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QISA İCMAL

•

3 sentyabr 2010-cu il tarixindəә Azəәrbaycan Respublikasının Prezidenti 7 noyabr tarixindəә
keçiriləәcəәk parlament seçkiləәrini elan etdi. Seçiciləәr bir dövrəәli majoritar seçki sisteminəә
əәsasəәn beş il müddəәtinəә 125 parlament üzvünü seçəәcəәk.

•

Seçki Məәcəәlləәsinəә yaxın tarixdəә, 2010-cu ilin iyun ayında düzəәlişləәr edilmişdir.
ATƏӘT/DTİHB təәrəәfindəәn öncəәdəәn təәklif edilmiş tövsiyəәləәrin bəәziləәri həәləә dəә nəәzəәrəә
alınmamışdır.

•

Seçkiləәri Məәrkəәzi Seçki Komissiyası (MSK), 125 Dairəә Seçki Komissiyası (DSK) vəә
təәxminəәn 5.175 Məәntəәqəә Seçki Komissiyası (MnSK) həәyata keçirəәcəәk. Seçki
komissiyalarının təәrkibinəә dair hazırkı formul həәləә dəә mübahisəәlidir. MSK bu seçkiləәrəә
hazırlıqlar işindəә çox fəәaldır. O, geniş seçici maarifləәndirməә kampaniyasını başlatmışdır vəә
aşağı səәviyyəәli komissiyalar üçün təәlim keçmişdir. MSK toplantıları məәtbuat vəә
müşahidəәçiləәr üçün açıqdır. Bununla beləә, MSK üzvləәri toplantıdan əәvvəәl çox vaxt bütün
ilkin qəәrarlar vəә zəәruri səәnəәdləәrləә təәmin edilmirləәr.

•

Qeydiyyatdan keçmiş seçiciləәrin sayı təәxminəәn 4.8 milyondur. Seçki günü dəә daxil
olmaqla, seçici siyahısına əәlavəә edilməәli olan müraciəәtləәri MnSKna ünvanlamaq olar.

•

Bütün əәsas siyasi partiyalar bu seçkiləәrdəә iştirak edirləәr. Təәxminəәn 1.400 potensial
namizəәd irəәli sürülmüşdür. Bunlardan təәxminəәn 1.100 nəәfəәr qeydiyyat üçün təәləәb olunan
səәnəәdləәri təәqdim etmişdir. Qeydiyyatın sonunda, 14 oktyabr tarixindəә Dairəә Seçki
Komissiyası (bundan sonra DSK) əәrizəә formalarına baxış keçirmiş vəә 704 namizəәdi
qeydiyyata almışdır. Qeydiyyatdan keçəәn hakim partiya vəә müxalifəәt nümayəәndəәləәri, o
cümləәdəәn müstəәqil şəәkildəә namizəәdliyini irəәli sürəәn şəәxsləәrin sayında ciddi fəәrq müşahidəә
olunmuşdur. ATƏӘT/DTİHB Seçki Müşahidəә Missiyası namizəәdləәr, onların nümayəәndəәləәri
vəә seçiciləәrəә təәzyiqləәrin göstəәrildiyi vəә həәdəә-qorxu edildikləәrinəә dair bir neçəә məәlumat
almışdır.

•

Rəәsmi seçki təәşviqatı 15 oktyabr tarixindəә başlamışdır. Seçki Məәcəәlləәsinəә ediləәn son
düzəәlişləәr kampaniya müddəәtini daha da qısaltmışdır. Seçkiöncəәsi dövrdəә siyasi partiyalar
aşkar fəәallıq nümayiş etdirmirdirləәr vəә bunun əәsas səәbəәbi icra vəә seçki orqanlarının Seçki
Məәcəәlləәsini çox məәhdud şəәrh etməәkləәri iləә iləә bağlı idi.

•

Bir neçəә televiziya stansiyasının bütün ölkəә üzrəә yayım aparmasına baxmayaraq,
vəәtəәndaşların yayım vasitəәləәrindəә müxtəәlif siyasi mövqeləәr haqqında məәlumat əәldəә etməәk
imkanı çox məәhdud olmuşdur. MSK ictimai televiziyada gündəәlik dəәyirmi masa
müzakirəәləәri çəәrçivəәsindəә həәr namizəәdəә dörd dəәqiqəәlik səәrbəәst efir vaxtının verilməәsinəә
dair qəәrar qəәbul etmişdir. Yalnız iki milli televiziya kanalı ödəәnişli siyasi reklama efir
vaxtı ayıracaqlarını bəәyan etmişləәr.

*

Hazırki məәtnin əәsli İnqilis dilindəә olan nüsxəәsi sayılmalıdır.
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•

MSK vəә DSK-lar bir neçəә rəәsmi şikayəәt almışdır. MSK vəә DSK səәviyyəәsindəә fəәaliyyəәt
göstəәrəәn ekspert qrupları şikayəәtləәr üçün müəәyyəәn olunmuş üç günlük baxış müddəәtinin
uzadılmasını təәləәb edəә biləәrləәr vəә tez-tez bunu edirləәr.

