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Azerbaidžāna, it īpaši Mehmana Huseinova lieta 
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Mehman Huseynov lietu (2019/2511(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par stāvokli Azerbaidžānā, jo īpaši 2017. gada 
15. jūnija rezolūciju par Azerbaidžānas žurnālista Afgan Mukhtarli lietu1, 2015. gada 
10. septembra rezolūciju par Azerbaidžānu2 un 2014. gada 18. septembra rezolūciju par 
cilvēktiesību aizstāvju vajāšanu Azerbaidžānā3,

– ņemot vērā Parlamenta 2018. gada 4. jūlija ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas 
priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas 
jautājumos (PV/AP) attiecībā uz sarunām par ES un Azerbaidžānas visaptverošo 
nolīgumu4,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Eiropas kaimiņattiecību politiku, jo īpaši 
2017. gada 15. novembra ieteikumu Padomei, Komisijai un EĀDD par Austrumu 
partnerību, gatavojoties 2017. gada novembra augstākā līmeņa sanāksmei5,

– ņemot vērā 2017. gada 13. septembra rezolūciju par korupciju un cilvēktiesībām trešās 
valstīs6,

– ņemot vērā ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejas 15. sanāksmi, 
kura notika 2018. gada 7.–8. maijā,

– ņemot vērā 1996. gada ES un Azerbaidžānas Partnerības un sadarbības nolīgumu un 
Padomes 2016. gada 14. novembrī pieņemtās pilnvaras Komisijai un PV/AP panākt 
visaptverošu nolīgumu ar Azerbaidžānu un 2017. gada 7. februārī sākt sarunas par 
iepriekšminēto nolīgumu,
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– ņemot vērā PV/AP 2017. gada 7. marta paziņojumu par Mehman Huseynov notiesāšanu 
Azerbaidžānā,

– ņemot vērā ES cilvēktiesību pamatnostādnes par vārda brīvību tiešsaistē un bezsaistē;

– ņemot vērā darba grupas patvaļīgas aizturēšanas jautājumos aktuālāko ziņojumu par tās 
braucienu uz Azerbaidžānu, uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību padomi1,

– ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A. tā kā Mehman Huseynov, emuāru autors, kas raksta par pretkorupcijas jautājumiem, un 
Reportieru brīvības un drošības institūta (IRFS) direktors, pašlaik izcieš divus gadus 
ilgu cietumsodu pēc viņa notiesāšanas 2017. gada 3. martā par publiski paustajām 
sūdzībām saistībā viņa pieredzi par policijas slikto izturēšanos un tās īstenoto 
spīdzināšanu, kā arī par valdības amatpersonu kritizēšanu, atklājot šo amatpersonu 
neizskaidrojamo bagātību;

B. tā kā M. Huseynov, kuru ir paredzēts atbrīvot 2019. gada martā, var piespriest papildu 
cietumsodu no 5 līdz 7 gadiem, saistībā ar apsūdzību saskaņā ar 317. panta 2. punktu 
par „vardarbības piemērošanu, kas nav bīstama kriminālsodu izpildes iestāžu vai 
izmeklēšanas izolatoru darbinieku dzīvībai vai veselībai”;

C. tā kā pret M. Huseynov izvirza aizdomas par uzbrukumu cietuma apsargam, lai 
izvairītos no kārtējās pārbaudes 2018. gada 26. decembrī; tā kā pēc iespējamā 
uzbrukuma viņš tika ievietots izolatorā bez tiesībām tikties ar savu advokātu; tā kā 
M. Huseynov 28. decembrī uzsāka bada streiku, lai protestētu pret šiem mēģinājumiem 
pagarināt viņam piespriesto sodu un pret iespējamām jaunām apsūdzībām; tā kā 30. 
 decembrī emuāru autora veselības stāvoklis pasliktinājās un viņš zaudēja samaņu; tā kā 
pēc viņa radinieku neatlaidīga pieprasījuma viņš pārtrauca sauso bada streiku un sāka 
uzņemt organismā šķidrumu; tā kā 2019. gada 11. janvārī ES delegācija Azerbaidžānā 
varēja viņu apmeklēt un tika apstiprināts, ka viņš saņem medicīnisko palīdzību;

D. tā kā tas nav vainīgais gadījums ar piemēriem, kad iestādes cenšas panākt jaunas 
apsūdzības pret politiskajiem ieslodzītajiem, kuru pašreizējie cietumsodi drīz tuvojas 
beigām; tā kā saskaņā ar Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības forumu šis ir 
piektais šāds gadījums iepriekšējo mēnešu laikā;

