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Hörmətli Cənab Prezident,  
 
Yazıb Sizə bildirmək istəyirik ki, fotomüxbir, video blogger və hüquq müdafiəçisi Mehman Hüseynovun kritik vəziyyətindən, həbsdə 
saxlanılmasından, ona qarşı edilən psixoloji təzyiqdən və irəli sürülən yeni cinayət ittihamlarından ciddi şəkildə narahatlığımızı bildiririk. Bu 
məsələyə şəxsən müdaxilə etməyiniz üçün Sizə müraciət edirik.  
 
26 dekabr 2018-ci il tarixindən etibarən yeni cinayət ittihamlarına qarşı etirazını bildirmək məqsədilə Mehman Hüseynov aclıq aksiyasına 
başlamışdır. Qeyd edək ki, biz və Avropa Şürasının İnsan Hüquqları Müvəkkili daxil olmaqla bir sıra digər təşkilatlar bu ittihamları etibarlı hesab 
etmirik. 2012-ci ildən başlayaraq Mehman Hüseynov ölkədən çıxmaq məhdudiyyəti, heç bir identifikasiyası və rəsmi sənəd olmadan səhiyyə 
və təhsil kimi ictimai xidmətlərdən istifadə etmək məhdudiyyətinə məruz qalmışdır. O, həmçinin, təcavüz və təzyiqlərə məruz qalmışdır, lakin 
son iki ildə ona qarşı edilən hərəkətlər, 9 yanvar 2017-ci ildə polis bölməsinə aparılıb orada işgəncələrə məruz qalması məlumatının 
yayılmasından başlayaraq, dramatik şəkildə kəskinləşdirilmişdir.   
 
Bu qaçırılmadan sonra Mehman Hüseynov işgəncələrə məruz qaldığını bəyan etmişdir və bu, Ön Xətt Müdafiəçiləri və İşgəncələrə məruz 
qalanlar üçün Gürcüstanın Psixoloji və Tibbi Reabilitasiya Mərkəzi tərəfindən göndərilən müstəqil həkimlər tərəfindən aparılan yoxlama 
nəticəsində öz təsdiqini tapmışdır. Işgəncələrə məruz qaldığını bəyan etdiyi səbəbdən o, 3 mart 2017-ci il tarixində böhtana görə 2 illik həbs 
cəzasına məhkum edilmişdir. Biz çox təəssüf edirik ki, dəstək almaq və qaçırılıb işgəncələrə məruz qalması bəyanatlarının araşdırılmasını 
təmin etmək əvəzinə, o, həbs cəzası almışdır. Hələ də həbsdə olmağına baxmayaraq, indi o, həbsxana heyətinin üzvünə qarşı zorakılıq 
iddiasına görə yeni ittihamlarla üzləşmişdir. Mehman Hüseynova qarşı öncələr edilən özbaşına hərəkətləri, və 2018-ci ilin avqust ayından 
etibarən onun həbsxanada psixoloji təzyiq altında olması və bütün bunların ona qarşı əlavə ittihamların təməlini qoyduğunu nəzərə alaraq biz 
bu iddiaların etibarlılığında tərəddüdlü olduğumuzu bildiririk.  
 
Mehman Hüseynova qarşı edilən hərəkətlərin kökündə siyasi motivasiya durur və birbaşa onun, insan hüquqları və korrupsiya ilə əlaqəli 
məlumatlılığın artırılması sahəsində gördüyü işlə bağlıdır. Bu hərəkətlər onun indiki acınacaqlı vəziyyətinə səbəb olmuşdur, belə ki, ədalətə 
çıxışının olmaması və azadlığının özbaşına məhdudlaşdırılmasını nəzərə alaraq Mehman Hüseynov heç bir çıxış yolu görmədiyindən 26 
dekabr 2018-ci il tarixində aclıq aksiyasına başlamışdır. Onun vəziyyətinə töhfə vermək üçün qeyd etmək istəyirik ki, 2018-ci ilin avqust ayında 
Mehman Hüseynovun mərhum anasının yasında iştirak etməsinə icazə verilmişdir, lakin anasının sağlığında və anası xəstəxanada yatdığı 
müddətdə gedib anasını görməyə icazə verməmişdilər və buna səbəb olaraq onun “düzəldici işlərdə”, yəni həbsxananın “ictimai həyatında”, 
“mədəni hadisələrində” və “təmir işlərində” iştirak etmədiyini qeyd etmişdilər. Bu ittihamlardan həmçinin, 2018-ci ilin avqustunda Mehman 
Hüseynovun imtina ərizəsinin məhkəmə prosesində istifadə edilmişdir. Məhkəmə prosesi zamanı Mehman Hüseynov qeyd etmişdir ki, o, 
həbsxana rəhbərliyi tərəfindən çağırılmış və digər məhkumlara onların hüquqlarını izah etdiyinə görə cəzalandırıla biləcəyinə inandırılmışdır. 
Bu səbəbdən də o, digərlərdən ayrı qalmağa qərar vermişdir.  Biz narahatıq ki, Mehman Hüseynovun ölüm ayağında olan anasını görməyə 
buraxılmaması ona öz mənfi təsirini göstərmişdir.   
 
Hakimiyyətin illərlə artan təzyiqi nəticəsində Azərbaycan cəmiyyətini yaxşılaşdırmağa çalışan ambisiyalı gənc oğlan hal hazırda həbsxanada 
acınacaqlı vəzyyətdə olmağa məhkum edilmişdir. Bu situasiya həm Mehman Hüseynov, həm də ümumilikdə Azərbaycan üçün çox irəli 
getmişdir.  
 
Biz Sizə təcili surətdə müraciət edirik ki, Siz, Mehman Hüseynovun həyatı, sağlamlığı və hüquqlarının qorunması üçün aşağıdakı tədbirləri 
görəsiniz: 

• Onun vətəndaş xəstəxanasına keçirilməsini və müstəqil həkim heyəti tərəfində müayinə edilməsini təmin edəsiniz – hal hazırda onun 
sağlamlığı böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

• Vəkilləri və ailə üzvləri ilə görüşməsinə, həmçinin beynəlxalq ictimai qurumların nümayəndəlirin onu ziyarət etməsinə imkan 
yaradaraq onun hüquqlarını təmin edəsiniz. 

 
Mehman Hüseynova qarşı irəli sürülən ittihamlarla əlaqədar aşağıdakıları təmin etmək məqsədilə biz Sizi müdaxilə etməyə çağırırıq:  

• Prokurorluq Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 317.2 maddəsinə əsasən irəli sürülən yeni ittihamları azaldır.   
• 2 mart 2019-cu ildə böhtana görə kəsilmiş həbs cəzası bitdikdən gec olmamaq şərtilə Mehman Hüseynov azadlığa buraxılır.  

 
Hörmətlə, 

 
 
Maria Dahle,  
 
İnsan Hüquqları Evi Fondunun Direktoru 


