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Azərbaycanda 2003-cü ildən sonra siyasi təqiblər, təzyiqlər, saxlanılmalar və həbslər daha da geniş
vüsət alıb. Son illərdə siyasi sifarişlə reallaşdırılan həbslər zamanı insanlar müxtəlif təzyiqlərə və
işgəncələrə məruz qalırlar.Azərbaycan Respublikasının və beynəlxalq qanunvericilikdə həbs edilən
şəxslərə qarşı işgəncə əməllərini qəti şəkildə qadağan edən və buna görə ağır cəza nəzərdə tutulan
qanunların olmasına baxmayaraq ölkə həbsxanalarında dustaqlara qarşı işgəncə halları davam
etməkdədir.Azərbaycan həbsxanlarında məhbuslara qarşı işgəncələr,qeyri insani hərəkətlər,zor tətbiq
etməklə ifadələrin alınması adi hala çevrilmişdir.Bu məlumatlar həbs olunan şəxslərin özləri,yaxınları
və vəkilləri tərəfindən dəfələrlə deyilmiş,KİV də yayımlanmışdır.Xüsusən siyasi məhbuslara qarşı insan
ləyaqətini alçaldan hərəkətlər,diskriminasiya və qeyri əlverişli saxlama şəraiti qeydə alınmışdır.
Bu hesabatda həbslər zamanı həm müvəqqəti saxlanılma məntəqələrində, həm də həbsxanalarda baş
verən işgəncə faktları barəsində məlumat verəcəyik:

Jurnalistlər və yazarlar ilə bağlı işgəncə faktları
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Nicat Nazim oğlu Əliyev
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Hazırda fəaliyyətini dayandıran “Azadxeber.az” saytının baş redaktoru Nicat Əliyev Avroviziya-2012
mahnı yarışmasına həddən artıq maliyyənin ayrılmasını, o sıradan Bakıda gey-paradın keçirilmə
ehtimalını tənqid edən materiallar yayımlayıb. Mahnı yarışması ərəfəsində daha dəqiq 21 may 2012ci ildə bu materialları, o sıradan din xadimləri Abgül Süleymanov və Taleh Bağırovun çıxışlarını əks
etdirən diskləri şəhərin müxtəlif yerlərində yaydıqdan dərhal sonra N.Əliyev və onunla birlikdə daha
bir neçə nəfər həbs edilib. Yasamal rayonu Polis İdarəsinə aparılan Nicat Əliyev 2 gün ərzində
işgəncələrə məruz qalıb. Məhkəmə ifadələrində Nicat Əliyev bölmədən İsrail səfirliyinin qarşısına
aparıldığını və oradan çıxan naməlum şəxs tərəfindən mülki geyimli polislərin avtomobilində döyülüb
və yenidən idarəyə qaytarıldığını vurğulayıb.
İdarədə işgəncələr səbəbi ilə 2 dişi sınıb və sağ qulağı zədələnib. O bu faktlar barəsində öz məhkəmə
iclaslarında ifadə verib.
https://www.irfs.org/az/news-feed/journalist-to-undergo-forensic-medical-examination-followingallegation-of-torture/
Hüquq-mühafizə orqanları Nicat Əliyevə qarşı CM-in 167.2.2.1 (qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs
və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən müvafiq razılıq olmadan dini təyinatlı ədəbiyyatı, əşyaları və dini
məzmunlu başqa məlumat materiallarını istehsal etmə, satış və ya yayma məqsədi ilə idxal etmə,
satma və ya yayma), 234.1 (qanunsuz olaraq narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və ya
prekursorları hazırlama, istehsal etmə, əldə etmə, saxlama, daşıma, göndərmə və ya satma), 281.2

(bir qrup şəxs tərəfindən hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə, zorla saxlanılmasına və ya Azərbaycan
Respublikasının konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə və ya ərazi bütövlüyünün
parçalanmasına yönələn açıq çağırışlar etmə, habelə bu cür məzmunlu materialları yayma) və
283.2.3-cü (mütəşəkkil dəstə tərəfindən milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin
salınmasına, milli ləyaqətin alçaldılmasına, habelə milli, irqi və ya dini mənsubiyyətindən asılı olaraq
vətəndaşların hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına və ya üstünlüklərinin müəyyən edilməsinə yönələn
hərəkətlər, aşkar surətdə və ya kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə olunmaqla törədildikdə)
maddələrini irəli sürüblər.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 9 dekabr 2013-cü il tarixli qərarı ilə Nicat Əliyev 10 il azadlıqdan
məhrumetmə cəzasına məhkum olunub (prokuror çıxışında jurnalistin məhz 10 il azadlıqdan məhrum
edilməsini istəmişdi ki, məhkəmə də bu istəyi olduğu kimi təmin edib). Bakı Apellyasiya Məhkəməsi
27 iyun 2014-cü ildə bu hökmü dəyişdirmədən qüvvədə saxlayıb. Ali Məhkəmə isə 07 aprel 2016-cı
ildə apellyasiya məhkəməsinin qərarından verilmiş şikayəti təmin etməyib.
Nicat Əliyev hal hazırda 2 saylı Cəzaçəkmə Müəsisəsində saxlanılır.

