BEYNƏӘLXALQ MÜŞAHİDƏӘ MİSSİYASI
Azəәrbaycan Respublikası – Parlament Seçkiləәri, 7 Noyabr 2010
İLKİN FAKTLAR VƏӘ NƏӘTİCƏӘLƏӘR ÜZRƏӘ BƏӘYANAT
Bakı, 8 noyabr 2010 – İlkin nəәticəәləәr üzrəә təәqdim ediləәn bu Bəәyanat ATƏӘTin Demokratik
Təәsisatlar vəә İnsan Haqları Bürosu (ATƏӘT/DTİHB), ATƏӘTin Parlament Assambleyası (ATƏӘT
PA), Avropa Şurasının Parlament Assambleyası (AŞPA) vəә Avropa Parlamentinin (AP) birgəә
fəәaliyyəәtinin nəәticəәsidir.
Seçkiləәrin ATƏӘT vəә Avropa Şurasının demokratik seçkiləәr barəәdəә öhdəәlikləәri, həәmçinin
Azəәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinəә cavab verib-verməәdiyini müəәyyəәn etməәk üçün
qiyməәtləәndirməә aparılmışdır. İlkin nəәticəәləәr üzrəә təәqdim ediləәn bu bəәyanat seçki prosesi bitəәn
zaman təәqdim olunur. Yekun qiyməәtləәndirməә qisməәn həәm dəә seçki prosesinin sonrakı
məәrhəәləәləәrinin keçirilməәsi, səәsləәrin sayılması vəә nəәticəәləәrin elan edilməәsi, həәmçinin seçki
günündəәn sonra daxil olan şikayəәt vəә yaxud müraciəәtləәrəә baxılmasından asılı olacaqdır.
ATƏӘT/DTİHB təәrəәfindəәn seçki prosesinin başa çatmasından 8 həәftəә sonra gəәləәcəәk təәkmilləәşdirməә
üçün tövsiyyəәləәr paketinin dəә daxil olduğu əәtraflı yekun hesabat hazırlanacaqdır. ATƏӘTin PA-sı bu
hesabatı 30 Noyabrda Astanada keçiriləәcəәk Büro Görüşü zamanı təәqdim edəәcəәkdir. AŞPA nın
nümayəәndəә heyəәti öz hesabatını Assambleyanın 2011ci il Yanvar sessiyasında təәqdim edəәcəәkdir.
AP öz hesabatını Noyabrda keçiriləәcəәk Xarici İşləәr Komitəәsindəә təәqdim edəәcəәkdir.
İLKİN NƏӘTİCƏӘLƏӘR
Azəәrbaycan Respublikasında 7 noyabr, 2010-cu il tarixindəә keçiriləәn Parlament Seçkiləәri sülh
şəәraiti vəә bütün müxalifəәt partiyalarının siyasi prosesdəә iştirakı iləә səәciyyəәləәnsəә dəә, seçkiləәrin
aparılması ölkəәnin demokratik inkişafında əәhəәmiyyəәtli irəәliləәyişin əәldəә edilməәsi üçün qəәnaəәtbəәxş
hesab edilməәmişdir.
Ümumilikdəә, Məәrkəәzi Seçki Kommissiyası (MSK) seçki prosesinin texniki aspektləәrini yaxşı təәşkil
etmişdir. Bununla beləә, məәtbuat vəә səәrbəәst toplaşmaq azadlığına təәtbiq ediləәn məәhdudiyyəәtləәr,
namizəәdləәrin qeydiyyatı zamanı meydana çıxan çatışmazlıqlar müxalifəәti zəәifləәtmiş vəә canlı siyasi
diskursun mövcudluğunu qeyri mümkün etmişdir. Bu vəә məәhdud rəәqabəәt mühiti seçiciləәr üçün
məәlumata əәsaslanmış seçim etməәyi çəәtinləәşdirəәn nahamar oyun meydançası yaratmışdır. Seçiciləәrəә
məәrkəәzləәşdirilmiş seçici siyahısını yoxlamaq, düzəәliş vəә əәlavəәləәr etməәk üçün sorğu göndəәrməәk
imkanının yaradılması, MSKnın məәtbuat da daxil olmaqla seçiciləәri maarifləәndirməә kampaniyası
aparması müsbəәt inkişaf olaraq qiyməәtləәndirilir.
Seçki günü səәsverməә prosesi müşahidəәçiləәr təәrəәfindəәn izləәniləәn 1100 səәsverməә məәntəәqəәsindəә (5175
məәntəәqəәdəәn) deməәk olar ki 90 faizindəә müsbəәt qiyməәtləәndirilmiş, 10 faizindəә isəә ciddi
problemləәrin olduğu qeyd edilmişdir. Prosesi Müşahidəәçiləәr təәrəәfindəәn izləәnəәn 150 səәsverməә
məәntəәqəәsinin üçdəә birindəә pozuntularla müşaiyəәt edilmiş səәsləәrin sayılması prosesi bir sıra yerləәrdəә
topa bülletenləәrin atılması kimi problemləәri dəә nəәzəәrəә almaqla pis vəә yaxud çox pis olaraq
qiyməәtləәndirilmişdir.
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Prosesin məәnfi aspektləәrinəә daxildir:
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

İctimai vəә Siyasi həәyatın bir partiya
təәrəәfindəәn idarəә edilməәsi.
Dairəәləәr səәviyyəәsindəә nöqsanlarla
müşaiyəәt
olunan
namizəәdləәrin
qeydiyyata alınması prosesi iqtidar
partiyası təәrəәfindəәn irəәli sürüləәn
namizəәdləәrin deməәk olar ki hamısının,
müxalifəәt
partiyalarının
namizəәdləәrinin isəә yarıdan daha azının
qeydiyata alınmasına gəәtirib çıxarmış
vəә bununla da seçilməәk hüququna təәsir
göstəәrmişdir.
Elektron
məәtbuatda
alternativ
fikirləәrin yoxluğuna, təәnqidi çap
məәtbuatının qıtlığına gəәtirib çıxaran,
balanslaşdırılmış vəә təәrəәfsiz xəәbəәr
ötürücülüyünün çatışmazlığı.
Məәhbus
jurnalistləәrin
həәbsi
məәsəәləәsinin həәllini tapmaması.
Effektiv kampaniya üçün vacib olan
resurslara siyasi partiyaların qeyri
bəәrabəәr çıxışı.
Kampaniya üçün yararsız yerləәrin
ayrılması vəә bu əәraziləәrdəәn kəәnarda
müxalifəәt
namizəәdləәrinin
siyasi
toplantılarının əәngəәlləәnməәsi.
Seçici vəә namizəәdləәrəә həәdəә-qorxu
gəәlinməәsiyləә bağlı daxil olan tutarlı
məәlumatlar vəә inzibati resurslardan sui
istifadəә edilməәsi.
Kampaniya müddəәtinin qısaldılması
iləә
bağlı
son
anda
ediləәn
qanunvericilik dəәyişiklikləәri.
ATƏӘT/DTİHB vəә Avropa Şurası
Venesiya Kommissiyasının bundan
öncəәki hesabatında qanunvericilikləә
bağlı qeyd edilmiş tövsiyyəәləәrin
yerinəә yetirilməәmiş olaraq qalması.
Seçki
Kommissiyalarının
təәşkili
prinsipindəәn
irəәli
gəәləәn
seçki
administrasiyasında
höküməәtyönlü
qüvvəәləәrin
üstünlüyünün
davam
etməәsi.
Seçkiləәrəә aid şikayəәtləәrləә bağlı
görüləәn hüquqi təәdbirləәr çox zaman
vəәdəәsiz, qeyri effektiv vəә hüquqi
cəәhəәtdəәn əәsaslandırılmamışdır.
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Prosesin müsbəәt aspektləәrinəә daxildir:
•