•

MSK-ya görəә, indiyəәdəәk 7.000-dəәn çox yerli seçki müşahidəәçisi qeydiyyatdan keçmişdir.
Bir neçəә yerli təәşkilat seçki günündəә nəәzəәrəәçarpan sayda müşahidəәçiləәr cəәlb etməәyi
planlaşdırır.

•

ATƏӘT/DTİHB-in Seçki Müşahidəә Missiyası (SMM) Bakıda 28 sentyabr tarixindəә
açılmışdır vəә ölkəә üzrəә on bölgəәdəә yerləәşmiş 16 üzvlük əәsas heyəәtdəәn vəә 22 uzunmüddəәtli
müşahidəәçiləәrdəәn ibarəәtdir.

2. GİRİŞ
Azəәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham ƏӘliyev 3 sentyabr 2010-cu il tarixindəә
Konstitusiyaya uyğun olaraq, 7 noyabr tarixindəә parlament seçkiləәrinin keçirilməәsini elan
etmişdir. Azəәrbaycan Respublikasının ATƏӘT-dəәki Daimi Nümayəәndəәsinin dəәvəәtinəә vəә
Ehtiyacların Qiyməәtləәndirilməәsi Missiyasının tövsiyəәləәrinəә əәsasəәn, ATƏӘT-in Demokratik
Təәsisatlar vəә İnsan Haqları Bürosu (ATƏӘT/DTİHB) 28 sentyabr tarixindəә Seçki Müşahidəә
Missiyasını (SMM) təәsis etmişdir. Səәfir Odri Qloverin rəәhbəәrlik etdiyi SMM Bakıda yerləәşəәn 16
nəәfəәrlik əәsas heyəәt vəә ölkəәnin 10 regionuna səәfəәrbəәr olunmuş 22 uzunmüddəәtli müşahidəәçiləәrdəәn
ibarəәtdir. ATƏӘT/DTİHB SMM ATƏӘT-əә üzv olan 22 ölkəәdəәn seçilmişdir. Səәsverməә, səәsləәrin
sayılması vəә tabulyasiyanı müşahidəә etməәk məәqsəәdi iləә İştirakçı Dövləәtləәrəә 450 nəәfəәrlik
qısamüddəәtli müşahidəәçi ezam etməәk üçün müraciəәt edilmişdir.
3.MÜQƏӘDDİMƏӘ
İrəәlidəәn gəәləәn seçkiləәr ATƏӘTin Bakı Ofisinin bütün səәyləәrinəә baxmayaraq, hakim partiya iləә
əәsas müxalifəәt partiyaları arasında dialoqun yoxluğu iləә səәciyyəәləәnəәn siyasi mühitdəә cəәrəәyan
edir. 2005-ci il parlament seçkiləәrinin nəәticəәləәri bəәzi müxalifəәt partiyaları təәrəәfindəәn qəәbul
edilməәdi vəә bu sonradan 2006-cı ilin may ayında keçirilmiş qisməәn təәkrar parlament seçkiləәri vəә
2008-ci ilin oktyabr ayındakı prezident seçkisinin boykot edilməәsi iləә nəәticəәləәnmişdir. Bu dəәfəә
bütün əәsas müxalifəәt partiyaları bu seçkidəә iştirak etməәk haqqında qəәrar verdiləәr. Toplaşma
azadlığı təәcrübəәdəә həәləә dəә məәhdudlaşdırılır: 2008-ci ildəә “Səәrbəәst toplaşma haqqında” qanunun
qəәbul edilməәsinəә baxmayaraq, Bakı icra orqanları təәşkilatçıların1 təәləәb etdikləәri məәrkəәzi yerləәrdəә
siyasi yürüş vəә toplantıların keçirilməәsi təәləәbləәrini mütəәmadi olaraq rəәdd edirləәr.
Müddəәti başa çatan parlamentdəә (Milli Məәclis) 63 yer tutmuş hakim Yeni Azəәrbaycan Partiyası
(YAP) üstünlük təәşkil edir; əәn güclü müxalifəәt partiyası Musavat dörd deputatla təәmsil olunur.
Qırx beş yeri “müstəәqil” namizəәdləәr kimi seçilmiş vəә adəәtəәn hakim partiyanı dəәstəәkləәyəәn
deputatlar tutur. Bəәzi müxalifəәt partiyaları parlamentdəәki yerləәrindəәn imtina etmişləәr.

