqanları, bələdiyyələr, icra və ictimai təşkilatların nümayəndələri və monitorinq 
qrupları üçün təlim kursları təşkil etmək.  
 
Bundan başqa, dövlət orqanlarının və vətəndaş cəmiyyətinin təhlükəli ideoloji inancların aradan 
qaldırılmasında, gender stereotipləri ilə mübarizədə və ailələrə psixoloji və sosial dəstək 
xidmətlərinin təşkilində rolunu gücləndirmək qərara alınıb. Komitə bu problemləri aradan 
qaldırmaq və məişət zorakılığından əziyyət çəkən ailələrə xidmət edəcək psixoloqların təhsilini 
gücləndirməkdə önəmli olan ailə psixologiyası institutunun yaradılması planlarını da açıqlayıb. 
Bu yöndə məlumatlılığın artırılması komitənin digər önəmli vəzifələri arasındadır. Məişət 
zorakılığına dair reportajların tezliyini və keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün televiziya və radio 
işçiləri, o cümlədən, yazılı media nümayəndələri üçün müntəzəm təlim vermək bu vəzifələrə 
aiddir.29  
 
Yalnız ciddi fiziki xəsarət (yaralanma, xəstəxanalıq olma, ölüm halları) olduğunda hüquqi 
institutlara müraciət edilir. Təkrarlanan fiziki zorakılıq, hədə-qorxu və təhdidlər, cinsi münasibətə 
məcbur edilmə, iqtisadi məhdudiyyətlər və digər zorakılıq növləri təcavüzkar və ya ailə üzvləri 
tərəfindən damğalanmaqdan qorxan zərər çəkən tərəfindən gizlədilir.  
 
Qadınlar hələ də zorakılıq və qısnama haqda ədalət sisteminə məlumat verməkdən çəkinirlər. Bir 
çox kişi və qadın zorakılıqdan narahatdır və potensial olaraq müdaxilə etməyə hazırdır, çox az 
insan müdaxilə üçün rəsmi strukturlara müraciət edir. Kişi polis məmurlarına şikayət etmək nadir 
hallarda nəticə verir. Məişət zorakılığına qarşı əsas dövlət hüquq-mühafizə orqanı olan Daxili İşlər 
Nazirliyi qadın polis işçilərinin sayını artırmağa çalışır. Buna baxmayaraq, yüksək rəhbər 
vəzifələrdə çalışan qadınların sayı azdır və kənd yerlərinə daha az qadın polis ezam olunur.30  
 
Qanunların tətbiq edilməsinin təsirini qiymətləndirmək çətindir, çünki bu məsələ ilə bağlı statistika 
etibarlı deyil. Səbəb məişət zorakılığına məruz qalanların polisə müraciət etməmələridir. Müşahidə 
olunan odur ki, polis qoruması üçün müraciət edən qadınlar çox vaxt ciddi qəbul edilmir, 
məsxərəyə qoyulur və ərləri ilə barışmağa məcbur edilir. Yalnız zərərçəkmiş vəkillə birlikdə 
müraciət edərsə problem ciddi qəbul edilir. Ancaq o zaman polis problemi araşdırmağa çalışır, 
lazımi addımlar atır və qanunun tətbiq olunduğundan əmin olur. 
 
Məhkəmə tərəfləri barışdırmaq haqqına sahibdir ancaq bəzən məhkəmə zorakılıq faktının təsbitinə 
baxmayaraq təcavüzkarı cəzalandırmaq yerinə tərəfləri barışdırmağa çalışır. Bundan başqa, 
məhkəmə adətən təzyiq edərək zərərçəkəni ərin həbs və mühakimə edilməsinə nail olmağın, belə 
halda uşaqları atasız böyütməyin düzgün olmadığına inandırmağa çalışır. Məhkəmə eyni zamanda 
təşviq edir ki, qurban şikayətini geri alsın və təcavüzkarı ilə münasibətlərini düzəltməyə səy 
göstərsin. 

 
29 Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin ləğvi Komitəsi (CEDAW), Konvensiyanın 18ci maddəsi altında tərəfdaş dövlətlər 
tərəfindən göndərilmiş hesabatlar. Tərəfdaş Dövlətlərin Beşinci Periodik Hesabatı: Azərbaycan, 2015 
(CEDAW/C/AZE5. New York). 
30 Asiya Inkişaf Bankı, Azərbaycan Ölkə Gender Qiymətləndiməsi, Dekabr 2019 (Bakı: ADB, 2019) səhifə 44. 
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Məhkəmə və polis belə halda zərərçəkənə şikayətlə ərinin və övladının atasının həbs edilməsinə 
və mühakimə edilməsinə səbəb ola biləcəyi ilə günahlandıraraq psixoloji təzyiq edir. Belə hallar 
əsasən işlərə vəkilsiz baxıldığında baş verir, vəkilin iştirakı ilə məhkəmə bu cür hərəkətlərdən 
çəkinir.  
 
Çox vaxt zərərçəkənlər digər dövlət qurumlarına da müraciət edirlər. Məsələn, Prezident Aparatına 
və ya Prokurorluğa müraciətlər edilir. Bu cür müraciətlər adətən daha uzun çəkir və sonda heç bir 
nəticə əldə olunmur. Hökumət qurumları ya zərərçəkənləri istintaq üçün polisə, prokurorluğa 
yönləndirir, ya da onlara məhkəməyə müraciət etmələrini tövsiyə etməklə standart cavablar 
verirlər. 
 

 

3   SON HADİSƏLƏR VƏ KEYSLƏR  
 
Son illərdə Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq və qadın qətlləri ənənəvi media platformaları 
və sosyal media vasitəsiylə daha da ictimailəşib. Öncəki illərə nisbətən, hər zaman adekvat olmasa 
da, qadınlara qarşı zorakılıq tez-tez ictimai müzakirə obyektinə çevrilir. Bununla yanaşı, bu kimi 
hallar ölkədə baş verən qadına qarşı zorakılıq və qadın qətlləri hadisələrinin ancaq kiçik bir qismini 
əhatə edir. Rəsmi statistika çox az hallarda etibarlı olsa da dövlət rəqəmlərdəki artımı artıq qəbul 
edir. Məsələn, 2017 ci ildə dövlət 2016 cı ildə törədilmiş 1031 məişət zorakılğı ilə bağlı cinayətin 
böyük bir qisminin, təxminən 807-sinin qadın olduğunu bəyan etmişdi. 2018 ci ildə bu rəqəm 
artaraq 915-ə (1221 qeydə alınmış məişət zorakılığı cinayətində) qalxmışd. Təcavüz qurbanlarının 
sayı 2016-2018 ci illərdə 20-dən 38-ə, daha sonra 23-ə doğru dəyişmişdi.  
 
Ötən illərdə Azərbaycanda intihar hallarının sayı da artıb. Belə ki, beş il öncəyə nisbətdə (rəqəmlər 
89 və 37 arasında dəyişib) 2016 cı ildə 121 qadın intihar edib, 69 qadın isə intihara cəhd edib. 
Medianın qeyd etdiyi kimi, 2018 ci ildə doqquz ay ərzində 135 intihara cəhd olub və bu 
hadisələrdən 112-sində qadınlar və 11-də gənc qızlar iştirak edib.31 İntihar və intihara cəhdlərin 
əksər halları mütəmadi olaraq məruz qalınan zorakılıq halları nəticəsində baş verib. Dövlət 
statistikasına əsasən, 2018 ci ildə baş vermiş 1175 məişət zorakılığı hallarının 47-si qətllə, 27-i 
qətlə cəhdlə və 2-si intiharla nəticələnib. Prokurorluq 2018 ci ildə cinsi qısnama ilə bağlı 55 iş 
qaldırıb. 2017 və 2016 cı illərdə bu rəqəmlər 60 və 52 olub. 
 
Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinə əsasən, 2018 ci ildə 915 qadın (onlardan 42 öldürülüb) 
məişət zorakılığının qurbanı olub. Yalnız 2018 ci ilin birinci yarısında məişət zorakılığı hallarının 
sayı 558-ə çatıb və bu rəqəm öncəki ildən sadəcə 1.6 faiz az olmaqla fərqlənib. Bütün halların 
təxminən 89,8 faizi ‘qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmaq’ kimi, yəni ciddi xəsarət olmadan 
qısnama olaraq qeydə alınıb. Baş vermiş hadisələrin, qəsdən və ya təsadüfən adam öldürməyə cəhd 
daxil olmaqla, təxminən 4.8 faizi daha ciddi olub; təxminən 3.2 faizi qəsdən sağlamlığa ağır zərər 
və 0.2 faizi isə intihara təhrik olub. Dövlət statistikasına görə, zərərçəkənlərin əksəriyyəti 77.7 faiz 
olmaqla qadınlar, 1.4 faizi isə uşaqlar və yetkinlik yaşına çatmayanlardır.32 

 
31 “Azərbaycan qadınlara qarşı zorakılığa dair sənədi niyə imzalamır?”, BBC Azərbaycan, 23 Sentyabr 2018 
https://www.bbc.com/azeri/azerbaijan-49729051 
32 Jam News: “Azərbaycanda bu il indiyədək 558 məişət zorakılığı halı,” Jam News, Bakı, 17 Avqust 2018: https://jam-news.net/558-cases-of-
domestic-violence-recorded-in-azerbaijan-so-far-this-year. 
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Düzgün informasiyanı əldə etmək kifayət qədər çətin olduğu üçün bu rəqəmlərin reallığı əks 
etdirməsiylə bağlı fikir söyləmək çətindir. Baş Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi və digər dövlət 
qurumları məişət zorakılığı ilə bağlı hadisələri qeydə almaqda davamlı olmadıqları üçün statistika 
ölkədəki aktual vəziyyəti əks etdirmir. Bir çox hallarda isə qadınlar yardım axtarmırlar. 
Azərbaycanda Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi bildirib ki, 
komitəyə ildə təxminən 800-850 müraciət daxil olur.33  
 
Media xəbərləri daha etibarlıdır. Məsələn, bir onlayn media mənbəyinə görə, 2019 cu ildə 
təxminən 184 qadın məişət zorakılığının qurbanı olub, bunlardan 54 nəfəri öldürülüb, digərləri 
müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Rəqəmlərin sayının aşağı olması hüquq-mühafizə orqanlarına 
inamsızlıqla izah olunur və qeyd olunur ki, bəzi hallarda zərərçəkənlər polisə şikayət etdiyi üçün 
daha çox şiddətlə üzləşməli olub. Belə halların birində qadın Mingəçevir Polis Bölməsində 
döyülüb. Hadisə zamanı şiddət o qədər dözülməz olub ki, qadın əlacı özünü pəncərədən atmaqda 
görüb. Digər iki hadisə 2019-cu ildə baş verib, zərərçəkənlərdən biri ayağını sındırıb, digəri isə 
ağır yaralanıb.34  
 
Ən son qadın qətlləri statistikasında (2019) qeyd olunan halların əksəriyyəti ər tərəfindən döyülmə 
və qətledilmə ilə bağlıdır. Məsələn, 7 oktyabr tarixində üç uşaq anası Leyla Abdullayeva əri 
tərəfindən Bakının mərkəzindəki metro stansiyasının qarşısında iyirmi dəfə bıçaqlanıb. Növbəti 
gün dörd uşaq anası Natəvan Mustafayeva işə gedərkən keçmiş ərinin hücumuna məruz qalıb. 
Zərərçəkəni arxadan bıçaqladıqdan sonra keçmiş ər qadının boğazını kəsməyə cəhd edib. Ertəsi 
gün daha iki qadına şiddət xəbəri mediada başlıq olub: Aynurə Abdullayeva əri tərəfindən 
döyüldükdən sonra xəstəxanada ölüb və Cəvahir Əkbərova başından ağır zərbə alaraq ölüb. Sadəcə 
oktyabr ayının ilk həftəsində qadınlara qarşı 12 zorakılıq hadisəsi qeydə alınıb. Onlardan 4-ü 
ölümlə nəticələnib.35 
 
2019 cu il 26 dekabr tarixində 24 yaşlı Nuranə Əliyeva paytaxtın Zabrat qəsəbəsində əri tərəfindən 
döyülərək öldürülüb. İnsanlar tərəfindən görülməsin deyə qatil qadının cəsədini yol kənarındakı 
kolluğa atıb.36  
 
 
Məişət zorakılığı və qadın qətllərinin geniş ictimaiyyətə çatdırılması ilə bu hadisələrin müzakirəsi 
gender əsaslı zorakılıq və ümumiyyətlə qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyi də ortaya çıxarmış oldu37:  
 

• Ümumiyyətlə ictimai qınama qadının döyülməsi barədə məlumatların yayımlanmasından 
sonra baş verir. Adətən bir qadının hər zaman susması vacibliyinə inanılır. Güclü kişi 
hökmranlığına sahib bir cəmiyyətdə döyülməyə, qısnamaya, o cümlədən psixoloji 
istismara dözməyən bir qadın üsyanı və səssizlik kodunu pozmağıyla milli əxlaq 

 
33 Mikroskop Media: “Dövlət ailədaxili şiddətlə üzləşən qadınlar üçün nə edir? Komitə rəsmisi cavab verir!”, Bakı, Azərbaycan, 10 Oktyabr 
2019, https://mikroskopmedia.com/2019/10/10/dovlət-ailədaxili-siddətlə-uzləsən-qadinlar-ucun-nə-edir-komitə-rəsmisi-cavab-verir.  
34 Mikroskop Media: “Azərbaycanda 1 il ərzində 184 qadın məişət zorakılığına məruz qalıb”, Bakı, Azərbaycan, 6 Mart 2020, 
https://mikroskopmedia.com/2020/03/06/azerbaycanda-1-il-erzinde-184-qadin-meiset-zorakiligina-meruz-
qalib/?fbclid=IwAR01Mm1ukhOHxJ41_qnkT065ZbPKAGPAFB2k9Ql_-YHyPuqIPYhRL4guA0I. 
35 Arzu Qeybulla: “Azərbaycanda qadınların öldürülməsi cəmiyyətin məhsuludur”, OC Media, Opinion: 4 Dekabr 2019. https://oc-
media.org/opinions/opinion-the-killing-of-women-in-azerbaijan-is-a-product-of-our-society/. 
36 Tezadlar: “24 yaşlı qadın Bakıda əri tərəfindən qətlə yetirilib”, Bakı, Azərbaycan, 29 Dekabrd 2019, 
http://www.tezadlar.az/index.php?newsid=52659.  
37 Məişət zorakılığı qurbanıyla müsahibə, 16 Mart 2020. 
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normalarına qarşı çıxdığına və ailə institutunu məhv etdiyinə görə insanlar tərəfindən xor 
görülür və qınanır.  

• Bir qadın əri və ya atası və ya qardaşı tərəfindən öldürüldükdə belə ortada dolaşan suallar 
bunlardan ibarətdir, “Kim bilir buna layiq olmaq  üçün nə edib?” və ya “Buna hansı 
əxlaqsız davranış səbəb olub?” Məsələn, 6 oktyabr 2015-ci ildə atası qarşısında əri 
tərəfindən öldürülən Leyla Abdullayeva cinayəti ictimaiyyətə məlum olduqdan sonra 
oxuculardan biri rəylərdə “Əxlaqlı bir qadına bənzəyir və başı bağlıdır, əxlaqsız qadına 
oxşamır”38 bildirərək qadının günahkar davranışının cinayətə haqq qazandırma ehtimalını 
ortaya qoyur.  

• Cinayətin törədilmə vaxtı və yeri kimi amillər ictimai müzakirələr zamanı vacib sayılır və 
ümumiyyətlə ictimaiyyət tərəfindən sorğulanır. Gecə vaxtı qadın öldürülübsə bu tip suallar 
ortaya çıxır: “Gecənin bu vaxtı yaxşı qadın küçədə nə edir? Belə qadın öldürülməyə 
layiqdir”  və s. Məsələn, 31 yaşlı Gülnar Lalayeva polisə Bakıda bir parkda üç nəfər 
tərəfindən döyüldüyünü və ona hücum edənləri tanımadığını söylədikdə39, sosial mediada 
ictimai müzakirə gecənin o vaxtı qadının parkda tək başına nə işlə məşğul olması ətrafında 
olub.  