•
•

•

•

•

•

•

Keçmiş seçkiləәrdəәn fəәrqli olaraq,
bütün partiyalar bu seçkiləәrdəә
iştirak etmişləәr.
Bütün müxalifəәt nümayəәndəәləәri
MSK-da öz yerləәrini tutmuşlar.
MSK tez tez açıq iclaslar keçirmiş,
bütün təәləәbləәri hüquqi zaman
çəәrçivəәsindəә
tamamlamış
vəә
öncəәdəәn
qaydaları
diqqəәtləә
hazırlayıb işləәmişdir.
MSK bütün namizəәdləәrəә ictimai
televiziyada
dəәyirmi
masa
müzakirəәləәrindəә dörd dəәqiqəәlik
pulsuz efir vaxtı ayırmışdır.
Qeydiyyatından imtina edilmiş
172 namizəәddəәn qırx üçünün
şikayəәti təәmin olunmuşdur.
Bir çox sayda beynəәlxalq vəә yerli
müşahidəәçiləәr qeydəә alınmışlar;
beynəәlxalq müşahidəәçiləәr MSK iləә
yaxşı əәməәkdaşlıqdan məәmnun
qalmışlar.
Bütün əәsas siyasi partiyaların
namizəәdləәri
arasında
milli
azlıqların nümayəәndəәləәri təәmsil
olunmuşlar.
Keçəәn
parlament
seçkiləәrinəә
nisbəәtdəә qadın namizəәdləәrin sayı
10 faizdəәn 13 faizəә qəәdəәr
artmışdır.
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Müşahidəәçiləәrin təәmsil etdikləәri təәsisatlar yeni seçilmiş Parlament vəә ölkəәdəә demokratik
quruculuğun daha da inkişaf etməәsi üçün səәy göstəәrəәn hökuməәtləә əәməәkdaşlıq etməәyəә hazırdır.
İLKİN FAKTLAR
Qısa İcmal
3 Sentyabr 2010 tarixindəә Azəәrbaycan Respublikasının prezidenti İlham ƏӘliyev Konsitutisiyaya
uyğun olaraq 7 Noyabrda keçiriləәcəәk Parlament Seçkiləәrini elan etdi. Seçki iqtidar partiyası vəә
müxalifəәt partiyaları arasındakı dialoq çatışmazlığı iləә səәciyyəәləәnəәn siyasi şəәraitdəә keçirildi. 2005ci
ildəә keçiriləәn parlament seçkiləәrinin nəәticəәləәri bəәzi müxalifəәt partiyaları təәrəәfindəәn qəәbul
edilməәmişdir vəә nəәticəәdəә 2006-cı ilin May ayında parlamentəә keçiriləәn təәkrar seçkiləәr vəә 2008-ci
ilin Oktyabrında keçiriləәn prezident seçkiləәri dəә eyni partiyalar təәrəәfindəәn boykot edilmişdir.
Azəәrbaycanda icraedici hakimiyyəәtin parlamentəә nisbəәtəәn daha geniş səәlahiyyəәtləәrəә malik olduğu
güclü prezident sistemi mövcuddur. Cari parlamentdəә (Milli Məәclis) çoxluq təәşkil edəәn Yeni
Azəәrbaycan Partiyası (YAP) 125 yerdəәn 64-nəә malikdir. Qırx beş yer, müstəәqil namizəәd olaraq
seçilmiş, lakin adəәtəәn hakim partiyanı dəәstəәkləәyəәn milləәt vəәkilləәrinəә məәxsusdur. Müxalifəәt daha
kiçik paya malikdir: müxalifəәt partiyası olan Müsavatın parlamentdəә təәmsil olunan milləәt
vəәkilləәrinin sayı dörddür.Azəәrbaycan Xalq Cəәbhəәsi Partiyası (AXCP) daxil olmaqla bəәzi müxalifəәt
partiyaları 2005-ci1 ildəә keçiriləәn parlament seçkiləәrindəәn sonra qazandıqları yerləәrdəәn imtina
etmişləәr.
Hüquqi Çəәrçivəә vəә Seçki Sistemi
Bu seçkiləәrin əәsaslandığı ilkin qanunvericilik səәnəәdləәri Konstitusiya (1995, 2009cu ildəә düzəәlişləәr
edilib) vəә Seçki Məәcəәlləәsidir (2003, 2010-cu ildəә düzəәliş edilib). Hüquqi çəәrçivəәyəә Səәrbəәst
Toplaşmaq Azadlığı (2008), Radio vəә Televiziya Yayımları haqqında Qanun, Mülki Prosesual
Məәcəәlləә, Cinayəәt Məәcəәlləәsinin müvafiq müddəәaları vəә İnzibati Xəәtalar Məәcəәlləәsi, həәmçinin
Məәrkəәzi Seçki Kommissiyasının (MSK) qaydaları daxildir.
Seçki Məәcəәlləәsi seçkiləәrin bütün növləәrini nizamlayır vəә qəәbul olunduğu vaxtdan bəәri bir neçəә dəәfəә
düzəәlişləәr edilib. Son düzəәlişləәr, çox az ictimai müzakirəә nəәticəәsindəә təәləәsik şəәkildəә 2010cu ilin
İyununda edilib. Seçki müddəәti yenidəәn azaldılaraq 75 gündəәn 60 günəә qəәdəәr azaldıldı, həәmçinin
kampaniya müddəәti dəә qısaldıldı, indi bu müddəәt seçki günündəәn 232gün öncəә başlayır. Bundan
əәlavəә, düzəәlişləәr namizəәdləәrəә kampaniya üçün dövləәt təәrəәfindəәn ayrılan məәhdud mailiyyəәnin
verilməәsini nəәzəәrdəә tutan bəәndləәri aradan qaldırırdı. Düzəәlişləәr, ATƏӘT/DTİHB vəә Avropa Şurası
Venesiya Komissiyası təәrəәfindəәn hazırlanmış, xüsusiləә höküməәtyönlü qüvvəәləәrin dominantlığına
şəәrait yaradan bir sistemin qurulmasına imkan verəәn vəә bununla da ictimaiyyəәtin inamını
qazanması şübhəә doğuran seçki komissiyalarının təәşkil olunmasına dair uzun müddəәtdir ki, movcud
olan tövsiyyəәləәri yerinəә yetirməәmişdir. Digəәr tövsiyyəәləәr , seçki mubahisəәləәrinin həәll edilməәsi,
namizəәdləәrin uyğunluğu, yenidəәn sayma üçün qaydalar vəә seçki nəәticəәləәrinin ləәğv edilməәsi, vəә
həәrbi hissəәləәrdəә səәsverməә iləә bağlıdır.
Seçki Məәcəәlləәsi bəәzəәn təәkrarlardan ibarəәtdir vəә namizəәdin uyğunluğu, şikayəәtləәr vəә appelyasiya
prosesi dəә daxil olmaqla bir neçəә qeyri müəәyyəәn məәqamları ehtiva edir. Prezident seçkiləәrindəәn
1

2

Beynəәlxalq Müşahidəә Missiyasının 2005-ci ildəә keçiriləәn Parlament seçkiləәri barəәdəә “ATƏӘTin bir sıra
öhdəәlikləәrini qarşılamadığı vəә Avropa Şurasının vəә demokratik seçkiləәrin standartlarına uyğun gəәlməәməәsi ”
kimi yekun bəәyanat vermişdir.
2005-ci il parlament seçkiləәri vaxtı rəәsmi kampaniya müddəәti 60 gün idi.
— Hazırki məәtnin əәsli İnqilis dilindəә olan nüsxəәsi sayılmalıdır. –

Beynəәlxalq Müşahidəә Missiyası
Azəәrbaycan Respublikası – Parlament Seçkiləәri, 7 noyabr 2010-cu il
İlkin Faktlar vəә Nəәticəәləәr üzrəә Bəәyanat

Səәhifəә: 4

fəәrqli olaraq diaspora üçün parlament seçkiləәrindəә səәsverməә imkanı yaradılmamışdır. Həәmçinin
seçki günü xəәstəәxanalarda olub seçki məәntəәqəәsinəә gəәləә bilməәyəәn seçiciləәr üçün xüsusi səәsverməә
prosesi mövcud deyildir. Müsbəәt irəәliləәyiş olaraq 2008-ci ildəә keçirilmiş prezident seçkiləәrindəәn
sonra Mülki Prosessual Məәcəәlləәyəә Seçki Məәcəәlləәsindəә seçki iləә bağlı mübahisəәləәrləә əәlaqəәdar
məәhkəәməә yurisdiksiyasına dair müddəәalardaki ziddiyəәtləәr aradan qaldırıldı vəә bu müvafiq
müddəәanın təәtbiqini asanlaşdırdı.
Seçkiləәr majoritar sistem əәsasında həәyata keçirilir. Deputatlar parlamentəә 125 təәk mandatlı
dairəәləәrdəәn beş illik müddəәtəә seçilir. Seçkiləәrdəә əәn çox səәs toplamış namizəәd seçilmiş hesab edilir.
Seçki Məәcəәlləәsindəә bildirilir ki, həәr dairəәdəә qeydiyyatdan keçmiş seçiciləәrin sayı dairəә üzrəә
seçiciləәrin orta sayının 10 faizindəәn kəәnara çıxmamalıdır. MSK dairəә səәrhəәdləәrinəә bəәzi xırda
düzəәlişləәr etsəә dəә təәxminəәn 35 dairəәdəә qeydiyyatdan keçmiş seçiciləәrin sayı orta göstəәricidəәn 10
faiz çox vəә bəәzəәn dəә nəәzəәrəәçarpan dəәrəәcəәdəә yüksəәk olur ki, bu da səәsverməә hüququnun
bəәrabəәrliyini şübhəә altına qoyur.3
Seçki Administrasiyası
Qarşıdan gəәləәn seçkiləәrin idarəә olunması MSK, 125 Dairəә Seçki Komissiyası (DSK, həәr dairəә üzrəә
bir) vəә təәxminəәn 5.175 Məәntəәqəә Seçki Komissiyasından (MnSK) ibarəәt üç məәrhəәləәli quruluşa
malikdir. On bir dairəә seçki kommissiyası hökuməәtin kontrolu altında olmayan əәraziləәrdəә yerləәşəәn
dairəәləәr üzrəә cavabdehdir. Bu cür “Mühacirəәtdəә olan Dairəә Seçki Komissiyaları” bu əәraziləәrdəәn
məәcburi köçkün olmuş 340.000 insana xidməәt etmişdir; bu dairəәləәrəә daxil olan səәsverməә
məәntəәqəәləәri ölkəәnin müxtəәlif bölgəәləәrinəә pəәrakəәndəә şəәkildəә səәpəәləәnmişdir. Bütün komissiyalar beş
illik müddəәtəә seçilmiş daimi orqanlardır.4 Seçki Məәcəәlləәsinəә uyğun olaraq parlamentdəә çoxluq
təәşkil edəәn partiya (iqtidar partiyası, YAP) təәrəәfindəәn namizəәdliyi irəәli sürüləәn üzvləәr, müstəәqil
namizəәd olaraq seçilmiş parlament üzvləәri vəә parlamentdəә azlıq təәşkil edəәn (parlamentdəә təәmsil
olunan yerdəә qalan partiyalar) partiyaların üzvləәri üçün həәr komissiyada üç bəәrabəәr kvota ehtiyat
şəәklindəә saxlanır. Qanuna əәsasəәn, seçki kommissiyalarının səәdrləәrinin hamısı parlamentdəә çoxluq
təәşkil ediləәn partiyanın üzvləәri arasından seçilir.
MSK bu seçkiləәrəә hazırlıqlar prosesindəә çox fəәal olmuşdur. MSK çoxsaylı qayda vəә nizamnaməә
işləәyib-hazırlamış vəә məәtbuat da daxil olmaqla, geniş seçici məәlumatlandırma vəә maarifləәndirməә
kampaniyasını başlatmışdır. Bununla beləә, ATƏӘT/ DTİHB Seçki Müşahidəә Missiyası namizəәdləәrin
qeydəә alınması zamanı imza toplamaq üçün vəәtəәndaşların şəәxsiyyəәt vəәsiqəәləәrinin etibarlılığına,
həәmçinin səәrbəәst toplaşmaq vəә seçki kampaniyasının aparılmasına dair hüquqi prosedurların yerinəә
yetirilməәsi üçün yazılı təәlimatların çatışmazlığını qeyd etmişdir. MSK həәmçinin Dairəә Seçki
Komissiyaları, polis vəә icra strukturları üçün təәlimləәr təәşkil etmişdir. MSK məәtbuatı, ATƏӘT/
DTİHB Seçki Müşahidəә Missiyasını, iclaslarda iştirak üçün xüsusi icazəә olmaqla yerli
müşahidəәçiləәri dəәvəәt etməәkləә tez tez iclaslar keçirmişdir. Bununla beləә, MSK üzvləәri çox vaxt
iclasdan əәvvəәl müzakirəә üçün zəәruri olan ilkin qəәrarlar vəә bütün səәnəәdləәrləә təәmin edilmirləәr.
Seçici Qeydiyyatı
MSK məәrkəәzləәşdirilmiş seçici reyestrinin saxlanmasına görəә fəәal seçici maarifləәndirməәsi
kampaniyası vasitəәsiləә ciddi şəәkildəә səәy göstəәrmişdir. Bütün səәsverməә məәntəәqəәləәrinin seçici
siyahısı MSK-nın saytında vəә seçki dairəәləәrindəә ictimaiyyəәtəә açıq şəәkildəә yerləәşdirilmişdir. ATƏӘT/
3
4