Araz Faiq oğlu Quliyev

http://deyerler.org/147134-media-konfransda-araz-quliyevin-hjbsinin-detallard-dandedldb.html
Jurnalistə qarşı xuliqanlıq və polisə müqavimət maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. 2012-ci ilin
dekabrında A.Quliyevə qarşı baş redaktoru olduğu internet qəzetdə yayılan məqalələrdə dini
düşmənçilik salınması, ictimai asayişin pozulması, silah saxlama, dövlət bayrağının təhqir edilməsi
kimi maddələrlə ittiham irəli sürülüb. Jurnalist Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 05 aprel 2013cü il tarixli hökmü ilə 8 il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum olunub. Şirvan
Apellyasiya Məhkəməsi 09 yanvar 2014-cü il, Ali Məhkəmə isə 04 iyul 2014-cü il tarixli qərarlarla
həmin hökmü qüvvədə saxlayıb.
A.Quliyev onun barəsində Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından sonra 14 saylı Cəzaçəkmə
Müəssisəsinə göndərilib. 22 dekabr 2014-cü ildə həmin CM-də olan məhkum Elşad Babayevin
ölümünə dustaqlar etirazlarını bildiriblər. Belə ki, Babayevin işgəncələrə məruz qalaraq yeməksiz və
susuz saxlanılaraq öldüyü barədə məlumatlar olub. Etiraz bildirən məhkumlar arasında jurnalist
A.Quliyev də olub, buna görə o, karserə salınıb və işgəncələrə məruz qalıb. Bu hadisədən sonra CM-in
rəhbərliyi jurnalistin daha ağır rejimli müəssisəyə köçürülməsi barədə vəsatətlə məhkəməyə müraciət
edib və Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 19 mart 2015-ci il tarixli qərarı ilə A.Quliyev cəzasının 3 ilini
Qobustan Qapalı Həbsxanasında çəkməyə məhkum edilib.
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Masallı rayonunda fəaliyyət göstərən və hazırda işləməyən “Xeber44.com” saytının baş redaktoru
Araz Quliyev daima hakimiyyətin inanclılara qarşı siyasətini tənqid edən materiallar dərc edib.
A.Quliyev rayon sakini Ziya İbrahim oğlu Tahirovla birlikdə Masallıda keçirilən folklor festivalı
çərçivəsində Nizami parkında təşkil olunan diskotekaya etiraz ediblər. Həmin vaxt onlar polis
əməkdaşları tərəfinən saxlanılaraq bölməyə aparılıb. Qardaşı Azər Quliyev jurnalistlərə açıqlamasında
vurğulayıb ki, həbs olunan gecə Araz Quliyev çox döyüldüyü üçün Polis şöbəsinə təcili tibbi yardım
çağrılıb.
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Rəşad Ağaəddin oğlu Ramazanov
Dindar fəal olan Rəşad Ramazanov həm də bloqqer olaraq fəaliyyət göstərib. O öz sosial şəbəkə
hesabında (https://www.facebook.com/HAQQINqulu777) hakimiyyətin müxtəlif qanunsuzluqlarına
etiraz olaraq paylaşımlar edib. Rəşad Ramazanovun qətiyyətli mövqeyi hakimiyyəti narahat edib və
Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları onu saxlayıblar.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 13 noyabr 2013-cü il tarixli qərarı ilə Rəşad Ramazanov 9 il
müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 16 yanvar
2014-cü ildə, Ali Məhkəmə isə 14 may 2014-cü ildə bu hökmü olduğu kimi qüvvədə saxlayıb. Rəşad
Ramazanov hal hazırda 2 saylı Cəzaçəkmə Müəsissəsində saxlanılır. Xanımı Könül İsmayılova öz sosial
şəbəkə hesabında ötən ilin 2017-ci il tarixindən başlayaraq Rəşad Ramazanovun mütəmadi olaraq
karserə salınıb işgəncələrə və psixoloji təzyiqlər məruz qaldığını yazıb. Könül İsmayılova qeyd edir ki,
Rəşad Ramazanov 2 saylı Cəzaçəkmə Müəsissəsində baş verən qanunsuzluqları və korrupsiya
faktlarını öz gündəlik dəftərində yazdığı üçün bu rəftarlarla üzləşir. Rəşad Ramazanovun bir başa Şakir
Qəniyev adlı müəsissisə rəisi tərəfindən döyüldüyünü Könül İsmayılova bildirir.
http://icxeber.info/gundem/11376-reshad-ramazanova-hebsde-ishgenceler-verilir.html
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Fikrət Fərəməz oğlu İbişbəyli (Fikrət Fərəməzoğlu)
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www.JAM.az (Jurnalist Araşdırma Mərkəzi) portalının baş redaktoru F.Fərəməzoğlu mütəmadi
qaydada Bakı şəhərinin mərkəzində əxlaqsızlıq yuvaları kimi istifadə edilən mehmanxana və digər
obyektlərin məmurlar tərəfindən idarə edilməsi barəsində yazılar dərc edib. F.Fərəməzoğlu həbs
edildikdən sonra Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində
saxlanılıb; burada təzyiqlər nəticəsində vəkildən imtina etməyə məcbur olub. İdarədən Bakı İstintaq
Təcridxanasına köçürüldükdən sonra həbsinin qanunsuz olduğunu, 34 gün heç bir əsas olmadan Polis
İdarəsində saxlanıldığını, polis İdarəsində işgəncəyə məruz qaldığını, konkret olaraq 12 gün ərzində
davamlı olaraq qolundan qandalın açılmamasını, başına yumruq və təpik zərbələrinin endirildiyini,
dişlərinin sındırıldığını, təzyiqlər nəticəsində vəkildən imtina etməyə məcbur edildiyini bəyan
etmişdir. Jurnalist vəkili vasitəsilə işgəncələrlə bağlı Baş Prokurorluğa müraciət etsə də, bu müraciət
hələ də araşdırılmayıb. F.Fərəməzoğlu təzyiqlərə və işgəncələrə məruz qaldığını bəyan etdikdən sonra
sentyabrın 17-də yenidən Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə aparılıb və bir
müddətdən sonra geri qaytarılıb. Jurnalist həbs edildikdən sonra onun İran vətəndaşı olan həyat
yoldaşı Faiqə Nosrətiyə qarşı təzyiqlər başlayıb, o Azərbaycandan deportasiya edilməsi ilə və ölümlə
hədələnib, onun avtomobilinin üzərinə qırmızı rəng çəkilib və hədə dolu məktub qoyulub. Oktybarın
16-da F.Fərəməzoğlunun həyat yoldaşı və 2 azyaşlı övladının yaşadığı mənzilə basqın cəhdi olub,
naməlum şəxslər mənzili açarla açmağa cəhd edib, həyat yoldaşının səsini eşitdikdən sonra qaçıblar;
polis bu hadisə barədə məlumatlandırılıb.
Jurnalist Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 14 iyun 2017-ci il tarixli hökmü ilə 7 il müddətinə
azadlıqdan məhrum edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bu hökmü 18 sentyabr 2017-ci il tarixdə
dəyişdirmədən qüvvədə saxlayıb.

http://savash.org/index.php?newsid=11572

Mehman Rafiq oğlu Hüseynov
Tanınmış fotoqraf və videobloger Mehman Hüseynov Facebook sosial şəbəkəsində böyük izləyici
kütləsi olan Sancaq Production səhifəsinin inzibatçısıdır. Hüseynov 325.000-dən artıq izləyicisi olan bu
səhifədə nazirlərə, millət vəkillərinə məxsus mülkləri və dəbdəbəli həyat tərzini göstərən, sosial
problemlərə görə tənqidi xarakterli video roliklər yerləşdirirdi. Eyni zamanda, bu məsələlərlə bağlı
insanlar arasında etdiyi video sorğular da səhifədə çoxsaylı şəxslər tərəfindən izlənilirdi. Video
materialların böyük əksəriyyəti sarkastik və ironik məzmunda hazırlanırdı. Həbsindən bir gün əvvəl
yaydığı video sorğu ölkənin birinci xanımının prezident tərəfindən həm də ölkənin birinci vitseprezidenti təyin olunmasına ironik tənqid üslubunda idi. Bu videodan bir gün sonra Hüseynov Nəsimi
Rayon Polis İdarəsinin rəisi Musa Musayevin ona qarşı irəli sürdüyü xüsusi ittiham qaydasında şikayət
əsasında məhkəmə zalında həbs edilib. Həbsinin səbəbi M.Hüseynovun 11 yanvar 2017-ci ildə Nəsimi
Rayon Məhkəməsinin qarşısında polisi ona işgəncə verməkdə və qeyri-insani rəftara məruz
qoymaqda ittiham etməsi olub. M.Hüseynov yanvarın 10-da şəhərin mərkəzində saxlanılaraq polis
bölməsinə aparılıb və ona qarşı zorakılıq hərəkətləri edilib, qeri-insani və ləyaqəti alçaldan rəftara
məruz qalıb.

Nizami rayon məhkəməsi M.Hüseynovun 200 AZN cərimələnməsi barədə qərar çıxararaq onu azad
etdikdən sonra Hüseynov məhkəmənin qarşısında polisdə saxlandığı zaman məruz qaldığı fiziki
zorakılıq barədə mətbuata məlumat verib. M.Hüseynov Suraxanı Rayon Məhkəməsinin 3 mart 2017ci il tarixli hökmü ilə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 12 aprel
2017-ci il tarixdə bu hökmü dəyişdirmədən qüvvədə saxlayıb. Ali Məhkəmə 29 sentyabr 2017-ci il
tarixdə işin yenidən Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə qaytarılması barədə qərar çıxarsa da, apellyasiya
instansiyası 15 dekabr 2017-ci ildə birinci instansiya məhkəməsinin hökmündə dəyişiklik etməyib.