 
Eynilə, təcavüz hallarında kişilər daha çox bir qadın təcavüz qurbanının “özünü bu vəziyyətə 
gətirmək üçün bir şey etdiyinə” və “bəzi təcavüz hadisələrində qadınların həqiqətən bunun baş 
verməsini istədiklərinə” inanırlar. Bəziləri hətta düşünürlər ki, “hər hansı bir təcavüz 
hadisəsində qurbanın hərkəslə oturub qalxdığını və ya pis ad-sana sahib olduğunu sual etmək 
lazımdır”40. 
 
Zərərçəkənlərə edilən ictimai təzyiq, onlara qarşı olan qərəzli yanaşma, qurbanları ailələrini 
məhv etməkdə günahlandırmaq cəmiyyətdə müxalif mühit yaradır və onsuz da məişət 
zorakılığından əziyyət çəkən insanların yenidən travma yaşamasına səbəb olur. 
 
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, məişət zorakılığı ilə bağlı hesasbatlara reaksiyalar hər zaman 
mənfi olmur. 2019-cu ildən bəri bu hallara həssaslıq və empatiya artıb. Vətəndaş cəmiyyəti, 
həm hüquqşünaslar, həm də qadın hüquqları müdafiəçiləri, feministlər yeni narativ yaradaraq 
insanları bu yöndə həssas olmağa dəvət edirlər. Məsələn, 2019-cu ilin payızında və hətta  2020-
ci il 8 mart tarixində təşkil olunan mitinq zamanı cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrini nümayişdə 
görmək olardı. Artıq daha çox gənc məişət zorakılığına yox deyərək ədalət tələb edirlər. 
 
Hələ də yetərli olmasa da, məişət zorakılığı hadisələri əvvəllərə nisbətdə daha çox hüquq-
mühafizə orqanlarına yönləndirilir. Burada vəkillərin rolu müstəsnadır. Müsahibə edilən və 
son üç ildə təxminən 50 işə baxan vəkillərdən biri baxdığı işlərdə bir neçə məsələnin ortaq 
xarakter daşıdığını qeyd edir41.  
 
Polisin məsuliyyətsizliyi və ya vəziyyəti ağırlaşdıran davranışlarına görə qadınlar nadir 
hallarda məişət zorakılığı hallarını polisə bildirirlər. Bu kimi hallarda vəkilin zərərçəkəni 

 
38 Onlayn Xəbər Agentliyi (ONA), “Bakıda ər arvadını qətlə yetirib”, Bakı, Azərbaycan, 6 Oktyabr 2020, https://ona.az/az/hadise/bakida-er-
arvadini-qetle-yetirib-17251. 
39 “Parkda 3 nəfər 31 yaşlı qadını döydü – BakıdaAzərbaycan 24, 10 Sentyabr 2017, Bakı, Azərbaycan: https://www.azerbaycan24.com/parkda-3-
nefer-31-yasli-qadini-doydu-bakida/. 
40 Promundo, Azərbaycanda Gender Bərabərliyi və Gender Münasibətləri: Müasir Trendlər və Çətinliklər – Gender Bərabətliyi Sorğusunun 
Nəticələri (İMAGES) (Bakı: UNFPA, Bakı, Azərbaycan, 2018), səhifə 47. 
41 Məişət zorakılığı işlərində mütəxəssis vəkillə müsahibə, 11 Mart 2020. 
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polisə aparması və işin polis tərəfindən ciddi qəbul edilməsi hüquq-mühafizə orqanları 
tərəfindən qanunun uğurla tətbiq edilməsinin ilkin şərtinə çevrilir. Vəkil məişət zorakılığı 
qurbanlarının müraciətlərinin aşağıdakı ümumi xüsusiyyətlərini qeyd edir və praktikada ən çox 
rast gəlinən halları təqdim edir: 
 

• Vəkilə görə, ona boşanma üçün müraciət edənlərin əksəriyyəti məişət zorakılığına 
məruz qaldıqları üçün bunu edirlər.  

• Məişət zorakılığının qurbanları olan analar qanunsuz olaraq itirilmiş uşaqlarının 
qəyyumluğunun geri qaytarılması üçün bir neçə dəfə məhkəməyə şikayət ərizəsi ilə 
müraciət etsələr də əksər hallarda nəticəsiz qalır.  

• Məişət zorakılığı qurbanı olan qadınların qarşılaşdıqları digər bir hüquqi məsələ isə 
alimentin ödənilməməsidir. Məhkəmələr uşaqlarına baxan qadınlar üçün aliment təyin 
etsələr də keçmiş ərlər aliment ödəmirlər. Məhkəmənin bu qərarının icrası məhkəmə 
icraçısı və icraedici orqanlar tərəfindən nəzərə alınmır.  

• Mühafizə orderi (qoruma əmri, məhdudlaşdırma qərarı) almaq avtomatik olaraq 
qoruma zəmanəti deyil. Vəkillər bəzi işlərdə bu cür order tələbi ilə müraciət etsələr də 
bu qərarın icrası baş tutmur və şiddət davam edir. Yalnız 2019-cu il dekabr ayı ərzində 
vəkil 5 dəfə belə bir order üçün müraciət edib.  

• Məsələn, 2019-cu ildə məişət zorakılığına məruz qalanlardan biri (a), partneri 
tərəfindən ona edilən çoxsaylı hücum hadisəsindən birini və öldürülməyə təşəbbüsü 
şikayət etdikdən sonra Abşeron Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşı tərəfindən 
qorxudulub. Polis lazımı addımların atılacağı ilə onu əmin edərək qadını evə göndərib 
və onun boğazına bıçaq dirəyən ərini həbs edib. Lakin bir müddət sonra ər azad edilib 
və bu səbəbdəndir ki, zərərçəkən gizlənməli olub. Sadəcə vəkillə birlikdə polisə 
getdikdən sonra zərərçəkənin şikayətinə adekvat cavab verilib, cinayətkara qarşı 
inzibati cəza verilib, ondan evi tərk etmək tələb edilib və ailənin təhlükəsizliyi təmin 
edilib. Bütün bunlara baxmayaraq, zərərçəkən hələ də aldığı ağır psixoloji travmadan 
əziyyət çəkir.  

• Başqa bir işdə, yetkinlik yaşına çatmamış bir uşağın anası olan həyat yoldaşına (b) qarşı 
şiddət törətmiş, qadının üstündə siqaret söndürərək onun qollarını kəsib, meşəyə 
apararaq qadını orada saxlayan ər haqda polisə heç bir şikayət olmayıb. 

• Bənzər digər bir işdə, başqa bir zorakılıq qurbanı qadın (c) müntəzəm olaraq döyülüb, 
qıcolma keçirib və uzun müddət hamilə qala bilməyib. O, başına gələnləri həkiminə 
bildirməyib, ancaq son olaraq ərindən boşanıb, daha sonra isə qayınanası tərəfindən 
döyülüb. İşdən evə qayıdarkən keçmiş ərinin hücumuna məruz qalıb və gündüz küçədə 
döyülüb.  

• Digər bir işdə isə bir qurban (d) ikinci arvadla evlənmək istəyən və bu səbəbdən 
mütəmadi olaraq iki oğlunun anasına şiddət tətbiq edən əri tərəfindən davamlı döyülüb. 
Bir dəfə cinayətkar arvadını boğmağa çalışarkən anasını qorumağa çalışan 
oğullarından biri onu itələyib. Qurban onun qolunu dişləməyi bacarıb və özünü qurtara 
bilib.  

• Məişət zorakılığına məruz qalan gənc qadınlardan biri (e) paytaxt yaxınlığındakı 
mühafizəkar və dini qəsəbə kimi tanınan Nardaran sakini olub. O, təhsil almadığı üçün 
əri tərəfindən mütəmadi olaraq təhqir edilib və döyülüb. Ər onun başını divara çırpıb. 
Bu hadisədən sonra zərərçəkən xəstəxanaya yerləşdirilib. 
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• Üç uşaq anası olan başqa bir qurban (f) əri və qayınanalarının hücumuna məruz qalıb. 
Uşaqlara baxa bilməməkdə günahlandırılan qadın əri və qayınları tərəfindən döyülüb 
və evdən qovulub. 