Seçki Məәcəәlləәsindəә qeyd edilir ki, ümumilikdəә fəәrq beş faizdəәn yuxarı ola bilməәz. Digəәr 43 dairəә ümümi
dairəәləәri 5 faizdəәn 78əә qəәdəәr çatdırmaqla bu hüquqi məәhdudiyyəәtdəәn daha çox fəәrqləәnir.
Seçki kommissiyası cari təәrkibdəә 2006-cı ildəә təәşkil olunmuşdur.
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DTİHB Seçki Müşahidəә Missiyası yeni seçici adlarının daxil edilməәsi vəә yaxud düzəәlişləәr
edilməәsinəә əәsasəәn seçiciləәrin onlayn şəәkildəә bu məәlumatla tanış olmalarını müşahidəә etmişdir.
Bununla beləә, 13 Oktyabr tarixindəә seçici siyahısında təәxmini 4.8 milyon seçicini qeydiyyata almış
MSK vəә Azəәrbaycanda 18 yaşdan yuxarı olan əәhalinin sayını 1 Yanvar 2010 cu il tarixindəә 6
million elan etmiş Dövləәt Statistika Komitəәsinin göstəәriciləәri arasında böyük ziddiyyəәt vardır.
13 Oktyabrdan sonra seçki günü dəә daxil olmaqla seçici siyahısı yalnız Dairəә Seçki Kommissiyaları
təәrəәfindəәn dəәyişdiriləә biləәr. Bu dəәyişiklikləәrin nəәticəәsi olaraq qeydiyyata alınmış seçiciləәrin sayı
4,844,116 çatmışdır, hansı ki 13 Oktyabrda olan saydan 1,262 nəәfəәr azdır.5
Namizəәdliyin İrəәli Sürülməәsi vəә Qeydiyyat
Namizəәdin irəәli sürülməәsi vəә qeydiyyatı prosesinəә DSK-lar nəәzarəәt edir. Siyasi partiyalar vəә yaxud
partiya blokları, seçici qrupları təәrəәfindəәn vəә yaxud şəәxsi təәşəәbbüs əәsasında namizəәdliyi irəәli
sürülmüş şəәxsləәrin sayı 1400-dür. DSK təәqdim olunmuş səәnəәdləәri 5 gün əәrzindəә nəәzəәrdəәn keçirməәli
vəә namizəәdliyin irəәli sürülməәsini təәsdiq etməәlidir.
Namizəәdin qeydiyyatdan keçirilməәsi üçün DSK digəәr məәsəәləәləәrləә yanaşı, namizəәdi dəәstəәkləәyəәn əәn
azı 450 etibarlı seçici imzası almalıdır.6 DSKlara cəәmi 1.115 potensial namizəәd öz qeydiyyat
səәnəәdləәrini təәqdim etmişdir vəә bunlardan 743 nəәfəәr qeydəә alınmışdır. 52 nəәfəәr namizəәdliyini geri
çəәkdikdəәn vəә 1 nəәfəәrin qeydiyyatdan imtinasından sonra 690 nəәfəәr seçkidəә rəәqabəәt aparır.
Bunlardan 326 nəәfəәrin namizəәdliyi siyasi partiyalar vəә yaxud seçki blokları təәrəәfindəәn irəәli
sürüldüyü halda, 364 nəәfəәr müstəәqil namizəәd vardır. Müxalifəәt partiyaları təәrəәfindəәn namizəәdliyi
irəәli sürülmüş şəәxsləәrin yarıdan çoxu qeydiyyata alınmadığı halda, hakim Yeni Azəәrbaycan
Partiyasının (YAP) bütün namizəәdləәri qeydəә alınmışdır. Qeydiyyat üçün səәnəәdləәrini təәqdim edəәn
111 YAP üzvünün hamısı (114 nəәfəәrin namizəәdliyi irəәli sürülmüşdür) qeydəә alınmışdır. AXCP–
Müsavat blokunun namizəәdliyini irəәli sürdüyü şəәxsləәrindəәn 38 nəәfəәri, “Qarabağ” vəә “İslahat”
blokunun müvafiq olaraq namizəәdliyini irəәli sürdüyü 95 vəә 97 nəәfəәrdəәn 34 vəә 31-i qeydəә
alınmışdır. Bir çox namizəәdləәrin qeydiyyatından əәksəәr instansiyalarda imtina edilməәsi Seçki
Məәcəәlləәsinin müddəәalarının əәdaləәtsizcəәsinəә məәhdudlaşdırılmış şəәkildəә təәtbiqi vəә digəәr
qanunvericilik məәsəәləәləәri iləә bağlı olmuş vəә bir çox hallarda hüquqi əәsasını tapmamışdır. Nəәticəә
etibariləә namizəәdləәrin fəәaliyyəәti səәrhəәdləәnmiş vəә seçilməәk hüququ heç bir əәsas olmadan
məәhdudlaşdırılmışdır. Bu isəә ATƏӘTin mövcud təәləәbləәrinəә, ATƏӘT-in 1990cı il Kopenhagen
Səәnəәdinin 7.5 vəә 7.6 bəәndləәrinəә vəә Avropa İnsan Hüquqları Bəәyannaməәsinin 3-cü maddəәsinəә
ziddir.
Namizəәdin xeyrinəә toplanmış imzaların etibarsız olması DSK-lara namizəәdi qeydiyyata almaqdan
imtina etməәyəә əәsas verəәn vəә bir çox hallarda narahatçılıq yaradan başlıca səәbəәb olmuşdur.
ATƏӘT/DTİHB SMM təәrəәfindəәn seçiciləәrin şəәxsiyyəәt vəәsiqəәsinin tarixi bitdiyi üçün seçiciləәrin
imzaları DSK təәrəәfindəәn etibarsız hesab olunmasıyla bağlı 13 hal aşkarlanmışdır. 7 Qeydiyyatla
bağlı digəәr imtinalar təәqdim edilmiş imzaların etibarlılığı iləә bağlı DSK-nın fikirləәrinəә
əәsaslanmışdır.8 Bu narahatlıq doğuran məәqam olmuşdur, beləә ki DSK gəәldiyi nəәticəәləәrdəә
5
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www.azstat.org/publications/azfigures/2010/en/004.shtml.
İmza əәvəәzinəә mailiyyəә depozitinin təәqdim edilməәsi imkanı 2008-ci ildəә Seçki Məәcəәlləәsindəәn çıxarılmışdır.
“İnsan naminəә” bloku təәrəәfindəәn irəәli sürülmüş namizəәdləәr (23 vəә 90 saylı DSK), “AXCP–Müsavat” bloku
təәrəәfindəәn irəәli sürülmüş namizəәdləәr (44, 90, 117 saylı DSK), “Qarabağ” bloku təәrəәfindəәn irəәli sürülmüş
namizəәdləәr (57, 117 SAYLI DSK), Demokratik Azəәrbaycan Dünyası Partiyası (90 saylı DSK) vəә müstəәqil
namizəәdləәr (40 saylı DSK).
“AXCP–Müsavat” bloku təәrəәfindəәn irəәli sürülmüş namizəәdləәr (29, 47, 50, 64, 80, 94,95, 109 saylı DSK),
“Qarabağ” bloku (11, 23, 63, 99, 110 saylı DSK), “İslahat” bloku (53, 67, 109 saylı DSK),”İnsan Naminəә”
bloku (90 saylı DSK) vəә müstəәqil namizəәdləәr (40, 42, 43, 60, 79, 80, 110, 117, 122 saylı DSK).
— Hazırki məәtnin əәsli İnqilis dilindəә olan nüsxəәsi sayılmalıdır. —
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qrafoloqların vəә yaxud digəәr mütəәxəәssisləәrin rəәyinəә əәsaslanmamışdır.9 Bəәzi hallarda seçiciləәrin
imzalarının etibarsız hesab edilməәsi seçiciləәr, namizəәdləәr vəә ya imzaları toplamış şəәxsləәr barəәdəә
təәqdim edilmiş məәlumatların natamam olmasından qaynaqlanmışdır.10
Seçki Məәcəәlləәsinəә əәsasəәn namizəәdin qeydəә alınmasından imtina edilməәsi barəәdəә qəәrar verilməәzdəәn
əәvvəәl namizəәdəә yoxlama proseduru haqqında xəәbəәrdarlıq edilməәli, onun nəәticəәləәri barəәdəә məәlumat
verilməәli vəә mübahisəә doğuran imzaların etibarlılığını sübut etməәk vəә müvafiq düzəәlişləәrin
edilməәsi üçün imkan yaradılması11 kimi hüquqi təәminatların mövcudluğuna baxmayaraq,
ATƏӘT/DTİHB SMM-əә bir çox DSK-ların qeydiyyat prosesi, o cümləәdəәn imzaların yoxlanılması iləә
bağlı fəәaliyyəәtləәrindəә açıqlığın vəә şəәffaflığın olmaması barəәdəә məәlumatlar daxil olmuşdur.12
Bundan əәlavəә, Seçki Məәcəәlləәsinin qeydiyyatdan imtinaya dair qəәrarın “buraxılan səәhvəә (qüsura,
pozuntuya) mütəәnasib olmalıdır” kimi bir bəәndləә şəәrtləәnməәsinəә baxmayaraq, bu bəәndəә istinad
edilməәsi müşahidəә edilməәmişdir, beləә ki, gəәləәcəәk namizəәdləәrin qeydiyyatından imtina çox zaman
onların səәnəәdləәrindəә əәksini tapmış kiçik texniki səәhvləәrəә görəә həәyata keçirilmişdir.
ATƏӘT/DTİHB SMM-əә seçiciləәrəә imza etməәk vəә ya imzalarını geri götürməәk üçün həәdəә-qorxu
gəәlindiyi vəә təәzyiqləәrin göstəәrildiyi barəәdəә tutarlı məәlumatlar daxil olmuşdur.13 Bundan başqa
ATƏӘT/DTİHB SMM namizəәdləәrəә, onların qohumlarına vəә nümayəәndəәləәrinəә qarşı birbaşa həәdəәqorxu gəәlindiyi barəәdəә məәlumatlar almışdır.14
Təәşviqat Mühiti
Siyasi mühit məәhdudlaşdırılmış olaraq qalır vəә bir partiyanın ictimai vəә siyasi həәyatda dominantlığı
