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Warszawa, 6 sierpnia 2014 roku 

Komisja Praw Człowieka 

Naczelna Rada Adwokacka 

ul. Świętojerska 16,  

00-202 Warszawa 

Szanowny Pan 

Ambasador Azerbejdżanu 

w Polsce 

Hasan A. Hasanow 

Ul. Zwycięzców 12 

03-941 Warszawa 

Szanowny Panie Ambasadorze, 

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wyraża poważne zaniepokojenie 

doniesieniami medialnymi dotyczącymi aresztowania w dniu 2 sierpnia 2014 roku Rasula 

Jafarova, działacza społecznego i obrońcę praw człowieka.  

Rasul Jafarov jest znanym również w Polsce aktywistą społecznym i przewodniczącym 

organizacji pozarządowej Legal Protection and Awareness Society. Wielokrotnie przyjeżdżał 

do Polski w celu zwrócenia uwagi na naruszenia praw człowieka przez władze Azerbejdżanu. 

Brał również udział w organizowanych przez instytucje europejskie i organizacje pozarządowe 

spotkaniach dotyczących przestrzegania praw człowieka i zasad społeczeństwa 

obywatelskiego w Azerbejdżanie, jak i na świecie. Rasul Jafarov zasłynął z organizacji w 2012 

roku w czasie finału Eurowizji w Baku kampanii Śpiewaj dla demokracji, której celem było 

zwrócenie uwagi na brak poszanowania podstawowych praw człowieka i obywatela. Ponadto 

aktywnie pracował nad przyjęciem rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 

dotyczącej więźniów politycznych, poprzez prowadzenie rejestru takich osób.  

Z informacji uzyskanych przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, 

wynika, iż faktycznymi przyczynami aresztowania Rasula Jafarova jest jego działalność 

społeczna związana z obroną społeczeństwa demokratycznego i obroną praw człowieka, nie 

zaś zarzucane mu oficjalnie przestępstwa gospodarcze i podatkowe. Przypadek Rasula 

Jafarova nie jest bowiem odosobniony. W ostatnich miesiącach aresztowanych zostało 

kilkoro osób aktywnie wspierających rozwój społeczeństwa demokratycznego oraz praw 

człowieka w Azerbejdżanie, m.in. Leyla Yunus wraz z mężem Arifem Yunus.  
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Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej jest zaniepokojona rozwojem 

działań władz wobec obrońców praw człowieka w Azerbejdżanie, szczególnie wobec Rasula 

Jafarova. Jednocześnie Komisja postrzega rozwój sytuacji w Azerbejdżanie jako sprzeczny z 

wyrażanymi przez władze aspiracjami do stania się krajem praworządnym i demokratycznym.  

W związku z powyższym zwracam się do Szanownego Pana Ambasadora z prośbą o 

wyjaśnienie tej wielce niepokojącej sytuacji.  

W imieniu Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, 

z wyrazami szacunku,  

 
 
 

___________________ 

adwokat Mikołaj Pietrzak 
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka  

przy Naczelnej Radzie Adwokackiej 

 


