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Azerbajdžan: primer Ilgarja Mamadova  

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. junija 2013 o Azerbajdžanu: primer Ilgarja 

Mamadova (2013/2668(RSP)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Azerbajdžanu, zlasti tistih o 

človekovih pravicah in načelu pravne države, 

–  ob upoštevanju skupne izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko Catherine Ashton in komisarja Štefana Füleja 9. 

februarja 2013 o aretacijah Tofika Jakubluja, kolumnista in namestnika predsednika 

opozicijske stranke Musavat, in Ilgarja Mamadova, vodje in predsedniškega kandidata 

stranke Republikanske alternative (REAL), 

– ob upoštevanju skupne izjave tiskovnih predstavnikov Catherine Ashton in komisarja 

Füleja 7. junija 2013 o omejevanju svobode izražanja v Azerbajdžanu, 

– ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja Sveta Evrope Thorbjørna Jaglanda 3. maja 

2013 o novih obtožbah zoper Ilgarja Mamadova, 

– ob upoštevanju izjave kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope 18. marca 

2013,  

– ob upoštevanju skupne izjave z zahtevo za izpustitev Mamadova in Jakubluja, ki jo je 

podalo 52 azerbajdžanskih organizacij civilne družbe,  

– ob upoštevanju odnosov med EU in Azerbajdžanom, ki so bili vzpostavljeni leta 1999, o 

čemer pričajo izvajanje akcijskega načrta evropske sosedske politike, oblikovanje 

vzhodnega partnerstva, pogajanja o pridružitvenem sporazumu med EU in 

Azerbajdžanom ter sodelovanje Azerbajdžana v parlamentarni skupščini Euronest,  

– ob upoštevanju tekočih pogajanj med EU in Azerbajdžanom o pridružitvenem sporazumu,  

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. decembra 2012 o strategiji digitalne svobode v 

zunanji politiki EU1,  

– ob upoštevanju poročila o napredku Azerbajdžana pri izvajanju evropske sosedske 

politike z dne 20 marca 2013,  

– ob upoštevanju členov 122(5) in 110(4) Poslovnika, 

A. ker so azerbajdžanske oblasti 4. februarja 2013 odvzele prostost Ilgarju Mamadovu, vodji 

opozicijskega gibanja REAL in direktorju Šole Sveta Evrope za politične študije v 

Bakuju, in Tofiku Jakubluju, namestniku predsednika opozicijske stranke Musavat, in ker 

sta od takrat nezakonito pridržana; ker je Mamadov obtožen hujskanja k upiranju v mestu 

                                                 
1  Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0470. 



Ismaili, potem ko je to mesto obiskal;  

 B. ker je bil njegov preiskovalni pripor dvakrat podaljšan, kar je jasen poskus, da bi ga zadržali 

za zapahi do bližnjih volitev; ker je bil Mamadov po nedavnih poročilih zaprt v 

kaznovalno celico, kar je botrovalo skrbem, da se ga izpostavlja;  

C.  ker je kljub sprejetju akcijskega načrta evropske sosedske politike stanje človekovih 

pravic v Azerbajdžanu v zadnjih letih čedalje slabše, nevladne organizacije in neodvisni 

mediji pa so tarča vse močnejših pritiskov in ustrahovanja, kar povzroča vsesplošen strah 

med opozicijskimi silami in zagovorniki človekovih pravic, pa tudi mladino in aktivisti v 

družbenih omrežjih, ter samocenzuro pri novinarjih;  

D.  ker je opozicijska stranka REAL Mamadova pred odvzemom prostosti potrdila kot 

svojega kandidata na predsedniških volitvah v Azerbajdžanu, ki so napovedane za 

oktober 2013;  

E.  ker so zagovorniki človekovih pravic in predstavniki civilne družbe mnenja, da je 

aretacija Ilgarja Mamadova nezakonita, da so v ozadju politični razlogi in da gre za 

poskus ustrahovanja opozicije; 

F.  ker so Komisija, parlamentarna skupščina Sveta Evrope in vlade držav članic izrazile 

resno zaskrbljenost zaradi tega primera;  

G.  ker je EU izrazila resno zaskrbljenost zaradi uporabe selektivne pravice za politične 

namene;  