vəә siyasi alternativləәrin marginallaşması iləә xarakterizəә olunur. Rəәsmi seçki kampaniyasının
başlamasından əәvvəәlki dövr siyasi partiyaların aşkar fəәallıqlarının yoxluğu iləә səәciyyəәləәnmişdir.
Rəәsmi kampaniyanın başlamasından əәvvəәl seçki orqanlarının siyasi partiya vəә namizəәdləәrin
mümkün toplantılarına dair Seçki Məәcəәlləәsini çox məәhdud şəәkildəә şəәrh etməәsi müxalifəәt partiyaları
təәrəәfindəәn başlıca problem olaraq göstəәrilmişdir.15 Seçkiöncəәsi mühit ATƏӘT-in 1990-cı il
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Seçki Məәcəәlləәsinin 59.2 maddəәsi müstəәqil ekspertləәr vəә mütəәxəәssisləәrdəәn ibarəәt ekspert qrupunun
yaradılmasına imkan verir.
“AXCP–Müsavat” bloku (29, 44, 50, 90, 106, 117 saylı DSK-lar), “Qarabağ” bloku (57, 99, 117 saylı DSK)
təәrəәfindəәn namizəәdliyi irəәli sürülmüş şəәxsləәrəә vəә müstəәqil namizəәdləәrəә (43, 60,69, 72, 122 saylı DSK-lar)
münasibəәtdəә. Bəәzi hallarda imza sahibləәrinin qeydiyyatda olduğu kəәndləәrdəә küçəә adlarının olmaması faktına
baxmayaraq imzalar ünvanların natamam göstəәrilməәsi səәbəәbiyləә etibarsız hesab edilmişdir.
Seçki Məәcəәlləәsinin 59.3, 59.13 vəә 60.4-cü maddəәləәri.
11, 29, 38, 40, 42, 43, 44, 47, 50, 57, 60, 62,63, 64, 67, 73, 75, 76 79, 80, 86, 94, 99, 111, 116, 122 saylı DSKlar.
ATƏӘT/DTİHB SMM seçici qruplarının müvafiq DSK-ya birgəә məәktub göndəәrəәrəәk, imzalarını geri
götürdükləәrini bildirdikləәri 14 halı səәnəәdləәşdirmişdir. Bütün bu hallarda söhbəәt ya müxalifəәtdəәn olan
namizəәddəәn, ya da müstəәqil namizəәddəәn getmişdir vəә bu cür təәsirəә məәruz qalmış namizəәdləәrin hamısı
imzalarını geri götürmüş şəәxsləәrəә yerli hakimiyyəәt vəә ya seçki orqanları təәrəәfindəәn təәzyiq göstəәrildiyini iddia
etmişləәr. Bu cür halların səәkkizi “AXCP–Müsavat” blokunun irəәli sürdüyü namizəәdləәrəә, ikisi Klassik Xalq
Cəәbhəәsi Partiyasının vəә “Qarabağ” blokunun namizəәdləәrinəә vəә yerdəә qalanları isəә həәrəәsinəә bir hal olmaqla,
“İslahat” blokunun namizəәdinəә vəә müstəәqil namizəәdəә münasibəәtdəә müşahidəә edilmişdir. Qeyd olunan hallar
29, 40, 53, 57, 62, 67, 72, 79, 80, 86, 106 vəә 117 saylı dairəәləәrdəә baş vermişdir.
Yerli icra hakimiyyəәti orqanları təәrəәfindəәn namizəәdləәrəә həәdəә-qorxu gəәlinməәsi iləә bağlı iddialar on dairəәdəәn
daxil olmuşdur. Bu halların 65, 73, 82, 83, 89 vəә 98 saylı dairəәləәrdəә AXCP–Müsavat namizəәdləәrinəә; 99, 113
vəә 115 saylı dairəәləәrdəә “Qarabağ” blokunun namizəәdləәrinəә vəә 83 vəә 88 saylı dairəәləәrdəә Demokratik
Azəәrbaycan Dünyası Partiyasının namizəәdləәrinəә qarşı müşahidəә edildiyi bildirilmişdir.
“AXCP–Müsavat” Bloku təәrəәfindəәn planlaşdırılan yeganəә müxalifəәt mitinqi Bakı Şəәhəәr İcra Hakimiyyəәtinin
“planlaşdırılmış mitinqi əәsassız” hesab etdiyini bəәyan etməәsi vəә MSK səәdrinin təәşkilatçıları mümkün məәnfi
nəәticəәləәr barəәdəә xəәbəәrdarlıq etməәsindəәn sonra təәxirəә salınmışdır. Eyni səәbəәbi əәsas gəәtirəәn Bakı İcra
Hakimiyyəәti sonradan təәxirəә salınan 17 Oktyabra planlaşdırılmış ikinci mitinqəә dəә etiraz etmişdir.
— Hazırki məәtnin əәsli İnqilis dilindəә olan nüsxəәsi sayılmalıdır. —
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Kopenhagen Səәnəәdinin 7.6 vəә 7.7-ci müddəәaları, həәmçinin Avropa İnsan Haqları Bəәyannaməәsinin
11-ci maddəәsinəә zidd olaraq fundamental hüquqların məәhdudlaşdırılması səәbəәbindəәn siyasi
ideyalar vəә platformaların azad vəә əәdaləәtli rəәqabəәtinəә imkan yaratmamışdır. Bəәzi iştirakçılar seçki
prosesinəә az inam olduğunu iddia etmişləәr.
İcra strukturları görüşləәrin keçirilməәsi üçün bir neçəә kiçik yer ayırmışdır. Xüsusiləә Bakı vəә bəәzi
digəәr şəәhəәrləәrdəә beləә yerləәrin sayı qeydiyyata alınmış seçiciləәrin sayı vəә dairəәnin əәrazisinin
ölçüsünəә nisbəәtdəә məәhdudlaşdırılmış vəә məәrkəәzdəәn əәtrafda yerləәşəәn əәraziləәr ayrılmışdır.
Baxmayaraq ki, rəәsmi ayrılmı yerləәrdəәn əәlavəә digəәr yerləәrdəә təәbliğat xarakterli həәr hansı görüşün
keçirilməәsi qeyri qanuni hesab olunur,16 bəәzi namizəәdləәr icra strukturlarına xəәbəәr verməәdəәn kiçik
miqyaslı görüşləәr keçirmişləәr. ATƏӘT/DTİHB SMM-in müşahidəәçiləәrinəә rəәsməәn ayrılmış yerləәr dəә
daxil olmaqla namizəәdləәrin təәbliğat fəәaliyyəәtinəә polis vəә yerli icra strukturları təәrəәfindəәn maneçilik
törəәdilməәsi barəәdəә məәlumatlar daxil olmuşdur.17
Seçki kampaniyası ümumilikdəә sakit, sönük vəә ictimai marağa az səәbəәb ola biləәcəәk şəәkildəә
keçmişdir. Siyasi platformalar vəә məәsəәləәləәrəә az yer verilmişdir; yerli əәhalinin problemləәri
namizəәdləәrin seçiciləәrləә görüşləәri zamanı gündəәlikdəә başlıca yeri tutan məәsəәləәləәr olmuşdur. İqtidar
partiyası, həәmçinin müxalifəәt partiyaları təәrəәfindəәn geniş miqyaslı görüşləәrin vəә yaxud aksiyaların
keçirilməәsi müşahidəә edilməәmişdir. Təәbliğat əәsasəәn namizəәdləәr vəә onların dəәstəәkçiləәri təәrəәfindəәn
qapı-qapı gəәzib müzakirəәləәr aparmaq prinsipi iləә aparılmışdır.Namizəәdləәr vəә yaxud partiya liderləәri
arasında iqtidar vəә müxalifəәt partiyaları arasında həәr hansı ictimai debat təәşkil edilməәmişdir. Çox
məәhdud həәcmdəә təәşviqat materiallarından istifadəә edilir vəә bu cür materiallar əәsas etibariləә
hakimiyyəәt orqanları təәrəәfindəәn bu məәqsəәdləә ayrılmış lövhəәləәrdəә yerləәşdirilmiş kiçik plakatlardan
ibarəәtdir.
Yeni dəәyişdirilmiş Seçki Məәcəәlləәsinəә görəә təәbliğat müddəәti qısaldılmış vəә siyasi partiyaların vəә
namizəәdləәrin dövləәt hesabına mailliyyəәləәşdirilməәsinəә son qoyulmuşdur. Namizəәdləәrin bir çoxu
2005-ci18 illəә müqayisəәdəә təәbliğat kampaniyası müddəәtinin əәhəәmiyyəәtli dəәrəәcəәdəә azaldılması vəә
bununla da uyğun təәbliğat kampaniyasının aparılması üçün lazım olan vaxtın azlığından
narahatlıqlarını bildirirləәr.Müxalifəәt partiyaları vəә bir sıra müstəәqil namizəәdləәr ATƏӘT/DTİHB
SMM-in müşahidəәçiləәrinəә kampaniya aparmaq imkanlarının məәhdudlaşmasına səәbəәb olan dövləәt
mailiyyəәsinin çatışmazlığı vəә ümumilikdəә onlara açıq şəәkildəә mailiyyəә vəә yaxud digəәr dəәstəәk
verəәcəәyi halda fəәrdi sahibkarların qorxudulması nəәticəәsindəә yaranan ümumi mühitdəәn şikayəәt
etmişləәr. Bəәzi müxalifəәt namizəәdləәri təәbliğat məәqsəәdləәri üçün ofis kirayəәləәməәkdəә problemləәrləә
üzləәşmişdir.
Dövləәt orqanları işçiləәrinin cəәlb olunduğu 19 dairəәdəәn xüsusilikdəә bir namizəәdin xeyrinəә
administrativ resursların sui istifadəәsi haqqında məәlumatlar daxil olmuşdur. ATƏӘT/DTİHB SMMin müşahidəәçiləәrinəә dövləәt işçiləәrinəә YAP namizəәdləәrinəә səәs verməәk vəә yaxud həәr hansı namizəәdin
təәbliğat kampaniyası zamanı görüşləәrəә qatılmaları üçün onlara təәzyiqləәrin edilməәsi barəәdəә tutarlı
16