• Başqa bir işdə iki uşaq anası (g) əri və onun ağır fiziki iş görməsini, məhəllədəki böyük 
evləri təmizləməsini və zibil qutularından butulka yığmasını istəyən qayınanası 
tərəfindən müntəzəm olaraq döyülüb. O, ac buraxılıb və ən son kiçik oğlu ilə birlikdə 
anası və qardaşı tərəfindən xəstəxanaya yerləşdirilib.  

• Bəzi işlərdə düzəldilməsi mümkün olmayan fiziki zərərlər ortaya çıxır. Sistematik 
döyülmələrə məruz qaldıqdan sonra bir gözünün görmə qabiliyyətini itirmiş qurbanın 
(h) gözünün bərpası artıq mümkün deyil. Qurbanın anası ən son döyülmə zamanı onu 
və nəvəsini o evdən gəlib aparıb.42  

 
Azərbaycanda məişət zorakılığı qanunvericiliyi və məhkəmə sisteminə gəldikdə, hazırda 
məhkəmə qoruması yalnız təcavüzkarın hərəkətləri cinayət tərkibli olduğu halda və şiddət 
qısa müddətli mühafizə orderinə baxmayaraq davam edərsə təmin edilir.  
 
Buna baxmayaraq hətta iş məhkəmə tərəfindən cinayət tərkibli olaraq müəyyən edilərsə də 
məhkəmələr qurban və təcavüzkarı ümumi mülkləri paylaşdıqlarına və təcavüzkara daha 
yüngül cəza vermək üçün barışdırmağa çalışırlar. Halbuki, bu müddət ərzində qurban 
haqda daha çox məlumat əldə etmiş olan cinayətkar qurbana daha çox təzyiq göstərmək 
imkanı qazanır və bu da qurban üçün vəziyyəti daha da təhlükəli edir. 

 
4   FEMİNİST HƏRƏKATI VƏ QADIN QƏTLLƏRİNƏ QARŞI ETİRAZ AKSİYALARI  

 
2014-cü ildə vətəndaş cəmiyyətinə qarşı hökumətin başlatdığı təzyiqdən kampanyası 
nəticəsində Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin rolu zəifləməyə başlayıb. İnsan haqları 
təşkilatları, həmçinin qadın haqlarını müdafiə edən qurumlar ölkədə tədricən və davamlı 
olaraq gücsüzləşdirilərək qapadılıb. QHT-lər haqda qanuna düzəlişlərin edilməsi ilə 
başlayan hücum müstəqil QHT-lərə təzyiq və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının ofislərinin 
bağlanması, hətta bir çox insan haqları müdafiəçisinin təhdid və həbsi ilə nəticələnib. Bu, 
şübhəsiz ki, bütün insan haqları müdafiəsi hərəkatına təsir göstərdi və xüsusilə qadın 
hüquqlarının müdafiəsi prosesini zəiflətdi. Nəticədə hökumətin Azərbaycanda vətəndaş 
cəmiyyətini zəiflətmək səyləri bu institutun fəal və davamlı hüquq müdafiə sistemi kimi 
fəaliyyət göstərməsinə əngəl oldu. 

 
42 Müsahibə edilmiş vəkildən əldə edilmiş işlər, 11 Mart 2020. 
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Ancaq vəziyyət son bir neçə ildir ki, dəyişir. Qadın hüquqlarını daha çox dəstəkləyən və 
qoruyan insanlar bu sahədəki durğunluğu aradan qaldırmağa çalışırlar. Qısnamaya və 
şiddətə məruz qalan qadınlara psixo-sosial dəstək verilməsində irəliləyiş müşahidə edilir. 
Hətta bəzi zorakılıq qurbanları üzlərini göstərməyə, hekayələrini bölüşməyə və məişət 
zorakılığına dair sənədli filmlərdə iştirak etməyə razı olurlar. Lakin kənd yerlərindəki 
qadınlara yardım etmək hələ də problem olaraq qalır və bu yerlərdə məişət zorakılğı 
hallarını araşdırmaq və qurbanlara kömək etmək şəhərlərə nisbətən zəifdir. 
 
2018-ci ildən bəri vətəndaş cəmiyyəti, eləcə də hüquqşünaslar və feministlər cəmiyyətdə 
qadınların həssaslığını göstərmək üçün xeyli addımlar atıb. Məişət zorakılığına qarşı 
keçirilmiş nümayişlər hər il daha çox insanı cəlb etməkdədir. Qadınlara qarşı zorakılıq 
faktları mediada daha çox işıqlandırılıb. Lakin, aydındır ki, bütün zorakılıq halları 
ictimailəşdirilməyib. Ölkədə qadınlara qarşı zorakılıq hallarının həqiqi sayı statistik 
məlumatlarla müqayisədə çoxdur. Ancaq bu qeyri-mütənasib rəqəm də ictimai reaksiyaya 
səbəb olub və həm mediada, həm də sosial şəbəkələrdə gender əsaslı şiddət mövzusunu 
gündəmə gətirməyə cəsarət edən, etiraz aksiyalarına çağırış edən və Azərbaycanda 
qadınların acınacaqlı vəziyyəti haqda məlumatlılğı artıran feminist hərəkatı üçün təkan 
olub.  
 
Gənclərin təşəbbüsündən sonra bəzi təşkilatlar işlərini yenidən qurmağa, qadın 
hüquqlarının qorunması, onlara psixoloji dəstək verilməsi və ya qadınların kiçik biznes 
qurmalarına kömək etmək yönündə fəaliyyətlər göstərməyə başlayıblar. 
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Qadın haqları uğrunda mübarizənin ən önündə feminist hərəkatı dayanır. Ölkədəki feminist 
hərəkat qadınlara qarşı ədalətsizliyə qarşı çıxır və cinsiyyət bərabərliyi diskursunu müdafiə 
edir. Bütövlükdə qrup sosial şəbəkələrdə təşkilatlanan təxminən 100 nəfərdən ibarətdir.43 
Bu şəxslər vaxtaşırı gender, feminizm və LGBTQ mövzularında maarifləndirmə təlimləri 
təşkil edirlər. Qrup həmçinin 5-12 nəfərlik kiçik özəl qruplarda tədbirlər keçirir və film 
nümayişləri edirlər. 2019-cu ildə bu feminist qrup iki küçə etirazı, 2020-ci ildə isə bir dəfə 
etiraz aksiyası təşkil edib. Bu ölçülü layihələr ümumiyyətlə 3 nəfərdən (8 Mart 2019) və 
15 nəfərədək (20 Oktyabr 2019) olan bir qrup insanın koordinasiyası sayəsində mümkün 
olub. 2020-ci il 8 mart tarixində keçirilmiş etiraz aksiyası 10 nəfərlik bir qrup tərəfindən 
təşkil edilmiş və təxminən 150 nəfər iştirakçını cəlb edə bilmişdi.44  
 
Azərbaycanda ayrıca anti-femisid hərəkat olmasa da, feminist fəallar mövzunu öz 
prioritetlərindən biri olaraq qəbul edirlər. Femisidin, yəni qadın qətllərinin qarşısının 
alınması yeni yaranan feminist hərəkatın əsas hədəflərindən biri olub. Feminist hərəkat 
2018-ci ildən başlayaraq iki məşhur məişət zorakılığı hadisəsi ilə aktivləşib. Birinci hadisə 
tanınmış jurnalist Anar Gəraylının həyat yoldaşı Pərvanə Qurbanlını mütəmadi və 
qəddarcasına döyməklə bağlıdır. Bu hadisə geniş ictimai etiraza səbəb oldu və aktivistlərin 
zərərçəkəni sosial şəbəkələrdə qorumasını asanlaşdırdı. 
 