Siyasi və ictimai fəallar ilə bağlı işgəncə faktları

İlkin Bakir oğlu Rüstəmzadə
İlkin Rüstəmzadə dinc şəraitdə əsgər ölümlərinə etiraz olaraq Facebook vasitəsilə Bakının mərkəzində
“Əsgər ölümlərinə son” aksiyasını təşkil edib. Məhz bu aksiyaları təşkil etdiyi üçün ona qarşı təzyiqlər
başlayıb, o polisə çağırılıb, bir neçə dəfə barəsində inzibati həbs seçilib. Sentyabr ayının 11-də vəkil
Nemət Kərimlinin “Bizim Yol" qəzetinə verdiyi məlumata görə, İlkin Rüstəmzadə dəmir çubuqla
döyülüb: "İlkin mənə onu dünən saat 6-da rəisin yanına aparmaq adı ilə kameradan çıxarıb, Cərimə
Təcridxanasına aparıb, orada ona işgəncə verdiklərini dedi. İlkin Cərimə Təcridxanasının rəisi
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https://www.youtube.com/watch?v=SRhz3z4-ajQ
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Fəxrəddin tərəfindən döyüldüyünü deyir. Onu döyərək şərəf və ləyaqətini təhqir ediblər. Hətta
səhərəcən ona su da verilməyib. lkin dəmir çubuqla döyüldüyünü, bədənində izlərin hələ də qaldığını
deyir".
http://arqument.az/az/ilkin-rstemzade-meni-burada-her-gn-diri-diri-ldrrler/#.XEWw2JPVLIU
İlkin Rüstəmzadə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 6 may 2014-cü il tarixli hökmü ilə 8 il müddətinə
azadlıqdan məhrum edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 16 dekabr 2014-cü il tarixli, Ali Məhkəmə isə
15 oktyabr 2015-ci il tarixli qərarlarla hökmü qüvvədə saxlayıblar.
NİDA Vətəndaş Hərəkatının rəsmi Facebook səhifəsi 18 avqust 2017-ci il tarixində İlkin
Rüstəmzadənin 13 saylı həbsxananın rəis müavini Elçin Əlicanov tərəfindən ölümlə hədələnməsi
barəsində məlumat yayıb.

Qiyas Həsən oğlu İbrahimov və Bayram Fərman oğlu Məmmədov
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10 may 2016-cı ildə səhər saatlarından etibarən sosial şəbəkələrdə və bəzi xəbər portallarında
Azərbaycanın keçmiş Prezidenti Heydər Əliyevin Bakının mərkəzində olan heykəlinin üzərində yazıları
əks etdirən fotolar yayılıb. Fotolardan aydın görünür ki, heykəlin postamentinə “Qul bayramınız
mübarək” və “Fuck the System” ifadələri yazılıb və anarxistlərə məxsus simvolika da yazılarla bərabər
postament üzərinə çəkilib. Mayın 11-də isə sosial şəbəkələrdə və xəbər portallarında iki gənc fəalın
yoxa çıxması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Q.İbrahimov və B.Məmmədov 1 kq heroinun saxlanması
ittihamı ilə saxlanılıb. Onların hər birindən 1 kq-dan artıq heroinin aşkar edilərək götürüldüyü iddia
olunub. Gənclər saxlandıqları vaxt və saxlandıqdan sonra döyülüblər, hər ikisi qeyri-insani və insan
ləyaqətini alçaldan rəftara məruz qalıblar. Məhkəmə araşdırmasının gedişində hər iki gəncin
döyülməsi və zorakılığa məruz qalması açıq şəkildə görünüb.
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https://www.azadliq.org/a/qiyas-ibrahim-isgence-zorlama/27743481.html
Saxlandıqları zaman işgəncə və insanlığa sığmayan rəftara məruz qalmaları ilə bağlı cinayət işinin
açılması üçün gənclərin verdiyi ərizəni Səbail Rayon Məhkəməsi sentyabrın 14-də təmin etməyib. Bakı
Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 25 oktyabr 2016-cı il tarixdə Q.İbrahimovu 10 il müddətinə azadlıqdan
məhrum etmə cəzasına məhkum edib.
Bayram Məmmədov Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 08 dekabr 2016-cı il tarixli hökmü ilə 10 il
müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
https://www.azadliq.org/a/qiyaseddin-bayram-hebs-qerar/27745352.html

Elgiz Camal oğlu Qəhrəman
Gənc fəal Türkiyədə təhsil aldıqdan sonra geri döndüb Azərbaycandakı ictimai-siyasi məsələlərdə fəal
iştirak edib. E.Qəhrəman 2016-cı ilin avqustun 12-də saxlanıldı. Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla
Mübarizə İdarəsində saxlanılıb və işgəncələrə məruz qalıb. Vəkillər E.Qəhrəmanın işgəncələrə məruz
qaldığını, qarın nahiyəsində qızartıların qaldığını, lakin işgəncə ilə bağlı müraciətlərin araşdırılmadığını
bildiriblər. E.Qəhrəman Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 16 yanvar 2017-ci il tarixli hökmü ilə 5 il 6
ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 18 may 2017-ci il tarixdə bu

hökmü dəyişdirmədən qüvvədə saxlayıb. Ali Məhkəmə 29 noyabr 2017-ci ildə E.Qəhrəmanın
ittihamını daha yüngül maddəyə tövsif edərək cəzasını 3 ilə endirilməsi barədə qərar çıxarıb.
https://www.meydan.tv/az/site/news/16865

Rüfət Səfərov
R.Səfərov 2015-ci il dekabrın 20-də hüquq-mühafizə sistemini tənqid edərək, istefa verdiyini bildirib.
Həmin vaxta kimi R.Səfərov Zərdab Rayon Prokurorluğunun müstəntiqi idi.
Bundan az sonra o, saxlanılıb və rüşvət almaqda təqsirli bilinərək barəsində 3 aylıq həbs-qətimkan
tədbiri seçilib.
2016-cı ilin yanvarında barəsindəki həbs-qətimkan tədbiri ev dustaqlığı ilə əvəz edilib. 2016-cı ilin
sentyabrında Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi R.Səfərovu 9 il azadlıqdan məhrum edib. O,
ittihamlarla razılaşmır, bunu sistemi sərt tənqid etməsi ilə izah edir.
Rüfət Səfərovun vəkili Bəhruz Bayramov açıqlama verərək bildirib ki, 2017-ci ilin sentyabrın 22-də 9
saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsinin rəis müavini Azər Qurbanzadənin iştirakı ilə Rüfət Səfərova işgəncə
verilib. Prokurorluğun əməkdaşı Rüfət Səfərovdan bununla bağlı izahat alıb.
Vəkil hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxsin cəzacəkmə müəssisəsində işgəncəyə məruz qalması və onunla
qeyri-insani rəftar olunmasını pisləyib.
Rüfət Səfərov faktla bağlı məhkəməyə müraciət etsə də onun şikayəti təmin olunmayıb.

http://toplumtv.com/az/rufet-seferovun-atasi-oluna-isgence-verildiyini-deyir/

Həbsdə olan siyasi və vicdan məhbusu olan inanclılar

Tale Bağırzadə
Tale Bağırzadə birinci həbsi zamanı polis bölmələrində ağır işgəncələrə məruz qaldığını məhkəmə
iclaslarında bəyan edib. O, 1 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edilib və
cəza müddəti tam başa çatdığı üçün 2012-ci ilin noyabrında azadlığa buraxılıb.
Azadlığa çıxdıqdan 4 ay sonra, həm hicab qadağası ilə bağlı tənqidlərini davam etdirib, həm də Bakıda
və regionlarda etdiyi çıxışlarda ölkədə aparılan siyasəti və hakimiyyəti tənqid etdiyi üçün fəallara qarşı
geniş şəkildə istifadə edilən narkotik maddə saxlama ittihamı ilə 31 mart 2013-cü ildə yenidən həbs
olunub. Həbs olunan zaman Sabunçu Polis İdarəsinin Ədalət adlı rəis vəzifəlilərindən olan şəxs
tərəfindən əlləri bağlanaraq bir neçə gün ard-arda işgəncələrə məruz qalıb.
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Qeyd edək ki, R.Səfərov keçmiş Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, sabiq deputat, uzun müddət
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri olmuş Eldar Sabiroğlunun oğludur.