17

18

Səәrbəәst Toplaşmaq haqqında Qanunda göstəәrildiyi kimi, yalnız aidiyyati icra strukturu təәklif edilmiş yerləәrin
siyahısını dəәyişdirməәk hüququna malikdir, vəә icra strukturları təәrəәfindəәn partiyalara qeyri qanuni hesab olunan
mitinqləәrin keçirilməәməәsi barəәdəә xəәbəәrdarlıq edilmişdir. Qanuna əәsasəәn, həәr hansı mitinq təәşkilatçısı 5 gün
öncəәdəәn planlaşdırılmış mitinq barəәdəә icra strukturlarını yazılı xəәbəәrdarlıq etməәlidir.Seçki kampaniyası
müddəәtindəә qanunun təәtbiqi üçün xüsusi qaydalar mövcud deyildir. Bununla beləә, DSK-lar namizəәdləәrəә təәsdiq
edilməәk üçün mitinqləәrin keçiriləәcəәyi barəәdəә yazılı müraciəәt etməәk barəәdəә şifahi təәlimatlar vermişləәr.
16, 19, 23, 34, 42, 47, 57, 61, 85 saylı dairəәləәrdəәn icra strukturları vəә/vəә yaxud polis təәrəәfindəәn rəәsmi surəәtdəә
ayrılmış görüş yerləәrinəә müdaxiləә vəә maneçilik törəәdilməәsi haqqında məәlumatlar daxil olmuşdur.
ATƏӘT/DTİHB SMM-in müşahidəәçiləәri 113 saylı dairəәnin kiçik müxalifəәt mitinqindəә qeyri mütəәnasib sayda
çox polisin olduğu barəәdəә məәlumat vermişləәr.
2005-ci ildəә kampaniya müddəәti 60 gündəәn 23 günəә qəәdəәr azaldılmışdır.
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məәlumatlar daxil olmuşdur.19 ATƏӘT/DTİHB SMM-in müşahidəәçiləәri Naxçıvan şəәhəәrindəә YAP
namizəәdinin kampaniyası zamanı partiya fəәalının hansı dövləәt işçisinin görüşəә qatılıb qatılmadığını
yoxlamasının şahidi olmuşdur. Bu cür hadisəәləәr ATƏӘT-in 1990-cı il Kopenhagen Səәnəәdinin dövləәt
vəә siyasi partiyaların bir birindəәn ayrı olduğunu bildirəәn- 5.4-cü müddəәasını şübhəә altına alır.
Məәtbuat
Azəәrbaycanda bir neçəә televiziya stansiyasının bütün ölkəә üzrəә yayımlanmasına baxmayaraq,
elektron məәtbuatda müstəәqil vəә obyektiv xəәbəәr ötürücülüyünün yoxluğu vəә təәnqidi qəәzetləәrin azlıq
təәşkil etməәsi məәlumata əәsaslanmış seçim etməәk üçün vəәtəәndaşların plüralist vəә təәrəәfsiz
informasiyaya çıxışını məәhdudlaşdırır. Bundan başqa, xüsusiləә zorakılıq, həәbsləәr,20 defamasiya
şikayəәtləәri21 vəә təәnqidi fikir bildirəәn jurnalistləәrəә digəәr formalarda ediləәn vəә cəәzasız qalan22
təәzyiqləәr nəәticəәsindəә ifadəә azadlığının vəәziyyəәtinin pisləәşməәsindəәn narahatlıqlarını ifadəә edirləәr.
Nəәticəә etibariləә, jurnalistləәrin bir çoxu bu cür aqibəәtləә üzləәşməәməәk üçün özünüsenzura metodundan
istifadəә edirləәr.
Heç bir müxalifəәt partiyası vəә yaxud blokunun qeydiyyata alınmış namizəәdləәrinin sayı 60-dan
yuxarı olmadığı üçün, yalnız iqtidar partiyası İctimai TV vəә dövləәt təәrəәfindəәn mailiyyəәləәşdiriləәn
qəәzetləәrdəә pulsuz efir vaxtı vəә yerdəәn istifadəә edəә bilmişdir. Bu səәbəәbdəәn MSK İctimai TV-dəә
dəәyirmi masa debatları şəәklindəә təәşkil olunan müzakirəәləәrdəә iştirak üçün həәr bir namizəәd üçün dörd
dəәqiqəәlik pulsuz efir vaxtının ayrılması barəәdəә qəәrar qəәbul etmişdir. Ayrılmış dörd dəәqiqəәlik efir
vaxtı onlar üçün öz ismarıclarını seçiciləәrəә çatdıra bilməәləәri üçün yeganəә imkan olmuşdur, beləә ki,
heç bir digəәr yerli televiziya kanalı namizəәdləәrin iştirakı iləә həәr hansı debat vəә yaxud siyasi tolk şou
təәşkil etməәmişdir. Namizəәdləәr həәmçinin dövləәt qəәzetləәrindəә ayrılmış pulsuz yerləәrdəәn dəә istifadəә
edəә biləәr vəә siyasi təәbliğat üçün ödəәnişli vaxt ala biləәrləәr, baxmayaraq ki, yalnız 2 yerli televiziya
kanalı buna imkan yaratmış vəә yalnız 15 namizəәd bundan yararlanmışdır.
Rəәsmi seçki kampaniyası dövründəә KİV-dəә seçki prosesləәrinin işıqlandırılması diqqəәtin əәsas
etibariləә seçki kampaniyasına deyil, daha çox seçkinin prosedur aspektləәrinəә yönəәldilməәsi iləә
xarakterizəә olunur.23 İctimai Kanal da daxil olmaqla, bütün başlıca televiziya kanalları kampaniya
kontekstindəәn kəәnar şəәkildəәgüc strukturlarının fəәaliyyəәtini geniş şəәkildəә işıqlandırmışlar. 24 Tez-tez
əәldəә edilmiş nailiyyəәtləәrəә vəә uğurlara istinad etməәkləә, dövləәt rəәsmiləәrinin işi vəә həәyata keçirdikləәri
təәdbirləәr barəәdəә müsbəәt fikrin aşılanması tendensiyası aydın müşahidəә edilir, lakin onların
fəәaliyyəәti barəәdəә müstəәqil vəә təәnqidi fikirləәrəә umumi götürdükdəә, həәləәlik yer ayrılmır. Müxalifəәtin
fəәaliyyəәtinin isəә televiziya kanallarında işıqlandırılması deməәk olar ki, müşahidəә olunmur.25
19
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Bu cür məәlumatlar 1, 2, 4, 8, 10, 11, 21, 23, 29, 34, 41, 47, 53, 57,72, 89, 113, 116, 125 saylı dairəәləәrdəәn daxil
olmuşdur.
Qəәzet redaktoru Eynulla Fəәtullayev Avropa İnsan Haqları Məәhkəәməәsinin onu dəәrhal azadlığa buraxmaq
haqqında qəәrarına baxmayaraq həәləә dəә həәbsdəәdir.
Yüksəәk rütbəәli dövləәt rəәsmisinin ATƏӘT/DTİHB SMM-əә verdiyi məәlumata görəә yaxın gəәləәcəәkdəә
defamasiyanın ləәğvi qanunvericilikdəә öz əәksini tapa biləәr.
Bax, ATƏӘTin Məәtbuat Azadlığı üzrəә Nümayəәndəәsinin ATƏӘT-in Daimi Şurasına ünvanladığı Müntəәzəәm
Hesabatı, 29 İyul, 2010 http://www.osce.org/documents/pr/2010/07/45552_en.pdf vəә Avropa Şurasının 1750
saylı
qəәtnaməәsi
“Azəәrbaycanda
demokratik
institutların
funksiyası”,
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1750.htm.
Monitorinq aparılmış bütün kanallar MSKnın işini geniş işiıqlandırmışlar.
Bura eyni zamanda hökuməәt təәrəәfindəәn yeni yolların, məәktəәbləәrin, parkların, teatrların vəә yeni YAP ofisinin
açılışı vəә yaxud məәnzil, ev, maşın vəә digəәr həәdiyyəәləәrin paylanması kimi məәrasimləәrin işıqlandırlması da daxil
olmuşdur.
Seçki Məәcəәlləәsinin 69.1-ci maddəәsi qeydiyyatdan keçmiş bütün namizəәdləәrəә eyni imkanların tanınmasını
təәmin edir. Seçki Məәcəәlləәsinin 77.1-ci maddəәsi İctimai TV vəә dövləәt təәrəәfindəәn mailiyyəәləәşdiriləәn qəәzetləәrin
namizəәdləәr üçün bəәrabəәr imkanlar yaratmasını təәşviq edir.ƏӘlavəә olaraq, Televiziya vəә Radio Yayımları
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İTV kampaniyanın başlanması tarixindəәn etibarəәn dövləәt rəәsmiləәrinin fəәaliyyəәtləәrinəә aidiyyatı olan
siyasi vəә seçki iləә bağlı xəәbəәrləәrəә daha az yer verməәk istiqaməәtindəә müəәyyəәn səәy göstəәrsəә dəә, yenəә
dəә onlara digəәr siyasi xadimləәr iləә müqayisəәdəә daha çox diqqəәt ayrılır.26 28 Oktyabrdan başlayaraq,
İTVnin xəәbəәrləәr bölməәsi qeydiyyata alınmış bütün siyasi partiyaların vəә blokların nümayəәndəәləәri
iləә qısa müsahibəәləәr təәşkil etmişdir. Həәmçinin İctimai Televiziya “Xalq Seçir” adlı bütünlükdəә
seçkiləәrəә həәsr olunmuş xüsusi proqram yayımlamışdır. Namizəәdləәr arasında debtaların təәşkil
olunmasından əәlavəә proqram həәm dəә seçkiləәrəә hazırlıq vəә seçiciləәrin maarifləәndirilməәsinəә diqqəәt
yönəәltmişdir.
Dövləәt təәrəәfindəәn maliyyəәləәşdiriləәn AzTV icra strukturları vəә hakim partiyanın xeyrinəә açıq aşkar
ikili mövqe nümayiş etdirmişdir.27 Özəәl kanalların əәksəәriyyəәti eyni yanaşmanı təәtbiq edirləәr. Bəәzi
özəәl kanallar təәrəәfindəәn müxalifəәt namizəәdləәrini vəә jurnalistləәri nüfuzdan salan materiallar
hazırlanmışdır.
Özəәl kanal – ANS kanalında xəәbəәrləәrin əәsas hissəәsi hakimiyyəәt orqanları vəә hakim partiya barəәdəә
məәlumatlara həәsr edilmişdir, lakin İctimai TV kimi ANS TV-dəә dəә müxalifəәtdəәn olan namizəәdləәr
barəәdəә dəә müəәyyəәn xəәbəәrləәr yayımlanmışdır. 28 Bu kanalın lisenziyası keçmişdəә ləәğv edilmiş vəә