E. tā kā 2019. gada 4. janvārī Baku Nizami rajona tiesa nolēma uzlikt administratīvo sodu 
tiem, kuri piedalījās protestos pret jaunas krimināllietas ierosināšanu pret M. Huseynov, 
proti, Mete Turksoy, Afghan Sadigov, Nurlan Gahramanli, Elimkhan Aghayev, Sakhavat 
Nabiyev, Ismayil Islamoghlu, Goshgar Ahmadov,Yashar Khaspoladov, Farid Abdinov, 
Elchin Rahimzade, Orkhan Mammadov, Bakhtiyar Mammadli, Fatima Movlamli, 
Matanat Mahmurzayeva un Parvin Abishova; tā kā visi apsūdzētie tika atzīti par 
vainīgiem saskaņā ar administratīvo pārkāpumu kodeksa 513. panta 2. punktu 
(noteikumu par manifestāciju organizēšanu, piketiem un demonstrācijām pārkāpums);

F. tā kā nav nekādu apliecinājumu tam, ka plašsaziņas līdzekļu vide un vārda brīvība 
Azerbaidžānā būtu uzlabojusies;  tā kā Azerbaidžāna organizācijas „Reportieri bez 
robežām” publicētajā pasaules preses brīvības indeksā 180 valstu vidū ieņem 163. vietu; 
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tā kā Azerbaidžānā pašlaik 10 žurnālisti izcieš cietumsodus;

G. tā kā vairāku neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu tīmekļa vietnes un portāli joprojām ir 
bloķēti un ir nepieejami iekšzemē, citu starpā Azadlieq Radio (Radio Brīvā 
Eiropa/Radio Azerbaidžānas brīvības dienests) un tā starptautiskais dienests, Radio 
Brīvā Eiropa Radio Brīvība, laikraksts Azadliq (nesaistīti ar Azadliq Radio), Meydan TV 
un Azerbaijan Saadi (Azerbaidžānas stunda); tā kā 2017. gada beigās un 2018. gada 
sākumā Azerbaidžānas pilsoņi tika aptaujāti, lai izvietotu kritiskus komentārus 
Facebook vietnē, vai vienkārši pievienotu atbalsta zīmi sociālo plašsaziņas līdzekļu 
statusam, vai uzklikšķinātu uz “dalību” politiskās manifestācijās;

H. tā kā 2018. gada decembrī Baku Ekonomikas un administratīvā tiesa nolēma, ka 
pētnieciskajai žurnālistei Khadija Ismayilova ir nosakāms naudas sods vairāk nekā 
23 000 EUR apmērā uz aizdomu pamata par ienākumu nodokļa nemaksāšanu lietā 
saistībā ar Radio Brīvā Eiropa, kurā viņa strādāja par redaktori un nekad nav ieņēmusi 
juridiskā pārstāvja amatu; tā kā viņas advokāts Yalchin Imanov ir viena no tām 
personām, kas ir izslēgtas no Azerbaidžānas advokātu asociācijas; tā kā Eiropas 
Cilvēktiesību tiesa 2019. gada 10. janvārī sprieda par K. Ismyilova sūdzību pret 
Azerbaidžānas valdību saistībā ar video par viņas personīgo dzīvi izplatīšanu, 
konstatējot, ka viņas tiesības ir pārkāptas saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 
8. pantu (personīgās un ģimenes dzīves neaizskaramība) un 10. pantu (vārda brīvība);

I.  tā kā grozījumi, kas 2017. gadā ieviesti Civilprocesā un Administratīvo procesa 
kodeksā, kā arī Likumā par advokatūru, aizliedz praktizējošiem advokātiem, kuri nav 
Advokātu asociācijas biedri, piedalīties tiesā un pārstāvēt savus klientus; tā kā šis 
jaunais noteikums ir vērsts pret daudziem juristiem, kuri pārstāv opozīcijas locekļus un 
cilvēktiesību aktīvistus un kuri ir izslēgti no advokatūras, vai pret kuriem ir noteikti 
disciplināri pasākumi;

J. tā kā Azerbaidžāna ir Eiropas Padomes dalībvalsts un tādēļ ir apņēmusies ievērot 
demokrātijas principus, cilvēktiesības un tiesiskumu; tā kā divi Eiropas Padomes 
Parlamentārās asamblejas (PACE) un Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra referenti 
Azerbaidžānas jautājumos ir pauduši dziļas bažas par jaunajām apsūdzībām, kas 
izvirzītas pret M. Huseynov; tā kā tādas pašas bažas ir paudis EDSO pārstāvis 
plašsaziņas līdzekļu brīvības jautājumos;

K. tā kā 2018. gada 11. jūlijā ES un Azerbaidžāna pabeidza partnerības prioritāšu izstrādi, 
nosakot kopīgas politikas prioritātes, lai virzītu un uzlabotu ES un Azerbaidžānas 
partnerību turpmākajos gados,

1. aicina nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot Mehman Huseynov un mudina 
Azerbaidžānas iestādes atsaukt visas pret viņu izvirzītās apsūdzības; pauž bažas par viņa 
veselību, kuras aizsardzībai varas iestādēm jānodrošina visa nepieciešamā profesionālā 
medicīniskā palīdzība, turklāt jāatļauj regulāri viņa ģimenes locekļu apmeklējumi un 
priviliģēta juridiskā palīdzība;

