
 

Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin 

ictimai fəal Fuad İsmayılovun üzləşdiyi siyasi təzyiqlərlə bağlı 

Bəyanat  

Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi inzbati qaydada saxlanılan ictimai 

fəal Fuad İsmayılovun Binəqədi müvəqqəti saxlanma təcridxanasında döyülməsi ilə bağlı 

ailəsinin verdiyi xəbərlərə görə narahatlığını bildirir.  

SMDT qeyd edir ki, Fuad İsmayılova qarşı təzyiqləri onun 9 Fevral 2020-ci il Milli Məclisə 

keçirilmiş növbədənkənar seçkilərdə müşahidəçilik fəaliyyəti və seçki sonrası etiraz 

aksiyalarındakı aktiv iştirakı ilə bağlıdır. O, 9 Fevral 2020-ci il Milli Məclisə keçirilmiş 

növbədənkənar seçkilərdə 32 saylı Suraxanı üçüncü seçki dairəsinin 8 saylı məntəqəsində 

müşahidəçi olub və qanun pozuntularına etiraz etdiyi üçün məntəqədən zorakılıqla çıxarılıb. 

Fevralın 21-də İsmayılov Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında planlanan etiraz aksiyası 

zamanı binaya ‘Fu Məzi’ şüarını yazdığı üçün saxlanılıb. Ancaq bu hadisədən az sonra o ardıcıl 

olaraq iki dəfə narkotik maddələrin saxlanması ittihamı ilə 60 sutka inzibati cəza alıb.  

Xatırladaq ki, mart ayından seçkinin aktiv iştirakçılarına qarşı təzyiq kampaniyası start 

götürüb. Bu kampaniyanın tərkib hissəsi kimi İsmayılov martın 7-də və mayın 22-də İnzibati 

Xətalar Məcəlləsinin eyni, 206-cı maddəsi ilə (qanunsuz olaraq narkotik vasitələrin, psixotrop 

maddələrin istehlakı, satış məqsədi olmadan şəxsi istehlak miqdarında hazırlanması, əldə 

edilməsi, saxlanılması, daşınması və ya göndərilməsi) ittiham edilib. İsmayılov hər iki 

məhkəmədə ona qarşı ittihamların uydurma olduğunu və saxlanılarkən polis bölməsində 

döyüldüyünü bildirib.  

İyunun 23-də isə İsmayılov ailəsi ilə qısa telefon danışığı zamanı Binəqədi müvəqqəti 

saxlanma təcridxanasında iki gün öncə ağır şəkildə döyüldüyünü, zərbələr nəticəsində 

ağzından qan gəldiyini bildirib. Buna səbəb isə onun çarpayısının altına diş fırçası ilə 

‘Facebook’ yazması olub. Məhz bu səbəbdən kamerada əlləri qandallanıb, 6-dan çox həbsxana 

əməkdaşı tərəfindən döyülüb. Ancaq təcridxananın əməkdaşları ona üzərində mismar 

gəzdirməsi və özünə sui-qəsd planladığına dair izahat imzalamağa məcbur ediblər.   

SMDT İsmayılova qarşı təzyiqləri dayandırmağa çağırır, Binəqədi təcridxanasında ona qarşı 

pis-rəftarı pisləyir və fiziki zorakılıq tətbiq edən şəxslərin müəyyən edilib məsuliyyətə cəlb 

olunmasını tələb edir. SMDT hesab edir ki, İsmayılovun təcridxanada üzləşdiyi pis rəftar 

ölkənin milli qanunvericliyi və üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərdə əks olunan işgəncə 

və pis rəftarın yolverilməzliyinə dair müddəaların kobud şəkildə pozulamısıdır.  

SMDT xatırladır ki, 9 Fevral 2020-ci ildə keçirilmiş növbədənkənar parlament seçkilərin 

nəticələrinə dair həm öz ilkin rəyində, həm də ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan 

Haqları Bürosu (DTİHB), ATƏT Parlament Assambleyası və Avropa Şurası Parlament 

https://smdtaz.org/az/smdt-9-fevral-2020-ci-ild%c9%99-keciril%c9%99n-milli-m%c9%99clis%c9%99-seckil%c9%99r-uzr%c9%99-ilkin-r%c9%99yini-aciqladi/


Assambleyasının (AŞPA) nümayəndələrindən ibarət Beynəlxalq Seçki Müşahidə Missiyasının 

birgə bəyanatında seçkilər zamanı həqiqi siyasi rəqabətin məhdudlaşdırılması və seçki 

prosesinin bütün mərhələlərində ənənəvi qanun pozuntularının baş verməsi qeyd edilib.  
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