həәmçinin kanal Milli Televiziya vəә Radio Şurası (MTRŞ) təәrəәfindəәn bu il iki xəәbəәrdarlıq almışdır,29
bu xəәbəәrdarlıqlardan biri verilişləәrin birindəә nalayiq ifadəәləәrin işləәdilməәsinəә görəә edilmişdir ki, bu
da MTRŞ-dan bildirildiyi kimi azyaşlıların qorunması üçün mövcud qaydaların30 pozulmasıdır.
MTRŞ müxalifəәt qəәzetinin redaktorunun bir qadınla seks səәhnəәsini əәsas xəәbəәr proqramı zamanı bir
neçəә dəәfəә yayımlayan Lider telekanalına qarşı heç bir təәdbir görməәmişdir. Bir saatlıq proqram
zamanı təәbliğat müddəәtinin 12 dəәqiqəә iləә səәrhəәdləәnməәsinin MTRŞ təәrəәfindəәn məәhdud şəәrh edilməәsi
nəәticəәsindəә ANS namizəәdləәr arasında heç bir debatın təәşkil edilməәməәsini qəәrara almışdır.31
Çap məәtbuatının ümumilikdəә televiziyaya nisbəәtəәn daha geniş şəәkildəә fəәrqli baxışlara yer
verməәsinəә baxmayaraq,1 dövləәt təәrəәfindəәn mailiyyəәləәşəәn Azəәrbaycan vəә Respublika qəәzetləәri
hökuməәtəә açıq dəәstəәk vermişləәr vəә özəәl qəәzet olan Zerkalo hökuməәtin fəәaliyyəәtini əәsasəәn neytral vəә
pozitiv perspektivdəәn işıqlandırmışdır. MSK dövləәtin maliyyəәləәşdirdiyi məәtbuat orqanlarının
xəәbəәrləәri balanslaşdırılmamış şəәkildəә işıqlandırılmasına qarşı həәr hansı effektiv vasitəәnin təәtbiq
edilməәsi üçün təәdbir görməәmiş vəә bununla da ATƏӘT-in 1990-cı il Kopenhagen Səәnəәdinin 7.8-ci
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haqqında Qanunun 32-ci maddəәsi proqramların hazırlanması zamanı təәrəәfsiz, müfəәssəәl, dolğun vəә həәqiqi
məәlumata əәsaslanmağı təәşviq edir.
15 Oktyabr–6 Noyabr tarixləәri arası prezidentin fəәaliyyəәti barəәdəә əәsas etibariləә pozitiv məәlumatlar çatdıran
xəәbəәrləәrəә 44 dəәqiqəәdəәn artıq vaxt səәrf olunsa da, seçki kampaniyasının ilk 11 günü əәrzindəә bu cür xəәbəәrləәrəә
təәxminəәn 20 dəәqiqəә vaxt ayrılmışdır. Bundan başqa, hökuməәt vəә YAP-la bağlı xəәbəәrləәrəә müvafiq olaraq 37 vəә
təәxmini beş dəәqiqəә vaxt səәrf olunmuşdur. Bunun əәksinəә olaraq, əәsas müxalifəәt blokunun fəәaliyyəәti iləә bağlı
neytral xarakterli xəәbəәrləәrəә ümumulikdəә üç dəәqiqəә yarım vaxt ayrılmışdır, 15–25 oktyabr tarixləәri arasında isəә
neytral xarakterli xəәbəәrləәrəә 20 saniyəәdəәn az vaxt səәrf olubnmuşdur.
Rəәsmi kampaniya müddəәtindəә AzTV tamamiləә 4 saat vəә 24 dəәqiqəә prezidentəә, 1 saat vəә 26 dəәqiqəә hökuməәtəә
vəә 24 dəәqiqəәdəәn çox YAP-a həәsr etmişdir. Bunun əәksinəә olaraq müxalifəәt bloku neytral 4 saniyəәyəә malik
olmuşdur.
Məәsəәləәn, yalnız İctimai TV vəә ANS AXCP–Müsavat blokunun qeydiyyat prosesiyləә bağlı təәnqidini xəәbəәrləәrdəә
işıqlandırmışdır.
Televiziya vəә Radio Yayımları haqqında Qanuna əәsasəәn üçüncü xəәbəәrdarlıq lisenziyanın ləәğvi iləә nəәticəәləәnəә
biləәr.
Uşaq vəә Azyaşlıların Fiziki, ƏӘqli vəә Məәnəәvi İnkişafına Təәsir Göstəәrəәn Proqramlar üçün nəәzəәrdəә tutulmuş
Xüsusi Qaydalar toplusunun 2.7 vəә 2.8-ci bəәndləәrinəә əәsasəәn saat 07:00vəә 23:00 arasında erotik filmləәr vəә seks
barəәdəә verilişləәr in yayımlanması vəә qeyri-münasib sözləәrin işləәdilməәsi qadağandır.
MRTŞ siyasi təәbliğat vəә debatlar üçün ayrılmış proqramların həәr saatında 12 dəәqiqəәlik məәhdudiyyəәt təәtbiq
etmişdir.Bu qəәrara əәsasəәn əәgəәr namizəәd debatlar zamanı öz platforması barəәdəә danışırsa, bu siyasi təәbliğata
daxildir vəә 12 dəәqiqəәlik limit təәtbiq olunur.
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müddəәasında əәksini tapmış öhdəәlikləәrəә zidd olaraq namizəәdləәr vəә siyasi partiyalar üçün bəәrabəәr
imkanların yaradılmasını təәmin etməәkdəә iflasa uğramışdır.32
Qadınların İştirakı
Qadın vəә kişiləәr arasında bəәrabəәrlik Konstitusiya vəә Qadın vəә Kişiləәr arasında Bəәrabəәrliyin Dövləәt
təәrəәfindəәn Təәmin edilməәsi iləә bağlı Qanunla təәmin olunsa da, qadınların siyasəәt, seçkiləәr vəә
hökuməәtdəә iştirakını dəәstəәkləәyəәn xüsusi təәdbirləәr yoxdur. Bəәzi azsaylı istisnaları çıxmaq şəәrtiləә,
qadınlar Azəәrbaycan siyasəәtindəә yüksəәk profiləә malik deyilləәr. Cari parlamentin təәrkibindəә təәmsil
olunan 125 milləәt vəәkilindəәn 14-ü qadındır. Hazırda 20 nazir arasında qadın yoxdur.
Bu seçkiləәrdəә qeydiyyatdan keçmiş namizəәdləәrin 13 faizi qadınlardır, bu 2005ci il seçkiləәrindəәn 3
faiz çoxdur.YAP təәrəәfindəәn namizəәdlikləәri irəәli sürülmüş 20 qadından səәnəәdləәrini təәqdim etmiş 19
qadının hamısı qeydiyyata alınmışdır. “AXCP–Müsavat” blokunda isəә namizəәdlikləәri təәqdim
olunmuş 4 qadından 1i qeydiyyata alınmışdır. “Qarabağ” bloku təәrəәfindəәn namizəәdlikləәri irəәli
sürülmüş 5 qadın namizəәdin heç biri qeydiyyata alınmamış, Klassik Xalq Cəәbhəәsi Partiyası
təәrəәfindəәn namizəәdlikləәri irəәli sürülmüş 5 qadından 2i qeydiyyata alınmışdır. Qadın namizəәdləәrin
əәksəәriyyəәti seçkiyəә müstəәqil olaraq qatılmış namizəәdləәrdir. Seçki administrasiyasının yuxari
pilləәləәrindəә təәmsil olunmuş qadınların sayı da qəәnaəәtbəәxş deyildir. MSK-nın 18 üzvündəәn 4-nün
qadın olmasına baxmayaraq, 125 dairəә səәdrindəәn yalnız 3ü qadındır. Seçki günündəә beynəәlxalq
müşahidəәçiləәr təәrəәfindəәn baş çəәkilmiş məәntəәqəә seçki kommissiyalarında qadınların səәdr olduğu
məәntəәqəәləәr 32 faiz təәşkil etmişdir. Məәntəәqəә seçki kommissiyalarının üzvləәrinin 60 faizi qadınlardır.
Milli Azlıqların İştirakı
Milli azlıqların Azəәrbaycan əәhalisinin təәxmini 10 faizini təәşkil etməәsinəә baxmayaraq, milli
azlıqlarla bağlı olan məәsəәləәləәr seçkiləәr zamanı qabardılan problemləәr arasında olmamışdır.
Seçkiləәrdəә xüsusi olaraq həәr hansı milli azlığın maraqlarını təәmsil edəәn siyasi partiya iştirak
etmir.Bununla beləә, bütün siyasi partiyalar təәrəәfindəәn irəәli sürülmüş namizəәdləәrin içəәrisindəә milli
azlıqlara rast gəәlməәk mümkündür.
Müraciəәt vəә Şikayəәtləәr
Vaxtı uzadılan şikayəәtləәr vəә müraciəәtləәrin tutarlı şəәkildəә əәsaslandırılmayan qəәrarlarla nəәticəәləәnməәsi
səәbəәbindəәn ümumilikdəә şikayəәtləәrin təәmin edilməәsi üçün effektiv təәdbirləәr görülməәmişdir.
Müraciəәt vəә şikayəәtləәr seçiciləәr, namizəәdləәr, siyasi partiyalar vəә bloklar vəә onların nümayəәndəәləәri,
müşahidəәçiləәr vəә seçki kommissiyaları təәrəәfindəәn ediləә biləәr. Seçki kommissiyalarının seçki
hüququna xəәləәl gəәtirəәcəәk həәrəәkəәtləәri daha yuxarı pilləәli seçki kommissiyası təәrəәfindəәn araşdırıla
biləәr. Seçki kommissiyalarının şikayəәtləәr üzrəә qəәrarları, həәmçinin MSK-nın qəәrarları vəә həәrəәkəәtləәri
Appelyasiya Məәhkəәməәsi təәrəәfindəәn araşdırıla biləәr. Sonrakı məәrhəәləәdəә Appelyasiya Məәhkəәməәsinin
qəәrarlarına Ali Məәhkəәməәdəә baxılması mümkündür.
Seçki Məәcəәlləәsi seçki iləә bağlı mübahisəәləәrəә baxılması üçün müvafiq olaraq, doqquz vəә üç
nəәfəәrdəәn ibarəәt MSK vəә DSK səәviyyəәli ekspert qruplarının yaradılmasını nəәzəәrdəә tutur. Məәcəәlləә
beləә ekspertləәrin təәyinatı üçün heç bir kriteriya müəәyyəәn etməәyib.33 Bir qayda olaraq, ekspert
qrupları kommissiya üzvləәri vəә işçiləәrindəәn təәşkil olunur. ATƏӘT/DTİHBnın müşahidəәləәrinəә əәsasəәn
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ATƏӘT-in 1990-cı il Kopenhagen Səәnəәdinin 7.8-ci müddəәası məәtbuata ayrıseçkilik olmadan maneəәsiz çıxışı
təәmin edir.
Seçki Məәcəәlləәsinin 112.1.1-ci maddəәsi hüquqşünas olan şəәxsləәrin bu qruplara daxil ediləә bilməәsinin
mümkünlüyünü təәsbit edir. Bu qrupların təәyin edilməәsi MSK təәrəәfindəәn aparılır.