6

Sabunçu Rayon Məhkəməsində keçirilən iclasları zamanı Tale Bağırzadə bu barədə ətraflı ifadələr
versə də məhkəmə heyəti məsələni araşdırmaqdan yayınıb. Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 1 noyabr
2013-cü il tarixli qərarı ilə T.Bağırzadə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
26 noyabr 2015-ci il tarixində Tale Bağırzadə Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə
aparılıb və 45 günə yaxın orada saxlanılıb. Tale Bağırzadə burada saxlanıldığı müddət ərzində müxtəlif
işgəncələrə (toka vermək, küt alətlərlə döyülmək, soyuq şəraitdə saxlanılmaq), alçaldıcı hərəkətlərə,
təzyiqlərə və şantajlara məruz qalıb.
http://rakurs.tv/vkil-tale-bagirzady-isgnc-veril-bilcyini-deyir.html
O, məhkəmə iclaslarında vurğulayıb ki, evdən onun üçün göndərilən paltarları yanına buraxmadıqları
üçün geyindiyi paltarlar yuyaraq yaş şəkildə geyinmək məcburiyyətində qalıb.
Nəhayət, ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 22 maddəsi üzrə ilə ittiham irəli sürülüb. 25 yanvar 2017-ci
ildə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Taleh Bağırzadə və digər 17 nəfər təqsirli bilinərək
T.Bağırzadə 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
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T.Bağırov ona qarşı səngiməyən təzyiqlərin xüsusi tapşırıq əsasında həyata keçirildiyini düşünür.
Sifarişçilərin kimliyi barədə də ilahiyyatçının öz ehtimalları var. T.Bağırov hesab edir ki, onu təxribata
çəkmək məqsədilə davam edən təzyiqlər Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev,
prezidentin köməkçisi Əli Həsənov və Daxili işlər naziri Ramil Usubovun birgə sifarişin nəticəsidir.” Bu
son hadisələr Əli Həsənovun,Ramil Usubovun və Ramiz Mehdiyev üçlüyünün təxribatıdır. İstəyirlər
provakasiya yaratsınlar. Məqsədləri öldürməkdir.Buradan onlara səslənirəm, əl çəksinlər.Hətta
əlaclari olsa gəlib məni Qobustanda dar ağacından asarlar. Bunlar hamısı onlarin sifarişidir”
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Ailə üzvlərinin sözlərinə görə, T.Bağırzadə son vaxtlar, hətta məhkumlar üçün nəzərdə tutulan
gündəlik hava gəzintisindən, hamamda yuyunmaq hüququndan da məhrum olub.
https://www.azadliq.info/224825.html
7 yanvar 2019-cu ildə Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Tale Bağırzadənin saxlandığı Qobustan
həbsxanasında ona qarşı təzyiq və təxribatlar artıb. Vəziyyət o həddə çatıb ki, Tale Bağırov özünə
xəsarət yetirmək məcburiyyətində qalıb.
İlahiyyatçı bununla əlaqəar ictimaiyyətə müraciət edərək, baş verənlərin bir qismini açıqlayıb:
“Heç kimə sirr deyil ki, Əliyevlər hakimiyyəti Qobustan həbsxanasında bizi ləyaqətsiz şəkildə saxlayır.
3-4 metrlik kamerada üstü açıq ayaqyolu ilə yemək yediyimiz stol arasında məsafə heç bir metr deyil.
Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, biz öz haqq davamız üçün nəinki 20 il, hətta ömür boyu həbsdə
qalmağa hazırıq. Əqidmizdən dönməyə, haqq davamızdan vaz keçməyə isə əsla hazır deyilik. Biz bu
mübarizədə nələrdən keçmədik ki…
Sifarişlə idarə olunan hakimiyyət nümayəndələri yenidən fəallaşaraq, öz yaramaz əməllərindən əl
çəkməyərək, bizim konstitusiya ilə təminat verilən hüquqlarımıza açıq-aşkar təcavüz etməkdədilər.
Həftədə iki dəfə ailə üzvlərimlə telefon danışıqlarıma müdaxilə edilir, söz və fikir azadlığım
məhdudlaşdırılır. Vəkillərimizə qarşı elə davranırlar ki, heç dustaqları elə yoxlamırlar. Vəkillərimizi
saatlarla qapıda saxladıb, onlarla konfidensial danışıqlarımızı gizli şəkildə dinləyirlər. Bununla bağlı
etirazlarımıza məhəl qoyulmur. Vəkillər də yaxşı anlayırlar ki, bu qanunsuzluqlardan şikayət

edəcəkləri halda, aqibətləri vəkil Yalçın İmanovun aqibətindən fərqlənməyəcək. Görün bu gün
Azərbaycanda hüquq nə vəziyyətə qalıb ki, məhbus həm özünün, həm də vəkilinin hüquqlarını
qorumaq üçün özünə xəsarət yetirmək məcburiyyətində qalır. Hələ mən mənəvi işgəncə olaraq, gecə
saatlarında yuxudan oyatmaları, təxribat xarakterli addımları bir-bir sadalamıram. Erməni məhbus
Arsenin hüquqları müdafiə olunduğu, yağ-bal içində saxlandığı halda, öz vətəndaşlarına zülm edirlər.
Hakimiyyət dini tolerantlıqdan dəm vurduğu halda, Qobustan həbsxanasının rəisi Avtandil Ağayev
namaz qılarkən çiynimə atdığım əbanı oğurlatdırır, bədənimdəki xəsarətləri aktlaşdıran həkimə təzyiq
göstərib, sənədi yoxa çıxartdırır. Bilmirəm, kimlər sifariş verir – Əliyev hakimiyyəti, xarici kəşfiyyat,
yoxsa başqa qüvvələr… Avtandil Ağayev şəxsən mənim həyatımla oyun oynayır. Mənə deyir ki, sənin
qanını içərəm.
Əziz bacı və qardaşlarım, sizdən xahiş edirəm, mənə görə həbsinizə səbəb olacaq, sizə ziyan gətirəcək
heç bir addım atmayın. Allah şahiddir ki, qardaşlarımızın körpə uşaqlarının məsum baxışları qəlbimizi
dağlayır. Həm də özünüzü daha böyük işlər üçün qoruyun. Allaha güvənərək, təkbaşına da olsa, öz
əqidəmizlə, düşüncə və sözlərimizlə, hətta damarda axan qanımızla bu zalımlarla baş-başa gəlmək
iqtidarındayıq. Allah bizimlə olduqdan sonra bu zalımlar kimdir ki?! Allah ən gözəl vəkildir. Hamınızı
Allaha tapşırıram”.
https://www.azadliq.info/224356.html