İkinci insident ilin sonunda baş verdi. Yazıçı Kəramət Böyükçölün45 həyat yoldaşı Çinarə 
Soltanovanı şiddətə məruz qoyduğu ictimaiyyətə məlum oldu. Zərərçəkənə aid olduğu 
bildirilən səs yazısında Kəramət Böyükçöl zorakılıq faktını təsdiqləyib və bildirib ki, 
Azərbaycan qadını müntəzəm olaraq döyülməlidir. Bu, əlbəttə ki, təcavüzkarı geniş 
ictimaiyyətə tanıtmadı. Feministlər təşəbbüs qrupunda birləşərək Çinarə Soltanovaya 
kömək etdi və sonradan bu yöndə fəaliyyətlərini daha da genişləndirdilər. Altı ictimai 
fəaldan ibarət olan təşəbbüs qrupu daha sonra qadınlara qarşı zorakılıq qurbanlarına kömək 
etmək üçün fond yaratdılar.46 
 
Bu fond zərərçəkənləri vəkil xidmətləri, qadınlar üçün müvəqqəti sığınacaqla təmin edir 
və zorakılıq qurbanlarına yardım göstərir. Sığınacağa təxminən 3 ay ərzində 4 qadın 
yerləşdirilib. Qrupa Azərbaycandakı femisidlərlə bağlı statistik məlumatları paylaşan 
onlayn media platformu Mikroskop kömək edir. Lakin məlumatlar həm də şəxsən hərəkat 
liderlərinə göndərilir. Bunlar əsasən ataları və qardaşları tərəfindən məişət zorakılığına 
məruz qalan və onlarla bir evdə yaşadıqları üçün polisə şikayət edə bilməyən qadınlardan 
gələn məlumatlardır. Bu məlumatlar arasında polis məsuliyyətsizliyi ilə bağlı, o cümlədən 
polisin mühafizə orderinə məhəl qoymayan ər haqqında qanunun icrasını tətbiq etməməsi 
(və ya etmək istəməməsi) kimi hallar da var.47 
 
Feminist qrup intihar hadisəsi olaraq mətbuata bildirilən bir neçə insan ölümünə cəhdlə 
bağlı məlumatlar əldə edib. Hərəkat lideri məişət zorakılığı ilə bağlı həftədə 2-4 belə 
müraciət aldığını bildirir. Müraciətlər daha çox Facebook-dan, nadir hallarda Instagram-
dan gəlir. Qadınlar daha çox partnyor şantajı və buna qarşı əks tədbirlər barədə məsləhət 

 
43 Feminist fəalla müsahibə, 18 Mart 2020 
44 İbid, 18 Mart 2020. 
45 Bu və sonrakı işlər sosyal mediada ictimailəşdiyi üçün adlar konfidensiallıqdan çıxıb. 
46 İbid, 18 Mart 2020. 
47 İbid, 18 Mart 2020. 
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axtarırlar və ya məruz qaldıqları psixoloji və ya fiziki şiddətə görə evdən ayrılmaq üçün 
kömək istəyirlər. Qadınlar ailənin istismarından qorunma və polislə kommunikasiya 
strategiyaları barədə məsləhət axtarır, müvəqqəti sığınacaq istəyirlər. Zorakılıq qurbanları 
eyni zamanda etibarlı psixoloqa və ya ginekoloqa yönləndirilmələrini xahiş edirlər, bəziləri 
məcburi evliliklərlə mübarizə aparmağa çalışır və hətta saxta evlilik ortağı tapmağa 
çalışırlar (əsasən patriarxal ailə təzyiqindən xilas olmaq üçün LGBT cəmiyyəti üzvləri ilə 
ailə qururlar).   
 
Hərəkat fəalları problemləri ya təkbaşına həll etməyə ya da qurbanları onlara kömək edə 
biləcək qurumlara və ya şəxslərə yönləndirməyə çalışırlar. Onlar həmçinin müraciət 
edənləri Daxili İşlər Nazirliyinə və qadın hüquqları ilə bağlı ən yaşlı QHT-lərdən olan 
“Təmiz Dünya” nın nəzdində olan sığınacağa yönləndirirlər. Bu günə qədər feministlər 
saxta evlilik istəyindən başqa qaldırılmış bütün narahatlıqları həll etməyə müvəffəq 
olublar. 
 
Bununla yanaşı, feminist qrup həmçinin ictimai fəaliyyətləri və etiraz aksiyaları və 
tədbirlər təşkil etməklə də tanınır. 2019-cu ildə qadınların ilk kütləvi etiraz aksiyası 8 Mart 
- Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə baş tutdu. Mitinq “8 Mart - zorakılığa qarşı 
yürüş!” Şüarı altında keçirildi. Aksiyada qadın qətlləri və məişət zorakılığı mövzusu 
ətrafında təxminən 60 –a yaxın nümayişçi iştirak etdi. Etiraz aksiyasında beş nəfər polis 
nəzarətinə alınıb. Bir neçə saat sonra onlar sərbəst buraxılıb. 
 
Növbəti aylarda mövzu o qədər də aktiv olmasa da 2019-cu ilin oktyabr ayının ilk 
həftələrində mətbuatda qadınların öldürülməsi ilə bağlı ard-ardına xəbərlərin yayınlanması 
sadəcə feministləri deyil, eyni zamanda zorakılığa biganə qalan insanları birləşməyə vadar 
etdi. 20 oktyabr tarixində aktivistlər tərəfindən qadın cinayətlərinə etiraz olaraq öncədən 
planlaşdırılmamış aksiya təşkil edildi. Bu dəfə aksiyada təxminən 100-150 nəfər iştirak 
edirdi. Aksiyada iştirakçıların tələbləri arasında qadınlara qarşı zorakılığın qarşısının 
alınmasına xüsusi töhvə verə biləcək İstanbul Konvensiyasının qəbul edilməsinə dair siyasi 
tələblər də var idi. 
 
Növbəti etiraz aksiyası 25 noyabr tarixində qadınlara qarşı zorakılıqla beynəlxalq mübarizə 
gününü anmaq üçün keçirildi. Aksiyanın tərkib hissəsi olaraq təxminən 13 feminist şəhərin 
müxtəlif yerlərində zorakılığa etiraz edən plakatlar tutaraq fotoşəkil çəkdirib sosial 
mediada paylaşıb. Bu şəkillər sosial şəbəkələrdə (Facebook, Twitter) # 25Noyabr; #Susma, 
#QadınlarÖlür və #ŞiddətəSon həştəqləri ilə yerləşdirilib.48 
 
2019-cu il etirazları və keçmiş siyasi məhbus və müxalifət partiyasının sədr müavini Fuad 
Qəhrəmanlının ifşası ölkədəki feminizm və feminist ritorikasını ortaq məxrəcə gətirdi. 
Feministlər artıq sosial mediada mövzu ətrafında müzakirələrə rəhbərlik edən əsas qüvvə 
olaraq görünürdü. 
 
2020-ci il etirazlarına təkan ilin əvvəlində baş vermiş qadın cinayəti oldu. 28 fevralda 
Tahirə İbadova öldürüldü və əri Vahid Ibahov və qonşuluqda yaşayan 25 yaşlı başqa bir 

 
48 İbid, 18 Mart 2020. 
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kişi şübhəli şəxs olaraq həbs olundu. Hadisənin səbəbi naməlum olaraq qalsa da, hadisə 
geniş müzakirə və ictimai qəzəbə səbəb oldu. 
 
2020-ci il 8 mart aksiyasından dərhal sonra mitinq iştirakçılarından biri Zəhra Kələndərli 
nümayişdə iştirak etdiyi üçün əmisi tərəfindən döyülərək “cəzalandırılıb”. Bu məlumatları 
ictimaiyyətə açıqladıqdan sonra Zəhra qurban qismində ittiham edilərək sosial mediada 
çoxsaylı hücumların hədəfi oldu. Bəziləri onun döyülməsinə haqq qazandırdı, digərləri 
hicablı olmasına baxmayaraq nümayişə qatıldığı üçün öldürülməli olduğunu bildirdi. 
Üstəlik Kələndərlinin ailəsi, əmisi və nənəsi onu sosial mediada qeyd edildiyi kimi 
əleyhində çıxış edib və qınayıb.49 
 
8 Mart 2020 etirazından sonra etirazçılara və təşkilatçılara qarşı ciddi hücumlar başladı. 
Sosial media hesablara kiberhücumlarla yanaşı polis məmurları təşkilatçıların evlərinə 
göndərildi və etirazçıların valideynləri (əksəriyyətinin ataları) polis bölmələrinə çağrılaraq 
dindirildi. Dindirmə əsasən feminist fəalları qorxutmaq məqsədi daşıyırdı. 