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ekspert qrupunun faktları qiyməәtləәndirməәsi sual doğuran məәqamlardandır, beləә ki, nəәşr olunmuş
məәşvəәrəәtçi rəәyləәrdəә detallı arqumentləәr öz əәksini tapmamışdır.
Seçki günündəәn öncəә edilmiş müraciəәt vəә şikayəәtləәrin baxılması üçün 3 gün vaxt verilir. Seçki
Məәcəәlləәsindəә nəәzəәrdəә tutulduğu kimi ekspert qrupları araşdırma vaxtının uzadılmasını xahiş edəә
biləәr. Bu müddəәa bir qəәdəәr problemlidir, beləә ki, o daha artıq vaxt müddəәtini müəәyyəәn etmir. Bu
üsul MSK təәrəәfindəәn geniş şəәkildəә istifadəә edilmiş vəә süründürməәçiliyəә, eyni zamanda seçki
kampaniyasının müddəәtinin qısaldılmasına səәbəәb olaraq effektiv vəә zamanında təәdbir görülməәsini
şübhəә altına qoymuşdur. Ali Məәhkəәməә təәrəәfindəәn işləәrin baxılmasına əәn azı 6 Noyabra qəәdəәr
davam etmişdir.
Noyabrın 2nəә qəәdəәr MSK təәrəәfindəәn 234 şikayəәtəә baxılmışdır ki, bunların da 175-i namizəәdləәrin
qeydiyyatla bağlı DSK-dan verdiyi şikayəәtləәr olmuşdur. Digəәr şikayəәtləәr isəә DSK-ların
fəәaliyyəәtsizliyi vəә qeyri qanuni həәrəәkəәtləәriyləә bağlı olmuşdur. MSK namizəәdləәrin qeydiyyatı iləә
bağlı 35 şikayəәti vəә 85ci dairəәdəәn olan namizəәdin təәzyiq nəәticəәsindəә namizəәdliyini geri götürməәsiləә
bağlı şikayəәtini təәmin etmişdir. Şikayəәtləәrəә baxış təәləәsik şəәrait, müzakirəәləәrin az sayda olması,
bəәzəәn isəә heç olmaması iləә səәciyyəәləәnmişdir; MSK bütün hallarda ekspertləәrin rəәyini qəәbul
etmişdir. Yalnız bir halda şikayəәtçi MSK-nın şikayəәtəә baxış iclasında iştirak edəәrəәk öz
arqumentləәrini təәqdim edəә bilmişdir. MSK şikayəәtləәr üzrəә ekspert rəәyi olaraq qrafoloqdan istifadəә
etdiyini bildirmişdir. DSK təәrəәfindəәn əәn azı 100 şikayəәtəә baxılmışdır ki, bunların əәksəәriyyəәti icra
strukturları vəә bəәləәdiyyəәləәr təәrəәfindəәn qeyri qanuni müdaxiləә vəә seçki kampaniyasına digəәr
namizəәdləәr təәrəәfindəәn maneçilik törəәdilməәsiyləә bağlı olmuşdur. Bunların əәksəәriyyəәti səәbəәbsiz vəә
əәsassız hesab olunmuşdur. Qanun pozuntuları zamanı MSK vəә DSK-nın qəәrarlarının böyük
əәksəәriyyəәtindəә tutarlı vəә təәfsilatlı dəәlilləәr öz əәksini tapmamışdır.34 ƏӘlavəә olaraq, hüquqi düzəәliş
vasitəәləәri qəәrarlarda öz əәksini tapmamışdır. Bu da ATƏӘT-in 1990-cı il Kopenhagen Səәnəәdinin 5.10
vəә 5.11-ci müddəәalarını şübhəә altına alır.
Noyabrın 8-dəәn başlayaraq Bakı Appelyasiya Məәhkəәməәsinəә 100 müraciəәt daxil olmuş vəә bu
müraciəәtləәrdəәn 89-na mahiyyəәti üzrəә baxılmışdır. 4 şikayəәt istisna olmaqla, bunların deməәk olar ki,
hamısında DSK-nın namizəәdləәrin qeydiyyatından imtinası iləә bağlı qəәrarların ləәğvi xahiş olunur.
Yalnız 5 şikayəәt təәmin edilmişdir. Təәrəәfləәrin məәhkəәməә dinləәməәləәri zamanı öz arqumentləәrini
təәqdim etməәk imkanına malik olmuşlar; lakin əәksəәr hallarda məәhkəәməә şikayəәtçiləәr təәrəәfindəәn təәmin
ediləәn şahidləәrin ifadəәləәrini vəә digəәr sübutları qəәbul etməәkdəәn imtina etmişdir. Qrafoloqlar
təәrəәfindəәn ekspertizaya cəәmi 32 səәnəәd göndəәrilmişdir. Aidiyyatı üzrəә hüquqi təәminatların
təәrkibindəәki ikiməәnalı fikirləәrəә görəә müraciəәtləәrin edilməәsi üçün qoyulan son tarixəә həәr zaman əәməәl
edilməәmişdir;35 məәhkəәməә son tarixləәrləә bağlı qeyri ardıcıl mövqe səәrgiləәmişdir. Yerli
qanunvericiliyəә zidd olaraq36Appelyasiya Məәhkəәməәsinin qəәrarlarının böyük əәksəәriyyəәtindəә
təәfsilatlı vəә tutarlı əәsaslandırmaya rast gəәlinmir vəә onlar şikayəәtçinin gəәtirdiyi dəәlilləәri müvafiq
qaydada araşdırmır.
ATƏӘT/DTİHB SMM namizəәdləәrin qeydiyyatı iləә əәlaqəәdəәr Ali Məәhkəәməә təәrəәfindəәn əәn azı 30 işəә
baxılması faktı iləә tanışdır. Bu halların dördündəә Ali Məәhkəәməә Apelyasiya Məәhkəәməәsinin
qəәrarlarını ləәğv etmiş vəә namizəәdləәrin qeydiyyatına şəәrait yaratmışdır. Namizəәdin xeyrinəә olan
sonuncu yekun qəәrar Noyabrın 3-ü qəәbul edilmişdir, baxmayaraq ki namizəәdləәrin qeydiyyatla bağlı
mübahisəәləәrini həәll etməәk üçün Ali Məәhkəәməәnin bundan sonrakı dinləәməәləәri seçki günündəәn sonra
baş tuta biləәr.
34
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Seçki Məәcəәlləәsinin 25.2.2 vəә 112.4-cü maddəәləәri.
Seçki Məәcəәlləәsinin 112.1-ci maddəәsi.
Mülki Prosesual Məәcəәlləә (220.1 vəә 220.4-cü maddəәləәr məәhkəәməә qəәrarlarının dəәlilləәri dəә daxil etməәsini təәsbit
edir).
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Yerli Müşahidəәçiləәr
Seçki Məәcəәlləәsi bütün seçki prosesi boyunca beynəәlxalq vəә yerli seçki müşahidəәsinin aparılmasını
nəәzəәrdəә tutur. Ümumilikdəә 46,630 vəә 1,029 beynəәlxalq müşahidəәçi MSK vəә DSK təәrəәfindəәn
qeydiyyata alınmışdır. 5,444 yerli müşahidəәçi 11 Qeyri Hökuməәt Təәşkilatını (QHT) təәmsil edir,
təәxmini 8,378 nəәfəәr partiya müşahidəәçisi olaraq qeydəә alınmışdır. Yerdəә qalanlar isəә fəәrdi
müşahidəәçi olaraq qeydiyyatdan keçmişdir. Bəәzi QHT-ləәr “Parlament–2010” koalisiyası,
Azəәrbaycanda Vəәtəәndaş Cəәmiyyəәtinin İnkişafı Assosiasiyası, Seçkiləәrin Monitorinqi vəә
Demokratiyanın Təәdrisi Məәrkəәzi (SMMD) vəә “Demokratiyanı Öyrəәnməә” İctimai Birliyi
uzunmüddəәtli vəә qısamüddəәtli müşahidəәləәr həәyata keçirilmişdir. ƏӘdliyyəә Nazirliyi təәrəәfindəәn
qeydiyyatından imtina edilmiş37 SMMDEM müşahidəәçiləәri fəәrdi şəәkildəә akkreditasiyadan
keçmişləәr.
Seçki Günü
Seçki gününün ümümilikdəә sakit, eyni zamanda gəәrgin keçməәsinəә baxmayaraq beynəәlxalq
müşahidəәçiləәr seçki qutularına topa bülletenləәrin atılması faktı da daxil olmaqla ciddi sayda qayda
vəә prosedur pozuntularının olduğu haqda məәruzəә etmişləәr. MSK seçki axşamı dairəәləәr vəә əәtraf
əәraziləәr üzrəә nəәticəәləәrin hesablanmasına başlamışdır. MSK-nın ilkin nəәticəәləәrinəә görəә seçici fəәallığı
50 faiz olmuşdur.
Qutuların açılması proseduru da baş çəәkilmiş səәsverməә məәntəәqəәləәrinin 21 faizindəә məәnfi
qiyməәtləәndirilmişdir. Bu cür qiyməәtləәndirməәnin səәbəәbi seçki qutularının üzəәrindəәki möhürün seriya
nömrəәsinin qeyd edilməәməәsi, istifadəә edilməәmiş QÇV-nin ləәğv olunmaması, vəә ilkin təәrtib
olunmuş protokollarda seçki bülletenləәrinin sayının qeyd edilməәməәsi olmuşdur.
Beynəәlxalq müşahidəәçiləәr müşahidəә aparılan 1100 səәsverməә məәntəәqəәsinin təәxmini 90 faizindəә
qiyməәtləәndirməә aparmışdır ki, (5,175 məәntəәqəәdəәn) bunların içəәrisindəә ciddi problemləәrin müşahidəә
olunduğu məәntəәqəәləәrin sayı təәxmini 10 faizdir. Bir nəәfəәrin bir neçəә dəәfəә səәs verməәsinin qarşısını
almaq üçün nəәzəәrdəә tutulan başlıca ehtiyat təәdbiri-seçiciləәrin barmağının mürəәkkəәbəә batırılmasının
yerinəә yetirilməәməәsi geniş yayılmış prosedur pozuntusu kimi qeydəә alınmışdır. Müşahidəә aparılmış
məәntəәqəәləәrin 12 faizindəә seçiciləәrin hamısının barmağının mürəәkkəәbəә batırılması yoxlanılmamış,
məәntəәqəәləәrin 7 faizindəә isəә seçiciləәrin hamısının barmağı mürəәkkəәbəә batırılmamışdır. Bir neçəә
məәntəәqəә seçki komissiyasında bu qaydanın yerinəә yetirildiyi ümumiyyəәtləә müşahidəә edilməәmişdir.
Beynəәlxalq müşahidəәçiləәrin verdiyi məәlumatlar əәsasəәn, 95 səәsverməә məәntəәqəәsindəә seçici
siyahısında imzaların oxşar olması, 61 sayda seçki qutularına topa bülletenləәrin atılması halları vəә
beş səәsverməә məәntəәqəәsindəә karusel əәməәliyyatının həәyata keçirilməәsi müşahidəә edilmişdir. ƏӘlavəә
olaraq, müşahidəә aparılan səәsverməә məәntəәqəәləәrinin 7 faizindəә qrup şəәklindəә səәsverməә halları