Cahad Balakişiyev, Şamil Əbdüləliyev və Bəhruz Əsgərov

Cahad Balakişiyevin, Şamil Əbdüləliyevin və Bəhruz Əsgərovun bədənində üç ildən çoxdur ki, güllə
qəlpəsi var. Onların bədənindən qəlpənin çıxarılmasına və bu şəxslərin müalicə olunmasına imkan
verilmir. Təqsirləndirilən şəxslər bu barədə dəfələrlə məhkəmə iclaslarında verdikləri ifadalərdə
danışıblar.
“Bunlar basqın edəndə mən təslim oldum, əllərimi qaldırdım. Buna baxmayaraq, mənə 10-a yaxın
rezin güllə, ayağımdan bir dənə də "boevoy" güllə vurdular. Əməliyyat bitəndə bunlar yaralıları atıb
getmişdilər. Məni kənd camaatı Nardarandakı tibb məntəqəsinə çatdırdı, oradan da Sabunçu
xəstəxanasına apardılar. Sabunçu xəstəxanasında da polislər məni vurmaq istəyirdilər. Səhlab Bağırov
qoymadı, dedi ki, “camaat görür”, - deyə Bəhruz Əsgərov məhkəmədəki ifadəsində bildirib.
http://gundemxeber.az/olke/25888-polis-bir-elinde-bichaq-birinde-beshbarmaq-sag-cibindequmbara-sol-cibinde-kitabcha-vardi.html
Fərahim Bünyatov
2015-ci ilin 26 noyabr tarixində Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə
İdarəsinin xüsusi təyinatlı polislərinin Nardaran qəsəbəsində keçirdiyi əməliyyat zamanı Fərahim
Bünyatov da öldürülüb.
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2015-ci ilin 26 noyabr tarixində Bakının Nardaran qəsəbəsində polis xüsusi təyinatlılarının keçirdiyi
əməliyyat zamanı Cahad Balakişiyev, Şamil Əbdüləliyev və Bəhruz Əsgərov yaralanıblar.
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Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Tale Bağırzadə məhkəmələrdə çıxışı zamanı Fərahim Bünyatovun
əməliyyat keçirildikdən sonra Fərahim Bünyatovun əməliyyata mebel maşını ilə gələn polislərdən
olan Şahlar Cəfərovun öldürdüyünü onun gözləri qarşısında döyə-döyə öldürdüyünü açıqlayıb.
Tale Bağırzadə Şahlar Cəfəri cinayətkar və cəllad adlandıraraq Fərahim Bünyatovun xüsusi qəddarlıqla
öldürüldüyünü diqqətə çatdırmışdı.
https://www.meydan.tv/az/site/news/17127/

Sabunçu Rayon Polis İdarəsinin qarşısında tutulanlar
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5 noyabr 2015-ci ildə Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədr müavini Elçin Qasımov həbs edildikdən sonra
Sabunçu Rayon Polis İdarəsinin qarşısına E.Qasımovun hansı səbəbdən həbs olunduğunu öyrənmək
və onu azadlığa buraxmağa çağırmaq üçün toplaşan bir qrup şəxs saxlanılıb. Qeyd edilən tarixdə həbs
edilən şəxslərə qarşı xuliqanlıq və polisə müqavimət ittihamı irəli sürülüb, lakin sonradan bu
ittihamlar ləğv olunub və onlar polisə müqavimət ittihamı ilə inzibati qaydada həbs ediliblər. 20
noyabr 2015-ci ildə və sonrakı tarixlərdə azadlığa buraxılan şəxsləri sonradan yenidən Nardaran
hadisələrinə görə saxlayıblar və yenidən sutkalıq həbs veriblər. İnzibati həbsdə olarkən onlara qarşı
hökm edildikləri maddələr üzrə ittihamlar irəli sürüblər. Elçin Qasımov və onunla birgə həbs edilənlər
ilk əvvəl Sabunçu Rayon Polis İdarəsində, daha sonra isə Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə
İdarəsində müxtəlif işgəncələrə (toka verilmək, soyuq su altında saxlanılmaq, döyülmək, küt alətlə
vurulmaq), təzyiqlərə və alçaldılmalara məruz qalıb.
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Sabunçu Polis İdarəsi qarşısında keçirilən aksiya zamanı saxlanılan şəxslərdən Elçin Qasımov 15 il,
E.Bünyadov 6 il 1 ay 15 gün müddətinə, L.Əhmədov 5 il 11 ay 20 gün müddətinə, A.Əliyev 5 il 11 ay
müddətinə, S.Rzayev 6 il 5 ay 15 gün müddətinə və N.Vəliyev 5 il 11 ay 10 gün müddətinə azadlıqdan
məhrum ediliblər.
http://yukselis.info/2017/06/elcin-qasimov-isgəncə-verdilər-ki-deyək-silahi-bizə-taleh-bagirzadəverib/

Müsəlman Birliyi Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvləri
Tale Bağırzadənin sədri olduğu Müsəlman Birliyi Hərəkatının idarə heyətinin üzvləri də 26 noyabr
2015-ci il əməliyyatından sonra saxlanılaraq uzun müddətli həbslərə məruz qalıblar. Aşağıda adlarını
həbs müddətlərini qeyd edəcəyimiz şəxslərin hamısı Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə
İdarəsində ya döyülüb, ya da psixoloji işgəncələrə məruz qalıblar.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 28 dekabr 2017-ci il tarixli hökmü ilə Elçin Qasımov 15 il, Ağəli
Yəhyayev 15 il, Nahid Qəhrəmanov 13 il, Elgün Axundov, İsa İbrahimov, Seyfəddin Şirvanov, Vüsal
Alış, Fərhad Muradov 12 il 6 ay, Seymur Aslanov, Əli Şahbazov, Ramil Əliyev və Əmirli Əliyev 12 il 3 ay
müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər.