H. ker predstavniku Sveta Evrope v Bakuju ni bil dovoljen vstop na prvo sodno obravnavo 

februarja 2013 in ker poleg tega skupini veleposlanikov Sveta Evrope, ki so pred 

nedavnim obiskali Azerbajdžan, ni bilo dovoljeno videti Mamadova; 

I. ker je svoboda tiska in medijev, tako spletnih kot klasičnih, bistven vidik demokratične in 

odprte družbe ter temelj za varstvo človekovih pravic in spoštovanje načela pravne 

države;  

J.  ker so novinarji, pisci spletnih dnevnikov, aktivisti in drugi svobodomisleci v 

Azerbajdžanu še naprej resno ovirani pri uveljavljanju svoje svobode izražanja, 

izpostavljeni pregonu na podlagi lažnih obtožnic, nadlegovanju, ustrahovanju in fizičnim 

napadom;  

K. ker so v centralnem Bakuju demonstracije od leta 2006 dejansko prepovedane in ker so 

bile nedavno uvedene nove, stroge kazni in daljša obdobja administrativnega pripora za 

organizatorje ali udeležence nedovoljenih javnih zborovanj; 

L. ker so azerbajdžanske oblasti pred nedavnim zahtevale znižanje ravni misije Organizacije 

za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) v Bakuju na raven „urada za usklajevanje 

projektov“, kar velja za poskus omejitve pričakovanih kritik OVSE glede predsedniških 

volitev, napovedanih za oktober 2013;  

M. ker je azerbajdžanski parlament (mili medžlis) v nasprotju s svojimi zavezami sprejel 

spremembe kazenskega zakonika, ki zdaj določa do tri leta zapora za obrekovanje v 

spletu, kar je nadaljnja ovira za uresničitev pogojev, potrebnih za neodvisne in 



nepristranske medije v Azerbajdžanu;  

N. ker trenutno poteka posvetovanje med Azerbajdžanom in beneško komisijo Sveta Evrope 

o reformi azerbajdžanske zakonodaje glede obrekovanja, ki jo je treba izvesti zaradi dveh 

sodb Evropskega sodišča za človekove pravice v škodo Azerbajdžana; ker je 

azerbajdžanski parlament kljub temu sprejel nove zakonodajne spremembe, katerih 

namen je lažje uveljavljanje določb o obrekovanju pri spletnih oblikah izražanja;  

O. ker je Azerbajdžan član Sveta Evrope in bo po sistemu rotacije leta 2014 prevzel 

predsedovanje tej organizaciji in ker je tudi podpisnik Evropske konvencije o človekovih 

pravicah;  

P. ker Azerbajdžan dejavno sodeluje v evropski sosedski politiki in vzhodnem partnerstvu 

ter v pogajanjih o pridružitvenem sporazumu in o razširitvi pobud za sodelovanje, ki 

izvirajo iz vzhodnega partnerstva, ker je ustanovni član skupne parlamentarne skupščine 

Euronest in ker se je zavezal, da bo spoštoval demokracijo, človekove pravice in načelo 

pravne države, ki so osrednje vrednote teh pobud; 

Q. ker je Azerbajdžan sprejel nove zakone, s katerimi je razširil opredelitev kaznivega 

dejanja obrekovanja, strožje uredil financiranje nevladnih organizacij in uvedel strožje 

kazni za kazniva dejanja v zvezi z javnimi zborovanji; 

R. ker je Azerbajdžan zasedel mesto nestalne države članice Varnostnega sveta Združenih 

narodov za obdobje 2012–2013 in se je zavezal, da bo podpiral vrednote, zapisane v 

ustanovni listini Združenih narodov in splošni deklaraciji o človekovih pravicah; 

S. ker je leto 2013 pomembno volilno leto za Azerbajdžan, ki se je zavezal k izboljšanju 

splošnih razmer za demokratične volitve; 

1. poudarja, da je popolno spoštovanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in načela 

pravne države jedro sodelovanja v vzhodnem partnerstvu in zavez, ki jih je Azerbajdžan 

sprejel v Svetu Evrope in Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi; 

2.  strogo obsoja pridržanje Mamadova, poziva k njegovi takojšnji in brezpogojni izpustitvi 

in prenehanju njegovega pregona, azerbajdžanske oblasti pa prosi, naj sprožijo hitro, 

pravično, pregledno in neodvisno preiskavo obtožb zoper njega;  