 
5   ÇƏTİNLİKLƏR VƏ EHTİYACLAR  
  

Gender və qadınlara qarşı zorakılıq məsələləri Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsi tərəfindən tənzimlənir. Komitənin fəaliyyəti ölkədəki qadın və uşaq 
problemlərini araşdırmaq və mövcud problemləri həll etmək üçün təsis edilsə də, 
komitənin bu sahədəki işi xeyli inkişaf etdirilməlidir. Komitə ölkədəki məişət zorakılığı 
problemlərinə adekvat və cəld reaksiya verməkdə uğurlu sayıla bilməz. Komitə müstəqil 
siyasət yürütmək əvəzinə məsul qurumlar və hüquq-mühafizə orqanlarının verdiyi 
qərarlarla uzlaşır. Son zamanlar mətbuatda qadınlara qarşı zorakılıq xəbərlərinin artsa da 
komitə bu kimi xəbərlərə nəinki reaksiya vermir və ictimailəşmiş məişət zorakılığı hallarını 
da araşdırmır. Komitə İstanbul Konvensiyasının ratifikasiya edilməsini tələb etməkdə və 
ya qadın hüquqlarının qorunması üçün lazımi iş planı hazırlamaqda gecikir. 
 
Aydındır ki, komitə qadınlara qarşı zorakılıq hallarının genişliyi və mürəkkəbliyi 
qarşısında lazımi mübarizə resurslarına sahib deyil. Komitə həssas sosial qruplarda 
həmçinin qaçqın və məcburi köçkün icmalarında yaşayan qadınlar üçün dəstək 
proqramlarına təkan vermək üçün BMT institutları ilə, o cümlədən UNFPA və Heydər 
Əliyev Fondu ilə əməkdaşlıq edir. Komitə bunu nəzərə alaraq Azərbaycanın rayonlarında 
8 Qadın Resurs Mərkəzi qurub.50  Bu əməkdaşlıq təşəbbüsü çərçivəsində 2018-ci ildə 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Azərbaycandakı Nümayəndəliyi Ailə, Qadın və 
Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə birlikdə qadınlara qarşı zorakılığa qarşı 16 Gün 
Aktivizm kampaniyasına (VAWG) başladı.51 
 
Lakin komitənin büdcəsi sığınacaqları maliyyələşdirmək üçün yetərli deyil və onun 
fəaliyyət planı zərərçəkənlərə birbaşa xidmət etməkdən çox, məlumatlılığın artırılması ilə 

 
49 Bakı WS: “Hicablı feminist aksiyada iştirak etdiyinə görə dayısı tərəfindən döyülüb”, Bakı, Azərbaycan, 10 Mart 2020 
https://baku.ws/incident/82768  
50 Report.az “Dövlət Komitəsi Azərbaycanda məişət zorakılıqları ilə bağlı açıqlama yayıb” 12 Oktyabr 2019, Bakı, Azərbaycan 
https://report.az/sosial-mudafie/dovlet-komitesi-azerbaycanda-meiset-zorakiliqlari-ile-bagli-aciqlama/  
51 BMT Azərbaycan: Azərbaycanda gender əsaslı zorakılıqla mübarizə məqsədli 16 günlük aktivizm, Bakı, Azərbaycan, 25 Noyabr 2019 
http://unazerbaijan.org/en/16-days-of-activism-on-combating-gender-based-violence-launched-in-azerbaijan/.  
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məhdudlaşır. Qadınlar tez-tez yardım almaq üçün dövlət vəsaiti ilə təmin edilməyən QHT-
lərə yönləndirilir.  
 
Komitənin bu istiqamətdə adları sadalanan beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı heç bir 
nəticə vermir.52   
 
Müsahibədə iştirak edən fəalların vurğuladığı əsas problemlərdən biri məişət zorakılığı 
qurbanları üçün kifayət qədər sığınacaqların olmamasıdır. Vətəndaş cəmiyyəti qrupları 
tərəfindən idarə olunan zorakılıq qurbanları üçün nəzərdə tutulmuş az sayda sığınacaq daha 
çox insan alveri qurbanları üçün sığınacaq olaraq istifadə olunur. Bu, əsasən kənd 
yerlərində problem olaraq qalır. Xüsusilə bölgələrdə qadınlar daha çox şiddətə məruz 
qalırlar və qorunmağa daha çox ehtiyacları var, buna baxmayaraq onların üz tutacağı yer 
yoxdur. “Təmiz dünya” tərəfindən yaradılmış bir sığınacaq mövcuddur. Lakin bu sığınacaq 
istismara məruz qalan qadınların sayca çox olmasına baxmayaraq kiçikdir və 20-dən çox 
qadını qəbul edə bilmir. 
 
Qadınlar həmçinin zorakılıqla bağlı şikayət edərkən sosyal və mədəni çətinliklərlə 
qarşılaşırlar. Zorakılıq qurbanı olan qadınlara dəstək verilməsi yönündə hüquq mühafizə 
orqanlarının duyarlılığını artırmaq üçün çox az sayda proqram mövcuddur. Ən önəmlisi 
şikayətləri qəbul edəcək işlək operativ qaynar xətt nə paytaxtda, nə də regionlarda mövcud 
deyil.  
 
Qadınların vəziyyəti işsizliyin yüksək səviyyəsi və iqtisadi ehtiyaclara görə daha da 
ağırlaşmaqdadır. Qadınlar uşaq sahibi olduqda daha da çox problemlərlə qarşılaşırlar. 
Onlara işləyə bilmək üçün günlük uşaq baxıcılarına ehtiyac duyurlar. Həmçinin hüquq 
mühafizə orqanları tərəfindən ciddi qəbul edilmək üçün qanun qarşısında müdafiəyə və 
vəkillə təmin edilməyə ehtiyac duyulur.  
 
Məişət zorakılığı qurbanlarına kömək etmək üçün mümkün olan hər şeyi etməyə çalışan 
aktivist qruplar müxtəlif çətinliklərlə üzləşirlər. Onlar üzvlərini biraraya toplamaq üçün yer 
tapmaqda çətinlik çəkirlər. Qruplar getdikcə ictimai aksiyalardan sonra daha çox polis 
təzyiqi ilə üzləşirlər. Bu tip təzyiq 8 mart 2020-ci il tarixində keçirilmiş mitinqdən sonra 
da müşahidə edilib. Aksiya polis tərəfindən zorakılıqla dağıdılıb, saxlanılanlar polis 
nəzarətində dindirildikdən sonra sərbəst buraxılıb. Qruplar 2019-cu ilin oktyabrında oxşar 
təzyiqlə qarşılaşıblar: etirazçılar o zaman da saxlanılıb və fiziki xəsarət alıblar. 
 
Fəallar sadəcə həbs edilmə, qorxu və fiziki işgəncəylə üzləşmirlər. Hökumət feminist və 
ictimai fəallara qarşı hücumlar təşkil edərək daha da irəliyə gedir. Etiraz aksiyalardan 
birinin təşkilatçısı olan feminist hərəkat liderlərindən biri müəyyən edib ki, kimsə onun 
Telegram hesabına müdaxilə etməyə çalışıb. Daha sonra onun Gmail hesabına haker 
hücumu olub və onun şəxsi arxivi, o cümlədən foto və sənədləri hakerlər tərəfindən ələ 
keçirilib. Sonrakı 48 saat ərzində onun Facebook hesabı ələ keçirilib. O, admini olduğu 
LGBTQİ və Azərbaycanda qadın haqları mövzusu ilə bağlı bir neçə Facebook qrupundan 
kənarlaşdırılıb. Bu müddət ərzində qruplar izləyicilərini və content arxivini itirib. Hücuma 
məruz qalan Facebook səhifələri LGBT hüquqları ilə bağlı Azərbaycanda ilk digital jurnal 

 
52 Asiya İnkişaf Bankı, Azərbaycan Ölkə Gender Qiymətləndirməsi, Dekabr 2019 (Bakı: ADB, 2019) səhifə 44. 
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olan Minority Magazine və Nefes LGBT Alliance Group olub. Hücum zamanı təxminən 
300 nəfər sosyal media profillərini itirib. İki səhifə tamamilə bağlanıb. Ən önəmlisi, 
feminist fəallar tərəfindən idarə edilən ictimai olmayan qrup da hücuma məruz qalıb və 
bundan dərhal sonra polis onların qapısına dayanaraq onların ailə üzvlərini sorğu-sual edib. 
Aydındır ki, məqsəd onları qorxutmaq və bu yolla eyni məqsədə xidmət edən daha geniş 
qruplara təsir etmək olub. 
 