Abbas Məmmədbağır oğlu Hüseynov
Nardaran əməliyyatında saxlanılan və işgəncələrə məruz qalan şəxslərdən biri də Abbas
Hüseynovdur.
Abbas Hüseynov əməliyyat zamanı güllə yarası alıb və mütəmadi olaraq Baş Mütəşəkkil
Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində işgəncələrə məruz qalıb. Abbas Hüseynov məhkəmə iclaslarında
vurğulayıb ki, saxlanılan zaman ailəsi ilə əlaqə saxlamasına və yaralarının müalicəsinə şərait
yaradılmayıb.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 25 yanvar 2017- ci il tarixli hökmü ilə Tale Bağırzadə ilə birgə
Abbas Hüseynovun hər biri 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Onun sözlərinə görə, “kars” müddəti iyulun 25-də başa çatsa da, iyulun 29-a qədər "kars"da
saxlanılıb: “"Kars"da vəziyyət dəhşətlidir, yerdə iri soxulcanlar gəzir, soxulcanlar unitazın böyürbaşından çıxır, hər yer natəmizdir, “prostina” kirdən qaralıb. Mən nəzarətçidən xahiş elədim ki, mənə
balaca bir təmiz kağız parçası versin ki, namaz qıla bilim, onu da vermədilər”. Abbas Hüseynov deyib
ki, iyulun 25-də həbsxananın mayor rütbəli Namiq Quliyev adlı əməkdaşı yumruqla mədəsindən və
çənəsindən vurub: "Dedi ki, elə eləmə, səninlə başqa cür davranaq, toz vuraq sənə, “dubinka”
dustağın ayrılmaz dostudur. Mən ona qanunsuz hərəkətlərindən şikayət edəcəyimi dedim, o isə “hara
istəyirsən, get şikayət elə” dedi. Əvəzində guya həbsxana əməkdaşlarını təhqir iddiası ilə mənim
barəmdə akt tərtib edildi". Abbas Hüseynov vəkilə deyib ki, avqustun 5-də ona karantin müddətinin
bitdiyi, kameraya köçürüləcəyi və rəisin onu qəbul edəcəyi deyilib: “Rəis Aftandil Ağayev məni qəbul
etdi. Mən ona dedim ki, Aftandil müəllim, burda qanunsuzluqlar var, istəyirəm bu barədə sizə deyim.
Aftandil Ağayev dedi ki, sən kimsən ki, mənə nəsə deyəsən, səni qəbul edim. Mən ona baş verən
qanunsuzluqları ictimailəşdirəcəyimi dedim. Aftandil Ağayev dedi ki, “burda hüquqlar bitir, səni də,
sənin vəkillərini də... Bura Qobustandır, ağzının danışığını bil”. Bunu deyə-deyə durub cumdu üstümə.
Rəisin yanında Emin adlı müavini və daha 2 nəfər həbsxana əməkdaşı vardı. Əllərim qandallı idi.
Yanımdakılar badalaq verib, məni yerə yıxdılar, rəis otağındakı stolun altından “dubinka”nı çıxarıb,
yerdə məni vurmağa başladı. Vura-vura deyirdi ki, “səni ram eləmək mənim üçün 2 dəqiqəlik işdir”.
Məni ayağa qaldırıb, ayaq üstə üzümə vurmağa başladı. Mən dedim ki, nə vəhşiyəm, nə də heyvan.
Təzədən məni yerə yıxdılar və rəis yenidən “dubinka”yla yerdə mәni döyməyə başladı. Ən azı 30-35
zərbə endirdi. Sonra qaldırıb sifətimə vurdu. Rəisin müavini Emin də məni vururdu. O qədər başıma
vurdular ki, gözlərim irinlədi. Daha sonra mənə 8 sutka "kars" cəzası verildiyi deyildi. Aftandil Ağayev
dedi ki, əlləri, ayaqları qandallı “kars”a salın. Gətirdilər “kars”a, uzatdılar dəmirin üstünə, əllərimə və
ayaqlarıma qandal vurdular, çarmıxa bağladılar. 2 gün çarmıxa çəkilmiş vəziyyətdə “kars”da qaldım”.
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Hal-hazırda Qobustan həbsxanasında saxlanılan Abbas Hüseynov burada da müxtəlif işgəncələrə
məruz qalıb. O, 20 iyul 2017-ci ildə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baş verənlərdən sonra Bakı
İstintaq Təcridxanasına qaytarıldığını və 7 gün "kars" cəzası aldığını deyib:“İyulun 22-i günorta
namazından sonra gətirildik Qobustana. Salam verən kimi həm Cabbarın, həm də mənim əllərimizi
arxadan qandalladılar, yerlə üzüstə sürüyə-sürüyə apardılar. Cabbar, mən, bir də başqa bir dustaq
vardı. Üzümüzü divara yapışdırıb, günün istisində üzü divara saxladılar. Mən bizim hüquqlarımızın
olduğunu deyəndə, onlar “bura Qobustandır” cavabını verdilər. Sonra Rövşən adlı həbsxana əməkdaşı
dedi ki, “bu, çox danışır, bunu başa salın”. Sonradan adının Axundov İlkin Ruslan oğlu olduğunu
öyrəndiyim gizir “dubinka”yla kürəyimə zərbələr endirməyə başladı. Məni “dubinka” ilə döyəndən
sonra “kars”a atdılar”.
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Abbas Hüseynovn bədənində - kürəklərində, ayaqlarında, arxadan beldən aşağı hissəsində, dizlərində
çoxsaylı qançır və xəsarət izləri var, əl və ayaq biləklərində qandalın izləri qalıb. Abbas Hüseynov
döyülmə və işgəncələrdən çətinliklə yeriyir, ayağının biri axsayır, otura bilmirdi.
https://www.azadliq.org/a/abbas-hüseynov-həbsxanada-mənə-işgəncə-veriblər-/29578454.html
Abbas Hüseynov mütəmadi olaraq saxlandığı Qobustan qapalı həbsxanasında işgəncələrə məruz qalır.
Onun işgəncəyə məruz qalması barədə şikayətinə baxan prokurorluq onu haqlı saymayıb. İşgəncə
faktının təsdiqini tapmaması əsasıyla cinayət işi başlamaqdan imtina olunub. A.Hüseynov da
prokurorluğun qərarından məhkəməyə şikayət etmişdi. 1 noyabr 2018-ci ildə Qobustandakı qapalı
həbsxanada Nardaran məhbusunun şikayətinə baxılıb.
A.Hüseynovun anası Rəhimə Hüseynovanın sözlərinə görə, oğlu işgəncəyə məruz qaldığını
məhkəmədə bir daha təsdiqləyib. Deyib ki, onu həbsxanada əllərini bağlayıb döyüblər, günün altında
dəmir boruya bağlayıb saatlarla saxlayıblar: «Hamısını hakimə də danışıb. Oğlum başına açılan
oyunlar barədə yazılı şikayətini vəkilinə təqdim etmişdi. Abbas hakimə deyib ki, vəkili Yalçın İmanov
ona verilən işgəncələrə göz yummadığına, məsələni ictimailəşdirdiyinə görə cəzalandırıldı, vəkillikdən
çıxarıldı».

https://www.azadliq.org/a/abbas-hüseynov-həbsxanada-mənə-işgəncə-veriblər-/29578454.html
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Əbülfəz Heybət oğlu Bünyadov
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Nardaranda aparılan əməliyyat zamanı həbs edilənlərdən biri Ə.Bünyadov olub. Amma hadisə zamanı
güllə yarası alaraq iflic olub, hərəkət qabiliyyətini itirib. 20 dekabr 2016-cı ildə Ə.Bünyadov barəsində
seçilmiş həbs qətimkan tədbiri polis nəzarətinə vermə qətimkan tədbiri ilə əvəz olunub. Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 11 iyul 2018-ci il tarixli hökmü ilə Ə.Bünyadova qəti olaraq 14 il 22 gün
azadlıqdan məhrumetmə cəzası təyin edilib, məhkəmə iclas zalında həbs edilib. Ə.Bünyadovun
sağlamlıq durumu çox ağır olaraq qalır və onun bu durumda həbsdən sağ çıxa biləcəyi ehtimalı çox
azdır.
https://www.azadliq.org/a/ebulfez-bunyadov-nardaran/29135221.html

AXCP funksionerlərinə qarşı işgəncə faktları

Aqil Məhərrəmov
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) Rəyasət Heyətinin üzvü Aqil Məhərrəmov 25 may 2018ci ildə saxlanılaraq DİN Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə (BMCMİ) aparılıb. Onunla
birlikdə AXCP-nin Suraxanı Şöbəsinin sədr müavini Babək Həsənli, AXCP-nin Gənclər Komitəsinin Ali
Məclis sədri Ruslan Nəsirli, Gədəbəy rayon İcra Hakimiyyətinin keçmiş başçısı Saleh Rüstəmli və onun
qardaşı oğlu Vidadi Rüstəmli həbs edilib. Onlara qarşı CM-nin 192 (qanunsuz sahibkarlıq) və 193-cü

(cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı leqallaşdırma) maddələrinin müxtəlif
bəndləri ilə ittiham irəli sürülüb. 7 yanvar 2019-cu ildə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində cinayət işi
üzrə hazırlıq iclası keçirilib.
Məhkəmədə A.Məhərrəmov həbs olunarkən ona dövlət hesabına təyin edilmiş vəkil Səfər Hüseynova
bildiriş göndərilməsinə etiraz edib. Bildirib ki, S.Hüseynovun gözü qarşısında ona işgəncə verilib, o isə
susub: "O "poykovoy" vəkil görür mənə işgəncə verirlər, qayıdıb deyir ki, "cavansan, yadından
çıxacaq".
A.Məhərrəmovun sözlərinə görə, işgəncə otağında onun ayağından vurub yıxaraq, əlləri qandallı
vəziyyətdə dizüstə oturdub, ardınca da döyməyə başlayıblar. Bu üsulla işgəncə nəticə verməyəndə
bədəninə tok buraxıblar: “Baş və orta barmağıma naqil bağlayıb, tok verdilər. Əvvəl dözdüm, sonra
toku artırdılar, davamlı elədilər. Gördüm, dözmək mümkün deyil, dedim ki, yaxşı, Saleh Rüstəmlidən
pul almışam, amma Əli Kərimliyə verməmişəm.Axırda toku o qədər artırdılar ki, dirsəyə qədər
qollarımdakı kapilyarlar partladı. Bundan sonra məndən öz istədiyim vəkildən imtina ərizəsi aldılar,
telefonun kodunu dedim. Onların tələb etdiyi formada danışdım, videoya çəkdilər”.
A.Məhərrəmov bildirib ki, ona bir neçə dəfə Vidadi Rüstəmlidən zərfdən külli miqdarda dollar alıb,
gətirib Əli Kərimliyə çatdırması barədə ifadəyə imza atdırıblar. Ona və Vidadi Rüstəmliyə işgəncə
verib, hər ikisini üzləşdiriblər: “İkimiz də robot kimi bizdən tələb olunanları deyirdik…”

https://mikroskopmedia.com/2019/01/23/axcp-uzvləri-isgəncə-altinda-ifadə-verdiklərini-deyirlər/

