
 

 

Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi  Mərkəzinin 

Yükdaşıma şirkəti sürücülərinin Bakı şəhərində keçirilmiş etiraz aksiyası sonrası 

təqiblərə məruz qalması ilə bağlı 

Açıqlaması 

 

 "R Group Azerbaijan" şirkətinin əməkdaşı olan sürücülərin fevralın 17-də Bakı şəhəri 

Heydər Əliyev prospektində Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin vəzifəli şəxslərinə 

qarşı keçirdiyi etiraz aksiyası sonradan onlara qarşı təqiblərlə müşayiət olunub. Sürücülərdən 

iki nəfər - Fəxrəddin Məlikov və Mirələm Məmmədov polisə müqavimət və xuliqanlıq 

ittihamı ilə inzibati qaydada 30 sutka həbs cəzası alıb, digər sürücü Rəmiş Cəfərovla bağlı 

Cinayət Məcəlləsinin 233-cü (İctimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil 

etmə və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə) maddəsi ilə Nərimanov rayon Polis 

İdarəsinin İstintaq Şöbəsində cinayət işi başlanılıb və barəsində iki aylıq həbs-qətimkan 

tədbiri seçilib.  

Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi (SMDT) narahatlıqla qeyd edir 

ki, sürücülərin etiraz aksiyasından sonra Rəmiş Cəfərovun evində polis əməkdaşlarının 

keçirdiyi reyd zamanı ailə üzvlərinin döyülməsi və təhqir olunması ilə bağlı iddialar var. Eyni 

zamanda onların həbsi və məhkəmə prosesini işqılandırmağa çalışan çalışan hüquq 

müdafiəçiləri - Rüfət Səfərov və Zaur Əkbər də polisin zorakılığına məruz qalaraq, polis 

bölməsinə aparılıb, fiziki şiddət və təhqirlərlə üzləşiblər.  

SMDT bildirir ki, fevralın 17-də baş verən etiraz aksiyası sonrası sürücülər və onların ailə 

üzvlərinin, o cümlədən hüquq müdafiəçilərinin saxlanması, təhqir olunması, alçaldıcı rəftara 

və zorakılığa məruz qalması vətəndaşların azadlığı, şəxsi təhlükəsizliyi və şəxsi həyatın 

toxunulmazlığı hüquqularının kobud şəkildə pozulmasıdır. Bununla yanaşı baş vermiş etiraz 

aksiyasına görə sürücülərin saxlanması onların Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 

ilə qorunan sərbəst toplaşmaq və ifadə azadlıqlarının məhdudlaşdırılması, Rəmiş Cəfərova 

qarşı açılan cinayət işi isə əsassız və siyasi motivlidir.  Sürücülərin saxlanılması ilə bağlı 

SMDT həmçinin xüsusi vurğulayır ki, onların ictimai şəkildə televiziyalarda “üzr istəmə”  

videolarının yayılması ölkədə son zamanlar polis əməkdaşlarının geniş tətbiq etdiyi qeyri-

humanist tədbir kimi insan ləyaqətinin alçaldılmasına yönəlib və tezliklə bu narahatedici 

tendensiyadan imtina olunmalıdı.  

SMDT sərbəst toplaşmaq və ifadə azadlığından istifadə edən sürücülərin həbs edilməsini, 

qeyri-insani rəftara məruz qalmasını şiddətlə qınayır, onların tezliklə azadlığa buraxmağa və 

hüquq-mühafizə orqanlarını zorakılıq halları ilə bağlı iddiaları obyektiv araşdırmağa çağırır. 

 

 



Əlaqə vasitələri:  

Email: emc.az2001@gmail.com  

Telefon: +994503334674  

Veb: www.smdtaz.org  

Facebook: www.facebook.com/AZEelections/  

Twitter: @SMDT_EMDS 
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