Qadınların artıq çətin olan vəziyyəti COVİD-19 pandemiyası zamanı daha da dözülməz 
olub. Digər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da infeksiyanın yayılmasının qarşısını 
almaq üçün insanlara evdə qalmaq tövsiyə edilib. Bu vəziyyət təcavüzkar ailə üzvləri ilə 
yaşayan qadın və uşaqlar üçün xüsusilə çətin olub.53 Yoluxma hallarının sayı artsa da 
onların çoxu qeydiyyata alınmamış qalır. Feminist qruplar iki müraciəti qeydə alsalar da 
sığınacağa daxil olan mürəaciətlərin sayı yalnız bir həftə ərzində təxminən 9 olub. 
Çağırışlara cavab olaraq Ombudsman Aparatı 18 may - 18 iyun 2020-ci il tarixlərində 
“İnsan hüquqları ayı” kampaniyası çərçivəsində bir sıra video konfranslar keçirərək 
pandemiya müddətində məişət zorakılığı problemini müzakirə edib.54 
 
Bir sıra başqa ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da evdə qal məhdudiyyəti qadınları 
mütəmadi olaraq təcavüzkarla eyni evi paylaşmağa məcbur edib. Pandemiya 
məhdudiyyətləri zorakılıq qurbanlarının evi tərk etmək, köçmək, telefonla əlaqə qurmaq 
və ya başqa bir şəkildə kömək istəmək imkanlarını məhdudlaşdırıb. 
 
Məsələn, 4 aprel 2020-ci il tarixində Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncədə yaşayan 
Məhbubə Abbasova boşanmağa çalışdığı üçün əri tərəfindən yandırılıb. Əri tərəfindən bir 
neçə dəfə fiziki şiddətə məruz qalmış 34 yaşlı qadın xəstəxanaya, övladları isə nənə və 
baba himayəsinə yerləşdirilib. Oxşar hadisə Tovuzda baş verib. Xəbər verildiyi kimi, 10 
yaşlı Nərmin Quliyeva ailəsi tərəfindən hücum edilərək öldürülüb. Hər iki cinayət sosial 
mediada səs-küyə səbəb olub və məsələ Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsinin diqqətinə çatdırılıb və cinayət işlərinin komitə tərəfindən araşdırılması ilə 
nəticələnib.55 
 
Qüsurlu qanunvericilik, lazımi addımların atılmaması, qoruma və cavab tədbirlərinin 
olmaması, təxirə salınan məhkəmə işləri zorakılıqdan xilas ola bilmiş və dərhal qorunma 
və dəstəyə ehtiyacı olan qadınların vəziyyətini daha da ağırlaşdırır.  
 
Çətin iqtisadi vəziyyət qadınların adekvat hüquqi məsləhət alma ehtimalını mümkünsüz 
edir. Qanuni mühafizənin bu hissəsi qismən QHT-lər tərəfindən həyata keçirilə bilərdi, 
lakin bu, mövcud qanunlarla məhdudlaşdırılmaqdadır. 
 
Əvvəllər qeyri-rəsmi sektorda çalışan və gəlirlərini itirən qadınların üzləşdikləri iqtisadi 
çətinliklər onları maddi dəstək baxımından kişilərdən tamamilə asılı vəziyyətə gətirib. 

 
53 Avropa Şurası Bakı Ofisi xəbəri, “COVID-19 və evdə izolyasiya qadın və uşaqlar üçün təhlükəni artıra bilər”, Strasburq, Fransa, 8 Aprel 
2020: https://www.coe.int/en/web/baku/-/covid-19-and-isolation-at-home-may-increase-the-risk-of-violence-for-women-and-children. 
54 Ombudsmanın regional mərkəzləri tərəfindən məişət zorakılığına qarşı mübarizə ilə bağlı videokonfrans keçirilib, 5 Iyun 2020, Bakı, 
Azərbaycan http://www.ombudsman.gov.az/az/view/news/1852/ombudsmanin-regional-merkezleri-terefinden-meishet-zorakiligina-qarshi-
mubarize-ile-bagli-videokonfrans-kechirilib.  
55 Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi: “Gəncədəki hadisədə zərər çəkən ailə Komitənin nəzarətindədir”, Bakı, Azərbaycan, 7 
Aprel 2020, http://www.scfwca.gov.az/post/1975/gencedeki-hadisede-zerer-ceken-aile-komitenin-nezaretindedir.  
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Pandemiya dövründə məktəblərin bağlanmasıyla uşaqların qayğısı ilə birlikdə evdə iş yükü 
artan qadınların heç bir psixoloji və maddi dəstək almadığını söyləməyə ehtiyac yoxdur. 

 
6   NƏTİCƏ VƏ TÖVSİYYƏLƏR  
 

Baxmayaraq ki, Azərbaycan hələ də İstanbul Konvensiyasını imzalamayıb, ölkə Avropa 
İnsan Haqları Konvensiyası çərçivəsində qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizə və gender 
bərabərliyinin təmin edilməsi yönündə bir sıra öhdəliklər alıb. Azərbaycan qadınlara qarşı 
zorakılığa və məişət zorakılığına qarşı mübarizə tədbirləri haqqında qanunvericilikdə 
dəyişikliklər edib. Buna Ailədaxili Şiddətin Qarşısının Alınması Qanunu (2011); Cinayət 
Məcəlləsinə insan alveri və məcburi nikahı qadağan edən dəyişikliklər (2011); və Mülki 
Prosessual Məcəlləyə məişət zorakılığı halında mühafizə orderiləri ilə bağlı dəyişikliklərin 
(2011) qəbulu daxildir. 
 
Azərbaycanda məişət zorakılığı və məişət zorakılığına dair məhkəmə icraatı milli 
qanunvericilik və beynəlxalq və regional normativ sənədlərlə tənzimlənsə də praktik olaraq 
bu qanunların mövcudluğu onların tətbiq olunması demək deyil. Cinayət, Prosessual, 
Mülki və İnzibati qanunlar kimi müvafiq qanunlarda yer alan qanunvericilik 
normalarındakı çatışmazlıqlar dövlət qurumlarına manevr etmək üçün şərait yaradır. 
 
Praktikada məişət zorakılığına görə istintaq mərhələsi əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf 
etdirilməlidir. Bunun öhdəsindən gəlmək və dəyişikliyə nail olmaq üçün hökumət vətəndaş 
cəmiyyəti, peşə təşkilatları və media ilə əməkdaşlıq etməlidir. Daha da önəmlisi odur ki, 
gender əsaslı zorakılığa, ayrıseçkiliyə və məhkəmələrə münasibəti dəyişdirmək üçün 
yeganə yol bu yöndə məlumatlılığı artırmaqdır. 
 
Məişət zorakılığı kontekstində həll edilməsi lazım olan ən vacib məsələ məişət zorakılığı 
qanunvericiliyində xüsusi mexanizmlərin təmin edilməsidir. Bunlara mühafizə və 
qoruyucu tədbirlərin və problemin idarə edilməsi üçün müvafiq icra orqanlarının 
müəyyənləşdirilməsi aiddir. Mövcud qanunvericilik bir çox məsələni dövlət qurumlarının 
səlahiyyətinə verdiyindən məhkəmələrin bu hüquq sahəsindəki rolunu genişləndirmək də 
önəmlidir. 
 