Saleh Rüstəmli
23 yanvar 2019-cu ildə keçirilən iclasda Saleh Rüstəmli ifadə verib. O dedi: “Qardaşım oğlu Vidadinin
səsini onun qışqırığından, ah-naləsindən tanıdım. Hər dəfə sanki düyməni basırdılar, dərhal 4-5 nəfər
gəlirdi. Bəlkə də o zaman mən vahimələnirdim deyə, elə düşünürəm. Həmin 4-5 nəfər insan sifəti
olmayanlar idi. Elə hərəkətlər edirdilər, deyiləsi deyil. Döyməkdən əlavə, adamın üzünə tüpürürdülər,
ən pis söyüşləri söyürdülər. Deyirdim ki, nə istəyirsiz eləyim, amma bunları gətirməyin…”
S.Rüstəmli bildirib ki, onu mayın 8-də qardaşı və onun həyat yoldaşıyla birlikdə maşınla getdikləri vaxt
Şəmkir postunda tutublar: “Şəmkirlə Gəncə arasında post var, onu bağlamışdılar. Maşını saxlayan
kimi 25-30 nəfər töküldü, məni sürüyüb yerə saldılar. Gözlərimi də bağlamışdılar, başıma nəsə
keçirmişdilər. Məni döyə-döyə Şəmkir Rayon Polis Şöbəsinə gətirdilər. Orada mənə dedilər ki, bundan
əvvəl sənə xəbərdarlıq olunub, başa düşməmisən. Dedim, mənə heç kim xəbərdarlıq eləməyib”.
Saleh Rüstəmlinin ifadəsinə görə, onu həbs edən qrupa DİN-in Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla
Mübarizə İdarəsindən Kamil adlı şəxs rəhbərlik edib. Gödəkcəsinin cibinə narkotik atıb, ondan
protokolu imzalamasını tələb ediblər. Özünə də deyiblər ki, 30 qram heroindir. O isə narkotikə əl
vurmaqdan da, sənədi imzalamaqdan da imtina edib, vəkil istəyib:
“Həmin Kamil dedi ki, sənin əl vurub-vurmamağının bizim üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Otaqda bir
nəfər oturmuşdu, başında da panama. Bakıdan gələnlərdən biri mənə dedi ki, vəkil istəyirsən, bu da
vəkil. Həmin başında panama olan adamın boynunun ardından bir qapaz vurdu, panaması düşdü.
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https://www.meydan.tv/az/site/news/32238/
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Səsini də çıxarmadı. Daha bilmədim, o, həqiqətən vəkil idi, protokolda imzası olan adam idi, yoxsa
yox…”
Saleh Rüstəmli danışır ki, protokolu imzalamaqdan imtina edəndə onu qardaşı və onun həyat
yoldaşını, hətta lazım olsa, bütün nəslini polis şöbəsinə gətirib tutmaqla hədələyiblər. Ona deyiblər ki,
bu işin göstərişi “yuxarıdan” gəlib, bu baxımdan elədiklərinə görə heç kim onlara heç nə də
deməyəcək.
Bundan sonra narkotiki yerdən tapması barədə ifadəni imzalayıb. Belə rəsmiləşdirilib ki, onu
Şəmkirdəki parkda saxlayıb, üzərindən heroini tapıblar. O, ümumiyyətlə, Şəmkir parkının harada
yerləşdiyini bilmir.
https://www.azadliq.info/224866.html

Babək Həsənov
2018-ci ilin 25 may tarixində AXCP üzvü Babək Həsənov polis tərəfindən saxlanılıb. O, AXCP-yə külli
miqdarda pulun gizli yollarla ötürülməsində ittiham olunur. Hal hazırda məhkəməsi davam edən
Babək Həsənov məhkəmə iclasında ifadə verərkən Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə
İdarəsində işgəncələrə məruz qaldığını açıqlayıb.
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Babək Həsənovun sözlərinə görə, idarədə ondan telefonunu açmaq üçün kodu istəyiblər, o isə
verməkdən imtina edib. Deyib ki, ancaq vəkilinin iştirakıyla telefonuna baxış keçirilməsinə icazə
verəcək:
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“Məni bir otağa apardılar, 7-8 nəfər mülki geyimli vardı. Bir-birini adlarıyla çağırmırdılar ki, bilməyək.
Otaqda xüsusi işgəncə aparatları vardı. Əllərimi qandallamışdılar, biri baş barmaqlarıma “şnur”
bağladı. Dedilər ki, “sənə göstərəcəyik burada kodu verməmək, danışmamaq necə olur”. Bunlara
göstəriş verənlərdən biri müstəntiq Sənan Paşayev idi”.
Babək Həsənov deyib ki, ikinci qrup Qarabağ əlili, onurğasında problem olduğunu həmin vaxt onlara
deyib. Amma nəzərə almayıblar. Barmaqlarına bağlanan naqilə cərəyan buraxıblar:
“Tok buraxan kimi yıxıldım, bir nəfər ayaqlarımın, biri də belimin üstünə çıxdı. Eyni zamanda, hərəsi
təxminən 3 dəqiqə olmaqla, 5 dəfə tok verdilər. Hər dəfəsindən sonra soruşurdular ki, danışacaqsan?
“Yox” cavabından sonra davam etdirirdilər. Axırıncıdan sonra biri dedi ki, “toku artırın, qoy ürəyi
partlasın”. Artıranda sanki beynim, damarlarım dağılırdı. Ona görə məcbur olub telefonun kodunu
verdim…”.
Qeyd edək ki, Babək Həsənovun məhkəməsi davam edir.
https://www.amerikaninsesi.org/a/cəbhəçilərin-məhkəməsində-mənə-işgəncə-verənlərin-hamısıoruc-tuturdular-/4754089.html

Vidadi Rüstəmli
25 yanvar 2019-cu ildə ifadə verən təqsirləndirilən Vidadi Rüstəmli dedi: “Məni kameradan çıxartdılar
ki, hamama gedirsən, soyun. Alt paltarında çıxarıb, məni ayaqyoluna apardılar. Dedilər ki, lüt şəkildə
buranı silib-süpürəcəksən. İmtina elədim. Dəyənəyi göstərdilər ki, bunu bilirsən də neyləyə bilərik.
Bilmirəm, sonra şantaj eləmək üçün, yoxsa hansı məqsədlə videoya çəkdilər...”
İdarənin həyətində maşınına və cibinə narkotik atıldığını deyən Vidadi Rüstəmlinin sözlərinə görə,
həm narkotik, həm də pulla bağlı ifadələri imzalaması üçün ona dəhşətli işgəncələr verilib: “Dəhşət,
izah olunası deyil. Həyətdə maşınıma və cibimə narkotik atandan sonra məni içəri gətirəndə onların
dedikləri ifadəni verməkdən imtina elədim, vəkil istədim. Çox ədəbsiz ifadələr işlətdilər. Əllərim
qandallı vəziyyətdə məni ayaqyoluna aparıb, orada dəyənəklə böyrəklərimdən, cinsiyyət orqanımdan
zərbələr vururdular. Dedilər, bax, əmin də burdadır, onu da sənin gözünün qarşısında bu vəziyyətə
salmağımızı istəmirsənsə, biz deyəni eləyəcəksən. Ona görə narkotiklə bağlı ifadəni imzaladım”.

