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Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ιδ) να παράσχουν στήριξη στη 

μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος 

με σκοπό την εξασφάλιση της 

αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας του 

από την εκτελεστική εξουσία και την 

ενίσχυση του κράτους δικαίου· ειδικότερα, 

να επιτραπεί σε ανεξάρτητους δικηγόρους 

να εκπροσωπούν πελάτες υπό το 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και να 

τεθεί τέρμα στην αυθαίρετη εξουσία του 

Δικηγορικού Συλλόγου του Αζερμπαϊτζάν 

να αποβάλλει δικηγόρους και να αρνείται 

την εισδοχή νέων μελών· 

ιδ) να παράσχουν στήριξη στη 

μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος 

με σκοπό την εξασφάλιση της 

αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας του 

από την εκτελεστική εξουσία και την 

ενίσχυση του κράτους δικαίου· ειδικότερα, 

να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των 

ασκούντων νομικό επάγγελμα με την 

εξάλειψη πάσας αθέμιτης παρέμβασης 

στο έργο των δικηγόρων, να επιτραπεί σε 

ανεξάρτητους δικηγόρους να 

εκπροσωπούν πελάτες υπό το 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και να 

τεθεί τέρμα στην αυθαίρετη εξουσία του 

Δικηγορικού Συλλόγου του Αζερμπαϊτζάν 

να αποβάλλει δικηγόρους και να αρνείται 

την εισδοχή νέων μελών· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

κ) να διασφαλίσουν, πριν από την 

ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, ότι 

το Αζερμπαϊτζάν θα έχει απελευθερώσει 

όλους του πολιτικούς κρατουμένους και 

τους κρατούμενους συνείδησης, μεταξύ 

των οποίων, των Ιλγκάρ Μαμάντοφ, 

Αφγκάν Μουχταρλί, Μεχμάν Χουσεΐνοφ, 

Ιλκίν Ρουσταμζάντα, Σεϊμούρ Χαζί, 

Ρασάντ Ραμαζάνοφ, Ελτσίν Ισμαγιλί, 

Γκιγιάς Ιμπραχίμοφ, Μπεϊράμ Μαμάντοφ, 

Ασίφ Γιουσιφλί και Φουάντ Γκαχραμανλί, 

οι υποθέσεις των οποίων είναι 

εμβληματικές, καθώς και την άρση της 

απαγόρευσης μετακινήσεων όταν 

απελευθερωθούν, πράγμα που θα ισχύει 

και για τη δημοσιογράφο Χαντίτζα 

Ισμάιλοβα και τον δικηγόρο Ιντιγκάμ 

Αλίγεφ, και ότι θα εφαρμοστούν πλήρως οι 

αποφάσεις του ΕΔΑΑ, ιδίως όσον αφορά 

τον Ιλγκάρ Μαμάντοφ· να εξασφαλίσουν 

την ελευθέρωση και βελτίωση της 

κατάστασης των ατόμων αυτών, 

συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασής 

τους, το ίδιο και των οικογενειών τους 

μέσω της δικαστικής οδού και της 

εφαρμογής του κράτους δικαίου· να 

προστατεύουν τους αζέρους 

αντιφρονούντες στην ΕΕ· 

κ) να διασφαλίσουν, πριν από την 

ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, ότι 

το Αζερμπαϊτζάν θα έχει απελευθερώσει 

όλους του πολιτικούς κρατουμένους και 

τους κρατούμενους συνείδησης, μεταξύ 

των οποίων, των Ιλγκάρ Μαμάντοφ, 

Αφγκάν Μουχταρλί, Μεχμάν Χουσεΐνοφ, 

Ιλκίν Ρουσταμζάντα, Σεϊμούρ Χαζί, 

Ρασάντ Ραμαζάνοφ, Ελτσίν Ισμαγιλί, 

Γκιγιάς Ιμπραχίμοφ, Μπεϊράμ Μαμάντοφ, 

Ασίφ Γιουσιφλί και Φουάντ Γκαχραμανλί, 

οι υποθέσεις των οποίων είναι 

εμβληματικές, καθώς και την άρση της 

απαγόρευσης μετακινήσεων όταν 

απελευθερωθούν, πράγμα που θα ισχύει 

και για τη δημοσιογράφο Χαντίτζα 

Ισμάιλοβα και τον δικηγόρο Ιντιγκάμ 

Αλίγεφ, και ότι θα εφαρμοστούν πλήρως οι 

αποφάσεις του ΕΔΑΑ, ιδίως όσον αφορά 

τον Ιλγκάρ Μαμάντοφ· να εξασφαλίσουν 

την ελευθέρωση και βελτίωση της 

κατάστασης των ατόμων αυτών, 

συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασής 

τους, το ίδιο και των οικογενειών τους 

μέσω της δικαστικής οδού και της 

εφαρμογής του κράτους δικαίου· να 

προστατεύουν τους αζέρους 

αντιφρονούντες στην ΕΕ· να 

καταδικάσουν το γεγονός ότι, αντίθετα 

προς τις ανακοινώσεις των αρχών του 

Αζερμπαϊτζάν, κανένας από τους 
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προαναφερθέντες πολιτικούς 

κρατουμένους δεν αποφυλακίστηκε, ενώ 

τέθηκαν υπό κράτηση ακόμη 

περισσότερα άτομα επειδή ασκούσαν 

ειρηνικά τα συνταγματικά τους 

δικαιώματα, περιλαμβανομένων μελών 

των κομμάτων της αντιπολίτευσης και 

του δικηγόρου σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων Εμίν Ασλάν· να 

διασφαλίσουν ότι το Αζερμπαϊτζάν θα 

δώσει τέλος στις κρατήσεις που 

πραγματοποιούνται με στόχο τη φίμωση 

επικριτών της κυβέρνησης· 

Or. en 

 

 