Qadınların sosial, iqtisadi və siyasi sahələrdə irəliləməsini təşviq etməyə yönəlmiş gender 
bərabərliyinə dair mövcud siyasi sənədləri yenidən nəzərdən keçirmək, atalıq, sağlam ikili 
münasibətlər, seksual və reporoduktik hüquqlarla bağlı gender-transformativ məlumatlılığı 
artırmaq üçün vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə birgə çalışmaq vacibdir. 
 
Zorakılıq hallarının azaldılması, hesabatların artırılması, xüsusilə kənd yerlərində və ucqar 
ərazilərdə məişət zorakılığına məruz qalan qadınlar üçün çoxsaylı krizis mərkəzləri və 
sığınacaqların yaradılması, qadınların sosial xidmətlərə çatımının təmin edilməsi və ədalət 
sisteminin inkişaf etdirilməsi kimi bir sıra təşəbbüsə ehtiyac var.  
 
Hər növ zorakılığın erkən qarşısının alınması yöndə işlərin davam etdirilməsi və qeyri-
zorakı münasibətləri dəstəkləyən bacarıqların inkişaf etdirilməsi çox önəmlidir. Bu 
fəaliyyətlərə valideynlər, analar, atalarla işləmək, məktəblərdə dəstəklənən icma 
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təşkilatları tərəfindən cinsi təhsil və ya təlim həayat keçirmək aid ola bilər. Araşdırma və 
müsahibələrə əsasən aşağıdakı məqamlar tövsiyə edilir: 
 

Ø CEDAW Komitəsinin (2015) gender stereotipləri və qadınlara qarşı zorakılıq, o 
cümlədən məişət zorakılığı, yüngül xəsarətlərlə hücumlar və təkrar törədilən 
cinayətlərə görə cəzaların artırılması ilə bağlı tövsiyələrinin həyata keçirilməsi; 

 
Ø Məişət zorakılığı haqqında Qanunun tətbiqi ilə bağlı Fəaliyyət Planının 

hazırlanması; 
 

Ø İstanbul Konvensiyasının imzalanması56; 
 

Ø Bir sıra qanunlara (Cinayət Məcəlləsi, İnzibati Qanunlar, Prosessual Qanunlar və 
Məişət zorakılığı haqqında Qanun) dəyişikliklərin edilməsi;  
 

Ø Bu qanunların həyata keçirilməsinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması; 
 

Ø COVID-19 pandemiyası ilə qoyulan məhdudiyyətlərin gender stereotiplərinin və 
zorakılığın daha da ağırlaşması yönündə rolunu dərk etmək. Potensial olaraq 
İstanbul Konvensiyasının qəbulu və milli qanunların konvensiyaya 
uyğunlaşdırılması bu məsələlərin çoxunu həll edəcəkdir57; 
 

Ø Cinayət məcəlləsinə təcavüz və cinsi zorakılığın digər növlərinin ictimai istintaqı, 
o cümlədən ailədaxili təcavüzünün cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi yöndə 
dəyişiklik edilməsi; 
 

Ø Zərər və ya sübut səviyyəsindən asılı olmayaraq prokurorların bütün məişət 
zorakılığı işlərini üstlənməsini və məişət zorakılığı cinayətlərinə digər cinayətlər 
kimi ciddi yanaşılmasını təmin etmək; 
 

Ø Məişət zorakılıq hadisələrinin cəld, sürətli və effektiv şəkildə araşdırılıb mühakimə 
olunmasını təmin etmək; 
 

Ø Polisə məişət zorakılığı ilə bağlı hesabatları xüsusi səylə araşdırmağı təlimat 
vermək, məişət zorakılığı hallarını önəmsəmək, cinayətkarı qurbanla barışdırmağa 
çalışmamaq;   
 

Ø Təcavüz, xüsusən də ailədaxili təcavüz ilə bağlı şikayətləri qeydiyyatında hüquq-
mühafizə orqanlarına daha çox sayıq olmağını təmin etmək; 
 
 

Ø Məişət zorakılığından xilas olanlara tibbi, psixoloji, iqtisadi və sosial dəstəyin 
artırılması üçün mövcud qanunvericiliyin gücləndirilməsi; 

 
56 Asiya İnkişaf Bankı, Azərbaycan Ölkə Gender Qiymətləndirməsi, Dekabr 2019 (Bakı: ADB, 2019) səhifə 45. 
 
57 Equality Now: COVİD-19 pandemiyasının Avrasiyada qadın və qızlara qarşı zorakılıq və diskriminasiya üzərində təsiri, May 2020, səhifə 5. 
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Ø Məişət zorakılığı qurbanlarını ən qısa müddətdə qoruma və təhlükəsizlik tədbirləri 

ilə təmin etmək və təcavüzkarları qurbanlardan ayırmaq üçün proaktiv tədbirlər 
görmək; 

 
Ø Qaynar xətt, sığınacaq, maddi dəstək, habelə tibbi və psixoloji dəstək də daxil 

olmaqla məişət zorakılığı qurbanlarını müvafiq qoruma ilə təmin etmək üçün 
əməkdaşlıqların qurulması; 

 
Ø Qurban qadınlara dəstəyin qanunlar tərəfindən əngəllənməməsini təmin etmək 

üçün QHT qanunvericiliyindəki məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması. Qurban 
qadınlara dəstək verən QHT-lərin maliyyələşdirilməsiylə məişət zorakılığı 
qurbanlarının xidmətlərə çıxışını təmin etmək; 
 

Ø Cinsi təcavüz qurbanı qadınların cinsi təcavüzün nədən ibarət olduğunu və 
nəticələrini daha yaxşı müəyyənləşdirmək yolu ilə hüquq sisteminə müraciət edə 
bilməsini təmin etmək və daha sonra vəkillərə və hakimlərə bu mövzuda təlim 
vermək.58 

 
Ø Xüsusilə kənd yerlərində qadınları gücləndirən və onlara maliyyə müstəqilliyi 

tanıyan kiçik sahibkarlıq layihələrinə giriş imkanı verən mikro kreditləşmə və 
maliyyə savadlılığının artırılması proqramlarını həyata keçmək; 
 

Ø Qadınların işə başlamalarını və karyera qurmalarını dəstəkləmək, ümumiyyətlə 
qadın sahibkarlığını təşviq etmək;  

 
Ø Maarifləndirmə və təşviqat kampaniyalarını inkişaf üçün vətəndaş cəmiyyəti, 

media qurumları və beynəlxalq təşkilatların koalisiyalarının yaradılması; 
 

Ø Hökumətlər, bank sektoru, özəl şirkətlər, vətəndaş cəmiyyəti və beynəlxalq inkişaf 
təşkilatları arasında həm şəhər yerlərində, həm də kənd yerlərində qadınlar arasında 
kiçik sahibkarlığın inkişafı yönündə ictimai-özəl tərəfdaşlığın qurulması; 

 
Ø Stereotiplərlə mübarizə yönündə məlumatlılığı artırmaq üçün bu növ 

əməkdaşlıqlara fokuslanmaq, qadınları elm, texnologiya və biznes sahəsində 
özlərini sınamaq üçün təşviq etmək; 

 
Ø Xüsusilə kənd yerlərində startaplar üçün qadınlar tərəfindən idarə olunan uğurlu 

müəssisələri ön plana çıxarmaq, onların təcrübələrini bölüşmək, biznes və 
idarəçilik o cümlədən həyat bacarıqları yönündə təlim vermək, qadınlara iş 
axtarmaqda kömək etmək; 
 

 
58 Asiya İnkişaf Bankı, Azərbaycan Ölkə Gender Qiymətləndirməsi, Dekabr 2019 (Bakı: ADB, 2019) səhifə 45. 
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Ø Əlavə olaraq, media və özəl sektor şirkətləri gender bərabərliyi ilə bağlı 
məlumatları yaymaqda, bərabər imkanların genişləndirilməsində ortaq ola 
bilərlər.59 

 

 
59 UNFPA, Azərbaycanda qadınlar özəl sektorda: imkanlar və çətinliklər, Gender Dəyərləndirmə Hesabatı 2018 (UNFPA: Bakı 2018), səhifə 57. 