müşahidəә edilmişdir. Müşahidəә aparılmış səәsverməә məәntəәqəәləәrinin 7 faizindəә seçiciləәrin hamısı
seçki blanklarını gizli şəәkildəә doldurmamışdır. Müşahidəә aparılımış məәntəәqəәləәrin 45 faizindəәn
çoxunda fiziki qüsuru olan insanların səәs verməәsinəә şəәraitin olmaması qeydəә alınmışdır.
Beynəәlxalq müşahidəәçiləәrin verdikləәri məәlumatlara əәsasəәn səәsverməә məәntəәqəәləәrindəә vəә
məәntəәqəәləәrdəәn kəәnar 63 əәrazidəә gəәrginlik yaşanmış, seçiciləәrəә səәs verməәk üçün təәsir göstəәrməәk
cəәhdləәrinin sayı 18 olmuş vəә doqquz həәdəәləәməә halına rast gəәlinmişdir. 78 seçki məәntəәqəәsindəә
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Bu iş hal hazırda Bakı Appelyasiya Məәhkəәməәsindəәdir. SMDT-nin səәləәfi olan Seçki Müşahidəә Məәrkəәzinin
(SMM) qeydiyyatı QHT olaraq 14 May 2008-ci ildəә ƏӘdliyyəә Nazirliyinin iddiasi əәsasında rayon məәhkəәməәsi
təәrəәfindəәn ləәğv edilmişdir. Bu məәsəәləә iləә əәlaqəәdar SMM-in şikayəәti hal hazırda Avropa İnsan Haqları
Məәhkəәməәsindəә həәllini gözləәyəәn işləәr sırasındadır.
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səәlahiyyəәti çatmayan şəәxsləәrin olmasına, 13 əәrazidəә seçki prosesinəә birbaşa müdaxiləә vəә yaxud
yönləәndirməә prosesinəә rast gəәlinmişdir. Müşahidəә aparılmış səәsverməә məәntəәqəәləәrinin 91 faizindəә
namizəәdləәr, partiyalar vəә seçki bloklarının səәlahiyyəәtli nümayəәndəәləәrinin iştirak etdiyi məәlum
olmuş vəә məәntəәqəәləәrin 56 faizindəә partiya təәmsilçiliyi olmayan yerli müşahidəәçiləәrin iştirak etdiyi
məәlum olmuşdur. Beynəәlxalq müşahidəәçiləәrəә müşahidəәçiləәr vəә səәlahiyyəәtli nümayəәndəәləәrin
səәsverməә məәntəәqəәləәrindəәn çıxarılması, onlara təәzyiqləәrin edilməәsi, həәbsləәr vəә fiziki hücumlara
məәruz qalması barəәdəә məәlumatlar daxil olmuşdur. 114 səәsverməә məәntəәqəәsindəә beynəәlxalq
müşahidəәçiləәrəә müşahidəә aparmaq məәhdudlaşdırılmışdır.
Beynəәlxalq müşahidəәçiləәr səәsləәrin hesablanması prosesinin 31 faizini məәnfi qiyməәtləәndirmişləәr.
Müşahidəә ediləәn səәsverməә prosesinin 11 faizindəәn çoxunda səәyyar vəә daşınmaz seçki qutularındakı
blankların sayının seçici siyahısındakı imzalardan daha çox olması, 24 seçki qutusunda blankların
dəәstəә vəә ya topa şəәklindəә yerləәşməәsi müşahidəә edilmişdir ki, qutulara topa bülletenin atılmasının
daha erkəәndəәn baş verməәsi ehtimal olunur. Bir neçəә azsaylı halda Məәntəәqəә Seçki Komissiyaları
səәsləәrin sayılmasını ayrıca otaqda həәyata keçirmişləәr. 12 məәntəәqəәdəә nəәticəәləәrəә müdaxiləә edilmişdir.
Səәsləәrin sayılmasının dörddəә bir hissəәsindəәn çoxunda əәhəәmiyyəәtli sayda prosedur səәhvləәrinin
olması müşahidəә edilmişdir. Çoxlu sayda Məәntəәqəә Seçki Kommissiyaları seçici siyahısında olan
seçici imzalarının, QÇV-nin, səәyyar səәsverməә iləә bağlı müraciəәtləәrin sayılması vəә protokollara
daxil edilməәsi kimi qanunun təәləәb etdiyi əәn sadəә prosedurları yerinəә yetirməәmişdir. Bülletenləәrin
yararlılığı həәr zaman tutarlı vəә ardıcıl şəәkildəә nəәzəәrdəәn keçirilməәmiş, səәsləәrin sayılması zamanı 61
faiz mübahisəәli seçki bülletenləәrinəә Məәntəәqəә Seçki Komissiyası səәs verməәkdəәn imtina etmişdir.
Səәsləәrin sayılması prosesinin 21 faizi zamanı həәr kəәsin bülletenləәrin necəә işarəәləәndiyini aydın
görməәk imkanı olmamış, səәsləәrin sayılmasının 33 faizindəә isəә protokola daxil edilməәzdəәn öncəә
məәlumatlar ucadan elan edilməәmişdir.
Məәntəәqəә Seçki Komissiyalarının 30 faizindəәn çoxunda protokolun nəәticəәləәrini yekunlaşdırmaqla
bağlı problem yaşanmışdır. 8 Məәntəәqəә Seçki Kommissiyası ilkin protokola daxil etdiyi məәlumat
yenidəәn nəәzəәrdəәn keçirmişdir. Yekun protokolların öncəәdəәn imzalanmasına vəә tam
doldurulmamasına 10 halda rast gəәlinmiş, qəәləәmləә doldurulmasına 12 halda rast gəәlinmişdir. Bəәzi
Seçki Məәntəәqəә Kommissiyaları qanunun təәləәbləәrinəә uyğun olaraq səәsləәrin sayılması başa çatandan
dəәrhal sonra protokolları doldurmamışdır. Səәsləәrin sayılması prosesinin 35 faizindəә Məәntəәqəә Seçki
Kommissiyası protokolun surəәtini ictimai baxış üçün təәqdim etməәmiş vəә bir çox hallarda
müşahidəәçiləәrin təәləәbləәrinəә baxmayaraq onlara da protokolların surəәti təәqdim edilməәmişdir.
Təәqdim olunan səәnəәdin rəәsmi əәsli yalnız İngilis dilindəә olan variantı hesab olunur.
Bununla beləә bu bəәyanatı Azəәrbaycan dilindəә dəә əәldəә etməәk mümkündür.
MİSSİYA HAQQINDA MƏӘLUMAT VƏӘ MİNNƏӘTDARLIQ
ATƏӘT/DTİHB Seçkiləәri Müşahidəә Missiyası 28 Sentyabrda Bakıda 16 ekspertin məәrkəәzdəә vəә 22 uzunmüddəәtli
müşahidəәçinin Azəәrbaycanın regionlarında yerləәşdirilməәsi iləә işəә başlamışdır.ATƏӘT Parlament Assambleyası 14–17
oktyabrda seçkiöncəәsi səәfəәrdəә olmuş vəә AŞPA-nın seçkiöncəәsi missiyası 18–21 Oktyabrda Bakıya səәfəәr etmişdir.
Seçki günü ATƏӘT Parlament Assambleyasının nümayəәndəә heyəәtinin 51 üzvü, AŞPAnın nümayəәndəә heyəәtinin 31 üzvü
vəә Avropa Parlamentinin nümayəәndəә heyəәtinin 16 üzvü dəә daxil olmaqla 405 qısamüddəәtli müşahidəәçi təәyin
edilmişdir. Ümumilikdəә ATƏӘT üzvü olan 41 ölkəәdəәn müşahidəәçiləәr gəәlmişləәr. 5175 səәsverməә məәntəәqəәsindəәn 1200-dəә
səәsverməә müşahidəә edilmişdir. 144 səәsverməә məәntəәqəәsindəә səәsləәrin sayılması prosesi müşahidəә edilmişdir.
Cəәnab Volfqanq Qrössrük (Avstriya), ATƏӘT PA-nın Vitse Prezidenti vəә ATƏӘT PA Nümayəәndəә Heyəәtinin Rəәhbəәri
ATƏӘTin fəәaliyyəәtdəә olan Rəәhbəәri təәrəәfindəәn Xüsusi ƏӘlaqəәləәndiricisi təәyin edilmiş vəә ATƏӘTin qısamüddəәtli müşahidəә
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missiyasına rəәhbəәrlik etmişdir. Cəәnab Pol Uill (Belçika) AŞPAnın nümayəәndəә heyəәtinəә rəәhbəәrlik etmişdir. Xanım
Anneli Yaatteenmaki (Finlandiya) Avropa Parlamentinin nümayəәndəә heyəәtinəә rəәhbəәrlik etmişdir. Səәfir Odriy Qlover
(Böyük Britaniya) ATƏӘT/DTİHB Seçki Müşahidəә Missiyasının rəәhbəәridir.
Müşahidəәçiləәr onları seçkiləәri müşahidəә etməәyəә dəәvəәt etdikləәri üçün Azəәrbaycan Respublikasının dövləәt orqanlarına,
göstəәrdiyi əәməәkdaşlığa vəә akkreditasiya səәnəәdləәrinin təәmin edilməәsinəә görəә Məәrkəәzi Seçki Kommissiyasına, Xarici
İşləәr Nazirliyi vəә digəәr dövləәt orqanlarına əәməәkdaşlıq vəә yardıma görəә təәşəәkkür edir. Həәmçinin müşahidəәçiləәr ATƏӘT-in
Bakı Ofisi, Avropa Şurası Baş Katibinin Xüsusi Nümayəәndəәsi, Avropa Birliyinin Nümayəәndəәliyi, Azəәrbaycanda
fəәaliyyəәt göstəәrəәn səәfirlikləәr vəә beynəәlxalq təәşkilatlara əәməәkdaşlığa vəә göstəәrdikləәri dəәstəәyəә görəә minnəәtdarlığını
bildirir.
ƏӘlavəә məәlumat üçün:
•
•
•
•
•

Səәfir Odriy Qlover, ATƏӘT/DTİHB Bakıdakı Seçki Müşahidəә Missiyasının rəәhbəәri (+994–12–598 2556);
Cəәnab Yens Eşenbexer, ATƏӘT/DTİHB Sözçüsü (+48–603–683 122) vəә yaxud Cəәnab Drü Hislop,
ATƏӘT/DTİHB Seçki Məәsləәhəәtçisi, Varşava (+48–22–520 0600);
Petra Jezkova, ATƏӘT AP, +994 (0) 502507318 vəә yaxud +45 6010 8173, petra@oscepa.dk;
Vladimir Dronov, AŞPA, +994 (0) 507833741 vəә yaxud +33 663 49 37 92, vladimir.dronov@coe.int;
Alina
Alexandra
Georgescu,
AP,
+994
(0)
502255584
vəә
yaxud
+32498981364,
alina.georgescu@europarl.europa.eu;

ATƏӘT/DTİHB SMMissiyasının Ünvanı:
45, Xaqani küçəәsi
1010 Bakı, Azəәrbaycan Respublikası
Tel:+994–12–598 2556
Fax: +994–12–498 8067
Email: office@odihr.az
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