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Ötən il Azərbaycanda vicdan azadlığının pozulması ilə əlaqədar Om-
budsman Elmira Süleymanovanın ünvanına 10 şikayət daxil olub, bu şika-
yətlərin hər biri araşdırılıb.

Məruzədə qeyd edilib ki, dünyada tolerantlığın mövcud olduğu nadir 
ölkələr sırasında olan Azərbaycanda bütün dinlərə bərabərhüquqlu şərait 
yaradılıb, müxtəlif konfessiyalar öz dini mərasimlərini sərbəst qeyd edir, 
ölkənin ictimai-mədəni həyatında fəal təmsil olunurlar.

Təhlillər zamanı bir sıra ümumtəhsil məktəblərinin, habelə ali təhsil 
müəssisələrinin nizamnamələri, habelə şagirdlərin geyim formasının es-
kizləri təsdiq edilərkən Azərbaycan Konstitusiyasının 48-ci maddəsinin tə-
ləbləri, Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı “Uşaq hüquqları Konvensiyası”nın 
14-cü maddəsinin 3-cü bəndinin pozulması müəyyən edilib. Belə ki, geyim 
formasına tələblər və onların eskizləri təsdiq edilərkən qızların baş örtüyü 
(hicab) ilə dərslərdə iştirak etməsi hüququ nəzərə alınmayıb.

Məruzədə qeyd edilir ki, qanuna əsasən, şəxsin dini etiqadını ifadə 
etməsinə, ibadətlərdə, dini ayin və mərasimlərdə iştirak etməsinə və ya dini 
öyrənməsinə hər hansı maneə törədilə bilməz. Bununla yanaşı, vətəndaşlar 
dini əqidəsini ifadə edərkən və ya onu yayarkən insanların, xüsusən də 
uşaqların sağlamlığına və mənəviyyatına zərər vuran, digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarının, ictimai qaydaların 
pozulmasına, dinlər, məzhəblər və icmalar arasında nifaq salan, ayrı-seçkilik yaradan hallara yol verməməli-
dirlər.

OMBUDSMAN  HİCABDAN  DANIŞDI

Bu, Ombudsmanın 2012-ci il üçün illik məruzəsində qeyd olunub
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Azərbaycanda uşaqların internetdən istifadəsi məhdudlaşdırıla bilər. Bu 
barədə APA-ya Milli Məclisin Sosial siyasət komitəsinin sədri Hadı Rəcəbli 
bildirib. Onun sözlərinə görə, bununla əlaqədar MM-də qanun layihəsinin 
hazırlanması gözlənilir. Hazırda bu istiqamətdə dünya ölkələrinin təcrübəsi 
öyrənilir.

Komitə sədri deyib ki, Rusiyada və bir sıra ölkələrdə belə məhdudiyyət-
lər var: “Azərbaycanda 1 milyon insanın internetə çıxışı var. 9 milyon əhali-
nin 1 milyonu internetdən istifadə edir. Burada söhbət qadağadan deyil, yaş 
qruplarına görə məhdudiyyətlərin tətbiqindən gedir. Bəzən azyaşlı uşaqlar 
internetdə elə kadrlara baxırlar ki, bunlara heç böyük adamların baxması 
düzgün deyil. Ona görə də qanunvericilikdə bununla əlaqədar 
məhdudiyyətlər olmalıdır”.

Bununla əlaqədar MM-də qanun layihəsinin hazırlanması gözlənilir 

AZƏRBAYCANDA  UŞAQLARIN  İNTERNETƏ  GİRİŞİ  
MƏHDUDLAŞDIRILACAQ?

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzinin (MHM) 
məlumatına əsasən  martın 1-nə olan vəziyyətə görə, Milli Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi tərəfindən verilən 
elektron rəqəmsal imzaların ümumi sayı 9194 ədəd təşkil edib ki, bu da 2013-cü ilin yanvar ayının yekunları 
üzrə göstəricilərlə müqayisədə 4952 ədəd çoxdur
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