https://www.azadliq.org/a/axcp-mehkeme-ombudsman/29731127.html

Gəncə hadisələri və Yunis Səfərov

Hadisədən dərhal sonra saxlanılan Yunis Səfərov polis əməkdaşları tərəfindən ağır işgəncələrə məruz
qalıb. Yunis Səfərovun işgəncələrə məruz qalması ilə bağlı yayılan fotoda aşkar şəkildə görünüb ki,
Yunis Səfərov pis şəkildə döyülüb. Yunis Səfərov ilə birgə daha sonra çox sayda adam saxlanılıb.
Saxlanılanların əksəriyyətinin ya Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində, ya da Baş Mütəşəkkil
Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində işgəncələrə məruz qaldığı yaxınları tərəfindən qeyd olunur.
Bundan əlavə Hüquq mühafizə orqanları keçirdikləri əməliyyat zamanı 9 nəfəri öldürüblər.
Öldürülmüş şəxslərin bəzilərinin nəşi ailəsinə verilməyib. Halbu ki, güc strukturlarının həmin şəxsləri
öldürmədən həbs etmək və məhkəmə önünə çıxarmaq imkanları olub. Bu imkanlardan
yararlanmayaraq insanları öldürmək cəmiyyətdə böyük narahatlıq və haqlı suallar yaradıb. Təəssüf ki,
aidiyyyatı qurumlar hələ də bu suallara ağlabatan cavablar verə bilməyiblər.
Hazırda istintaqın davam etdiyi, saxlanılanların müvəqqəti saxlanılma məntəqələrində müxtəlif
işgəncələrə məruz qaldıqları qeyd olunur.
https://d9mc3ts4czbpr.cloudfront.net/az/site/news/30767/
https://www.meydan.tv/az/site/news/29886/
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3 iyul 2018-ci ildə Azərbaycanın 2-ci böyük şəhəri hesab olunan Gəncədə Yunis Səfərov adlı şəxs icra
başçısı Elmar Vəliyevi və mühafizəçisini yaralayıb.
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Polis İdarələrində və həbs yerlərində işgəncədən ölənlər

Bəhram İmamverdiyev
14 fevral 2018-ci ildə Astara polisində ölü tapılan Bəhram İmamverdiyevin anası Bonu İmamverdiyeva
iddia edir ki, oğlu Astara polis şöbəsində işgəncə ilə öldürülüb. Daxili İşlər Nazirliyi bu iddianı rədd
edir, hər hansı işgəncə faktı olmadığını bildirib. Baş Prokurorluq özünüöldürmə həddinə çatdırma ilə
bağlı cinayət işi açıb. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyib ki, özünü
öldürmək həddinə çatdırmaq maddəsi ilə cinayət işi açılıb, ancaq istintaq başladığından təfərrüata
varmayıb.
https://www.bbc.com/azeri/azerbaijan-43112973

Elmir Axundov
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Qazax rayonunda polis bölməsinə aparıldıqdan bir neçə saat sonra meyiti ailəsinə verilən Elmir
Axundovun işi ilə bağlı bir rayon sakini həbs edilib və polis şöbəsinin növbətçisi saxlanılıb. Baş
Prokurorluq bildirib ki, "cinayət əməlini törətməsinə dəlalət edən ilkin sübutlar toplandığından" rayon
sakini Kərim Əhmədov haqqında həbs qətimkan tədbiri seçilib. Bundan başqa, rayon Polis Şöbəsinin
növbətçi hissəsinin məsul növbətçisi İlham Süleymanov "vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, ağır
nəticələrə səbəb olduqda" maddəsinə əsasən saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq
hadisə ilə bağlı "ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə", "xuliqanlıq, silahdan və ya silah qismində istifadə
edilən əşyaları tətbiq etməklə törədildikdə" maddələri ilə cinayət işi başlandığını bildirib.
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Elmir Axundovun ailəsi hüquq-mühafizə orqanlarının açıqlamasını qəbul etmədiklərini və onun "polis
bölməsində döyülərək öldürüldüyünü" iddia edir.
Ailə üzvlərinin BBC News Azərbaycancaya təqdim etdikləri fotolarda, Elmir Axundov olduğu iddia
edilən şəxsin alın, qol, ayaq, qarın, diz nahiyəsində xəsarət izləri görünür.
https://www.bbc.com/azeri/azerbaijan-45650135

NƏTİCƏ
Azərbaycanda məhbuslara qarşı dəfələrlə beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında işgəncə faktları
qeyd edilib.Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İşgəncələr Əleyhinə Komitəsinin, ABŞ Dövlət
Departamentinin, Human Rights Watch, Amnesty İnternational və digər təşkilatların hesabat və
sənədlərində Azərbaycandakı işgəncə hallarına geniş yer verilir.
BMT in İşgəncələr Əleyhinə Komitəsinin yaydığı hesabat və sənədlərdə göstərilir ki, illərdir
Azərbaycan həbsxanalarında yüzlərlə işgəncə faktları qeydə alınır, lakin hökumət işgəncələrə görə
ciddi araşdırma aparmayıb və indiyənə kimi bir nəfər günahkarı məsuliyyətə cəlb etməyib,
baxmayaraq ki, işgəncələrlə bağlı yüzlərlə şikayət daxil olub.
İşgəncələrə məruz qalmış şəxslərin ifadələrinə görə aşağıda adları sadalanan vəzifəli şəxslər həbs
olunanlara qarşı daha amansız olmuş və ağır işgəncələri ilə yadda qalmışlar.

Aftandil Ağayev- Qobustan Qapalı həbsxanasının rəisi

2.

Cəfərov Emin – Qobustan Qapalı Həbsxanasının rəis müavini

3.

Mirsaleh Seyidov- Penitensiar xidmətin Əməliyyat-rejim idarəsinin rəisi

4.

Mirqafar Seyidov- Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi

5.

Şirəli Babayev- BBPİ Narkobiznes əleyhinə idarənin rəisi

6.

İmanov Pərviz Nüsrət oğlu- DİN Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşı

7.

Tərlanov Elman Zöhrab oğlu- DİN Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşı

8.

Kazımov Azər Əzizağa oğlu- DİN Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşı

9.

Cəfərov Rüstəm- DİN Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşı

10.

Ağayev Elman- DİN Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşı

11.

Kazımov İbrahim- DİN Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşı

12.

Ağabəyov İslam - DİN Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşı

13.

Cəfərov Şahlar - DİN Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşı

14.

Əlimərdanov Kərim- DİN Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşı

15.

Tərxan Əhmədov- DİN Sabunçu rayonu Nardaran kənd 42- ci polis bölməsinin rəisi

16.

Süleyman Nemətov- Quba rayon polis şöbəsinin rəisi

17.

Tahir Quliyev- Oğuz rayon polis şöbəsinin rəisi

18.

Ədalət Əliyev- Qazax rayon polis şöbəsinin rəisi

19.

Pərviz Məmmədov- DİN Nərimanov rayon Polis İdarəsinin əməliyyatçısı

20.

Qiyas Beybutov- Göyçay Rayon PŞ-nin Təhlükəsizlik bölməsinin rəisi

21.

Yusif Xəlilov – Göyçay Rayon PŞ-nin Narkotiklərlə Mübarizə bölməsinin keçmiş rəisi

22.

Vüsal Şəbəndiyev- DİN Neftçala rayon polis şöbəsinin rəisi

23.

Babək İsgəndərov- 17 saylı CÇM- də rejim rəisi

24.

Murtuz Sadıqov- 8 saylı CÇM- nin rəisi

25.

Şakir Qəniyev- 2 saylı CÇM- nin rəis müavini

Bu siyahıda olanlar hal hazırda hüquq mühafizə orqanlarında çalışanlardır və bu insanların adları
dəfələrlə işgəncə faktlarında hallandırılıb və məhkəmələrə müraciətlər ünvanlanıb.Təəssüf ki,bu
faktlarla bağlı heç bir araşdırılma aparılmayıb və heç bir nəticə əldə olunmayıb.
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