2. aicina izbeigt Azerbaidžānas represijas pret citādi domājošiem un aicina nekavējoties un 
bez nosacījumiem atbrīvot no ieslodzījuma visus politieslodzītos, tostarp žurnālistus, 
cilvēktiesību aizstāvjus un citus pilsoniskās sabiedrības aktīvistus, tostarp, bet ne tikai 
Afgan Mukhtarli, Ilkin Rauamzadeh, Rashad Ramazanov, Seymur Hazi, Giyas 
Ibrahimynov, Mehman Huseynov, Bayram Mammadov, Araz Guliyev, Tofig Hasanli, 



Ilgiz Qahramanov un Afgan Sadygov, un prasa atsaukt visas pret viņiem izvirzītās 
apsūdzības un pilnībā atjaunot viņu politiskās un pilsoniskās tiesības;

3. atzinīgi vērtē to, ka Azerbaidžānā dažu iepriekšējo gadu laikā no apcietinājuma ir 
atbrīvoti vairāki augsta līmeņa cilvēktiesību aizstāvji, žurnālisti, opozīcijas locekļi un 
aktīvisti; aicina Azerbaidžānas varas iestādes nodrošināt to personu brīvu pārvietošanos, 
pret kuriem ir vērsti ierobežojumi, tostarp Ilgar Mammadov, Intigam Alyiev, Khadija 
Ismaileva un citiem žurnālistiem, un ļaut viņiem brīvi strādāt; pauž bažas par jaunajām 
kriminālajām apsūdzībām, kas izvirzītas pret K. Ismayilova, un aicina tās atsaukt;

4. atgādina Azerbaidžānai par tās saistībām, kas izriet no Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijas, un aicina Azerbaidžānas varas iestādes pilnībā ievērot un izpildīt Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas nolēmumus;

5. mudina Azerbaidžānas valdību pilnībā sadarboties ar Eiropas Padomes Venēcijas 
komisiju un Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāru un īstenot to ieteikumus un ANO 
īpašās procedūras attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvjiem, kā arī nodrošināt, ka 
neatkarīgas pilsoniskās sabiedrības grupas un aktīvisti var brīvi un bez ierobežojumiem 
darboties, tostarp grozot tiesību aktus, kas ievērojami ierobežo pilsoniskās sabiedrības 
finansējumu;

6. aicina Azerbaidžānu pilnībā garantēt preses un plašsaziņas līdzekļu brīvību gan ar 
tiesību aktiem, gan praksē, kā arī gan tiešsaistē, gan bezsaistē, lai garantētu vārda 
brīvību atbilstoši starptautiskajiem standartiem;

7. mudina Azerbaidžānas varas iestādes nodrošināt Advokātu asociācijas faktisku 
neatkarību no izpildvaras; uzstāj, ka neatkarīgi praktizējošiem juristiem tiek atļauts 
turpināt praktizēt un pārstāvēt savus klientus uz notariāli apstiprinātu pilnvaru pamata, 
un aicina izbeigt advokātu, kas pārstāv opozīcijas un cilvēktiesību aktīvistus, patvaļīgo 
izslēgšanu no advokatūras;

8. pauž bažas par apgalvojumiem attiecībā uz vairākiem PACE locekļiem un par 
iespējamiem mēģinājumiem ietekmēt Eiropas lēmumu pieņēmējus, izmantojot 
nelikumīgus līdzekļus, kuru mērķis ir likt šķēršļus kritikai par nopietniem cilvēktiesību 
pārkāpumiem Azerbaidžānā;

9. pauž bažas par LGBTI personu situāciju Azerbaidžānā un aicina Azerbaidžānas valdību 
pārtraukt traucēt to cilvēktiesību aizstāvju darbībām, kuri veicina un aizsargā LGBTI 
personu tiesības, un izbeigt iebiedēt viņus;

10. uzsver, cik svarīgs ir jaunais nolīgums starp ES un Azerbaidžānu; uzsver, ka jaunā 
nolīguma pamatā ir jābūt demokrātiskām reformām, tiesiskumam, labai pārvaldībai, kā 
arī cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanai; uzsver, ka Parlaments cieši uzraudzīs 
situāciju visā sarunu gaitā par jaunu nolīgumu, pirms tiek lemts par piekrišanas 
sniegšanu nolīgumam;

11. aicina Padomi, Komisiju un PV/AP nodrošināt, ka M. Huseynov un visu citu 
politieslodzīto atbrīvošana Azerbaidžānā joprojām saglabājas kā ES un Azerbaidžānas 
divpusējo attiecību prioritāte;

12. mudina ES un dalībvalstu delegācijas Azerbaidžānā palielināt centienus, lai atbalstītu 
politiskos ieslodzītos, reportierus un emuāru autorus, korupcijas apkarošanas aktīvistus, 



cilvēktiesību aizstāvjus un pilsoniskās sabiedrības locekļus, kā arī palīdzētu viņiem;

13. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Ārējās 
darbības dienestam, Komisijai, Azerbaidžānas Republikas valsts prezidentam, valdībai 
un parlamentam, Eiropas Padomei un EDSO.


