
  
EHRAC və ICJ BMT-nin xüsusi məruzəçilərini azərbaycanlı insan 
hüquqları vəkili Yalçın İmanovun Vəkillər Kollegiyasından 
uzaqlaşdırılmasına mane olmağa çağırır 
Dərc olunub: 25 sentyabr 2017-ci il 

21 sentyabr 2017-ci ildə EHRAC və Hüquqşünasların Beynəlxalq Komissiyası (ICJ) BMT-nin üç xüsusi 
məruzəçisinə1 Yalçın İmanovun adından təcili müraciət ünvanlayıblar. Cənab İmanov müştərilərindən birinin 
həbsxanada pis rəftar və işgəncəyə məruz qalmasına dair iddia edilən məlumatı ictimailəşdirdiyinə görə 
araşdırılır və Vəkillər Kollegiyasından mümkün kənarlaşdırılmaqla qarşı qarşıyadır. Xüsusi məruzəçilərdən 
göndərilən müraciəti ən qısa zamanda Azərbaycan Hökumətinə çatdırma xahişi edilib, çünki araşdırma Cənab 
İmanovun insan hüquqları müdafiəsi işindən kənarlaşdıra bilər. 

Cənab İmanov 2015-ci ilin noyabrında Nardaran kəndində həyata keçirilən “təhlükəsizlik əməliyyatı” 
nəticəsində həbs olunan 17 Müsəlman Birliyi Hərəkatı üzvündən biri olan MBH-nın sədr müavini Abbas 
Hüseynovu təmsil edir. Cənab Hüseynov kütləvi ixtişaşlar, terrorçuluq, qətl, hakimiyyəti devirməyə cəhd, 
silahların qanunsuz əldə edilməsi və saxlanılması, milli, irqi və dini nifaq, silahlı birləşmələrin yaradılması və s. 
cinayətlərdən təqsirli bilinərək 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və cəzasını xüsusi rejimli Qobustan 
həbsxanasında çəkir. Cənab Hüseynovu təqsirli hesab edən məhkəmə prosesinin çoxsaylı insan hüquqları 
pozuntuları ilə müşaiyət edildiyi hesab edilir. 

Cənab İmanov 2017-ci ilin avqustunda Qobustan həbsxanasında olan zaman Cənab Hüseynov ona bildirmişdi 
ki, o həbsxanada mütəmadi olaraq işgəncəyə məruz qalır. Bu sırada o cərimə kamerasında  tək saxlanıldığını, 
dəyənəklə döyüldüyünü, cinsi orqanına elektroşokun tətbiq edilməsini və əllərinin dəmirə bağlanmasını qeyd 
etmişdir. Cənab İmanov müştərisinin həbsxanadakı vəziyyətiylə bağlı mətbuata məlumat verərkən Cənab 
Hüseynova istinad etmişdir. İki gün sonra Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidməti Azərbaycan Vəkillər 
Kollegiyasına müraciət edərək Cənab İmanovun müştərisi barədə yalan məlumat yaydığına görə ona qarşı 
araşdırma açmağını istəmişdi. Cənab İmanov Penitensiar Xidmətə və Baş Prokurorluğa Cənab Hüseynova qarşı 
iddia edilən işgəncə ilə bağlı araşdırma ilə əlaqədar müraciət etsə də, bu günə qədər heç bir reaksiya 
verilməyib. 

Azərbaycanda 2014-cü ildə vətəndaş cəmiyyətinə qarşı repressiyalardan sonra insan hüquqları müdafiəçilərini, 
fəalları və hüquqşünasları müdafiə edəcək çox az sayda vəkil var – Cənab İmanovun işi yeganə belə hal deyil. 
Başqa bir azərbaycanlı insan hüquqları vəkili Xalid Bağırovun Kollegiyadan çıxarılmasıyla bağlı Avropa 
Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Kommisarı bildirmişdir: 
 
 “Azərbaycanda etiraz edən və ya hakimiyyəti tənqid edən insanlara qarşı repressiyaların mövcudluğu aşkardır. 
Bu həm insan hüquqları müdafiəçilərinə, həm də onların vəkillərinə aiddir […] kollegiyadan çıxarılma və ya 
bununla qorxudulma həssas işləri götürən vəkilləri cəzalandırmaq və ya onlara bunu etməyə mane olmaq üçün bir 
vasitə kimi istifadə edilir. Bu işlərə görə Kollegiyadan çıxarılma vəkilin öz vəzifəsini yerinə yetirməyə görə 
cəzalandırmadır. [Bu] yaxşı işləyən demokratiyada tamamilə qanuni sayılacaq fəaliyyətlə məşğul olduğuna görə 
[Azərbaycanda] insanların cəza ilə qarşılaşdığına dair düşüncəni möhkəmləndirir.” 
Nils Muižnieks, Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Kommisarı 

EHRAC araşdırma nəticəsində Kollegiyadan uzaqlaşdırılan insan hüquqları vəkilləri Xalid Bağırov və Əlaif 
Həsənovu təmsil edir. Biz həmçinin Azərbaycanda ağır məhdudiyyətlərlə üzləşərək fəaliyyətlərini 
dayandırmağa və ya xaricə köçməyə məcbur olan jurnalistlərə, mətbuat orqanlarına, insan hüquqları 
müdafiəçilərinə və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına və tənqidi səslərin boğulmasıyla əlaqəli digər çoxlu sayda 
işlərlə bağlı hüquqi yardım göstəririk. ICJ Azərbaycanda hüquqşünas fəaliyyəti ilə bağlı sistematik 
çatışmazlıqlara dair 2016-ci ilin noyabrında hesabat dərc edib. Bu hesabat Vəkillər Kollegiyasının şəffaflığı və 
hesabatlılığında ciddi çatışmazlıqlar aşkarlamışdı. 

1 Müraciət BMT-nin Hakim və Vəkillərin Müstəqilliyi üzrə xüsusi məruzəçisi (Cənab Diego García-Sayán), İnsan Hüquqları 
Müdafiəçiləri üzrə xüsusi məruzəçisi (Cənab Michel Forst), və İşgəncə və Başqa Qəddar, Qeyri-insani və Təhqiredici Rəftar 
və ya Cəza üzrə məruzəçisinə (Professor Nils Melzer) ünvanlanmışdı. 
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