3.  poziva EU, naj pomaga Republiki Azerbajdžan in jo še naprej podpira v prizadevanjih za 

utrditev demokracije in pravne države ter za reformiranje pravosodnega sistema in 

sistema kazenskega pregona, pri čemer naj posebno pozornost posveti varstvu človekovih 

pravic;  

4.  je zelo zaskrbljen zaradi poročil zagovornikov človekovih pravic ter domačih in 

mednarodnih nevladnih organizacij glede domnevnih lažnih obtožb zoper politike, 

aktiviste in novinarje; 

5.  obsoja vsakršno ustrahovanje, odvzem prostosti, pridržanje ali pregon vodij ali članov 

opozicijskih strank, aktivistov, novinarjev in piscev spletnih dnevnikov zgolj zato, ker so 

izrazili svoje mnenje ter uveljavili svoje temeljne pravice in svoboščine v skladu z 

mednarodnimi standardi;  



6.  poziva azerbajdžanske oblasti, naj nedvoumno spoštujejo svobodo tiska in medijev, tako 

spletnih kot klasičnih, ter zagotovijo svobodo izražanja;  

7.  poziva azerbajdžanske oblasti, naj reformirajo zakonodajo glede obrekovanja, tako da bo 

obrekovanje kaznovano s sorazmernimi denarnimi kaznimi, ne pa z zaporom;  

8.  poziva azerbajdžanske oblasti, naj v celoti spoštujejo svobodo zborovanja 

azerbajdžanskega prebivalstva; 

9.  pozdravlja tekoča pogajanja o pridružitvenem sporazumu med EU in Azerbajdžanom in 

ponavlja svoje stališče, da bi moral takšen sporazum vključevati določbe in merila za 

varstvo in spodbujanje človekovih pravic, zlasti v zvezi s svobodo medijev, svobodo 

izražanja, združevanja in zbiranja, ki odražajo načela in pravice, vključene v 

azerbajdžansko ustavo, ter zaveze, ki jih je Azerbajdžan sprejel v Svetu Evrope in 

Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi; 

10. poziva azerbajdžanske oblasti, naj zakonodajo o volitvah, svobodi zbiranja, svobodi 

združevanja in svobodi medijev uskladijo z mednarodnimi standardi ter zagotovijo njeno 

popolno izvajanje; 

11. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj strogo izvaja načelo „več za več“ in se 

še posebej osredotoči na vključujoče, svobodne in poštene volitve, neodvisnost 

pravosodja, demokratične reforme in temeljne pravice in svoboščine ter jasno določi, 

kakšne bodo posledice zaostajanja pri reformah; 

12. poziva azerbajdžanske oblasti, naj si bolj prizadevajo za reformo vseh področij 

pravosodnega sistema: pregona, sojenja, izreka kazni, odvzema prostosti in pritožb; 

13. poziva predsednika Komisije Joséja Manuela Barrosa, naj predsedniku Ilhamu Alijevu 

med njegovim načrtovanim obiskom v Bruslju omeni skrbi EU v zvezi s človekovimi 

pravicami v Azerbajdžanu, kot je bilo opisano v zadnjem poročilu o napredku pri 

izvajanju evropske sosedske politike; 

14. podpira delo Evropske službe za zunanje delovanje in poziva delegacijo EU v Bakuju, naj 

še naprej podrobno spremlja vprašanja človekovih pravic pred prihajajočimi volitvami, 

izrazi podporo zagovornikom človekovih pravic z udeleževanjem dogodkov, ki jih 

organizira civilna družba, in se jasno postavi na njihovo stran, podrobno spremlja sodne 

obravnave in podpira svobodo medijev, med drugim z zahtevami za nemoteno oddajanje 

neodvisnih radijskih in televizijskih kanalov med volilno kampanjo; 

15.  poziva azerbajdžanske oblasti, naj hiši človekovih pravic v Azerbajdžanu brezpogojno 

dovolijo ponovno odprtje,  Center za spremljanje volitev in demokratične študije ter Klub 

za človekove pravice pa registrirajo brez nadaljnjih zamud ali upravnih obremenitev;  

16.  poziva azerbajdžanske oblasti, naj spoštujejo vse sodbe Evropskega sodišča za človekove 

pravice, ki zadevajo Azerbajdžan; 

17. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropski službi za zunanje 

delovanje, Evropskemu svetu, Komisiji, vladi in parlamentu Republike Azerbajdžan, 

Svetu Evrope, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi in Svetu Združenih 

narodov za človekove pravice. 



 

 


