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Advocaten voor Advocaten

Azerbeidzjan treedt hard op 

tegen critici en hun advocaten

werd het hem tijdens de op een na laatste zitting in zijn zaak niet 

toegestaan om bij zijn advocaten te zitten. Sterker nog; Aliyev moest 

gedurende de hele zitting in een kooi aan de zijkant van de zaal 

zitten (foto). De omstandigheden in de detentiecentra waar Aliyev 

en vele andere mensenrechtenverdedigers worden vastgehouden 

zijn erbarmelijk; vele gedetineerden hebben hierdoor gezondheids-

problemen. Een groot aantal internationale organisaties, waaronder 

L4L, uitten de afgelopen weken hun zorgen over deze situatie.

Advocaten die critici bijstaan wordt het zeer moeilijk gemaakt om 

hun werkzaamheden uit te voeren. Zij worden opgeroepen als 

getuigen in de zaken van hun eigen cliënten, waarna zij deze niet 

meer mogen bijstaan. Ook worden zij onderworpen aan discipli-

naire maatregelen. De licentie van advocaat Khalid Bagirov werd 

in december 2014 voor onbepaalde tijd opgeschort. Reden hiervoor 

is dat Bagirov de ‘beroepsethiek zou hebben geschonden’ toen hij 

vraagtekens plaatste bij de rechtmatigheid van een rechterlijke 

beslissing in de zaak tegen een van zijn cliënten. Naar aanleiding 

hiervan diende de rechtbank een klacht in bij de Orde tegen Bagirov. 

Bagirov stond onder andere bekende dissidenten Leyla Yunus en 

Rasul Jafarov bij. Met de opschorting van Bagirov’s licentie werd 

hen ook hun wettelijke vertegenwoordiging ontzegd. 

L4L heeft grote zorgen om de situatie van advocaten in Azerbeidzjan. 

Wij voeren op verschillende manieren actie voor hen en vragen u 

ons daarbij te steunen! Kijk op www.lawyersforlawyers.org voor 

meer informatie.

D

De eerste editie van de Europese Spelen zal in 

juni dit jaar gehouden worden in Bakoe, de hoofd-

stad van Azerbeidzjan. Het zal het grootste sport-

evenement worden dat Azerbeidzjan ooit heeft 

georganiseerd. 

Desondanks wordt in Azerbeidzjan een aantal Olympische waarden, 

zoals ‘respect voor universele fundamentele ethische principes’ 

met voeten getreden. Tegen eenieder met een afwijkende mening 

wordt hardhandig opgetreden. Leiders van lokale NGO’s, kritische 

bloggers en mensenrechtenverdedigers werden het afgelopen jaar 

massaal gearresteerd. Ook advocaten zijn het slachtoffer.

Op 8 augustus 2014 werd mensenrechtenadvocaat Intigam Aliyev 

gearresteerd op verdenking van ‘belastingfraude’. Hij diende meer 

dan 200 zaken in tegen Azerbeidzjan bij het Europese Hof van 

de Rechten van de Mens (EHRM) inzake verkiezingsfraude, het 

recht op een eerlijk proces en de beperking van het recht op vrije 

meningsuiting. Zijn arrestatie houdt vermoedelijk verband met 

het feit dat het EHRM is begonnen de door hem ingediende zaken 

te onderzoeken. 

Tevens uitte Aliyev openlijk kritiek op de autoriteiten van Azerbei-

dzjan vanwege de slechte mensenrechtensituatie in het land, het 

groeiend aantal politieke gevangenen, en de beperkingen die de 

overheid oplegt aan onafhankelijke NGO’s. Op 23 januari, nadat 

Aliyev bijna een half jaar in voorlopige hechtenis had gezeten, 

Intigam Aliyev afgevoerd per bus.

ABB_maart_2015.indd   16 30-3-2015   11:18:23