1

Qanunda müvafiq icra orqanlarının yürüşləәrin keçirilməәsi üçün xüsusi yer ayırması vəә bu cür yürüşləәrin
təәşkilatçılarının “seçəә biləәcəәkləәri” “təәklif olunan yerləәrin siyahısını verməәsi təәləәb edilsəә dəә Bakı şəәhəәr
səәlahiyyəәtli orqanları bunu adəәtəәn tam siyahı kimi şəәrh edirləәr. İctimai toplantı hüququ yalnız qanunla
verilmiş hallarda vəә bu cür məәhdudiyyəәtləәr zəәruri olduğu təәqdirdəә, “milli vəә ya ictimai təәhlükəәsizlik
maraqları, intizamsızlıq vəә ya cinayəәtkarlığın qarşısının alınması, sağlamlıq vəә ya əәxlaqi dəәyəәrləәrin, yaxud
da başqalarının hüquq vəә azadlıqlarının qorunması” məәqsəәdiləә məәhdudlaşdırıla biləәr (Səәrbəәst toplaşma
haqqında Qanun, Maddəә 7.1).
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4. HÜQUQİ ÇƏӘRÇİVƏӘ VƏӘ SEÇKİ SİSTEMİ
2010-cu il parlament seçkiləәrinin keçiriləәcəәyi əәsas qanunvericilik Azəәrbaycan Respublikasının
Konstitusiyası (1995, son dəәfəә 2009-cu ildəә düzəәlişləәr edilmişdir) vəә Seçki Məәcəәlləәsindəәn (2003,
son dəәfəә 2010-cu ildəә düzəәliş edilmişdir) ibarəәtdir. Seçkiləәr üçün hüquqi çəәrçivəәyəә “Səәrbəәst
toplaşma haqqında” qanun, “Radio vəә televiziya yayımına dair” Qanun, Mülki Prosedurlar
Məәcəәlləәsi, Cinayəәt Məәcəәlləәsi vəә İnzibati Xəәtalar Məәcəәlləәsinin müvafiq müddəәaları, habeləә
Məәrkəәzi Seçki Komissiyasının (MSK) qaydaları daxildir.
Seçki Məәcəәlləәsi bütün növdəәn olan seçkiləәrin keçirilməәsini təәnzimləәyir vəә qəәbul ediləәndəәn
bugünəәdəәk Məәcəәlləәyəә bir neçəә dəәfəә düzəәliş edilmişdir. ƏӘvvəәlki düzəәlişləәrdəә ATƏӘT/DTİHB vəә
Avropa Şurasının2 Venesiya Komissiyasının tövsiyəәləәri nəәzəәrəә alınsa da seçki komissiyalarının
təәrkibi, seçki mübahisəәləәrinin həәlli, səәsləәrin təәkrar sayılması vəә nəәticəәləәrin ləәğv edilməәsinəә dair
qaydaların müəәyyəәn edilməәsi kimi bəәzi məәsəәləәləәr həәləә dəә nəәzəәrdəәn keçirilməәmişdir. Sonuncu
düzəәlişləәr 2010-cu ilin iyun ayında təәləәsik vəә çox az ictimai müzakirəәləәrin keçirilməәsi iləә qəәbul
edilmişdir. Düzəәliş edilmiş qanunla seçki müddəәti 75 gündəәn 60 günəә kimi endirilmiş vəә əәlavəә
olaraq, kampaniyanın başlama tarixi seçki gününəә 23 gün qalmış təәyin edilməәkləә daha da
azaldılmışdır. Bütün namizəәdləәr üçün bəәrabəәr imkanların yaradılmasını nəәzəәrdəә tutan müddəәalar
yalnız seçki günündəәn əәvvəәlki qısa müddəәtəә təәtbiq edildiyinəә görəә, kampaniya müddəәtinin
qısaldılması narahatlıq doğurur. Bundan əәlavəә, bu düzəәlişləәr namizəәdləәrin öz təәşviqatları üçün
dövləәtdəәn maliyyəә vəәsaiti almaqlarını nəәzəәrdəә tutan müddəәaları ləәğv etmişdir. Digəәr aydın
olmayan vəә narahatlığa səәbəәb olan məәsəәləәləәrdəәn biri dəә namizəәdləәrin uyğunluğuna dair
müddəәalardır.
Müsbəәt irəәliləәyiş kimiç 2008-ci ildəә keçirilmiş prezident seçkiləәrindəәn sonra Mülki Prosessual
Məәcəәlləәyəә Seçki Məәcəәlləәsindəә seçki iləә bağlı mübahisəәləәrləә əәlaqəәdar məәhkəәməә yurisdiksiyasına
dair müddəәalardaki ziddiyəәtləәr aradan qaldı vəә bu müvafiq müddəәanın təәtbiqini asanlaşdırdı.
Seçkiləәr majoritar sistem əәsasında həәyata keçirilir. Deputatlar parlamentəә 125 təәk mandatlı
dairəәləәrdəәn beş illik müddəәtəә seçiləәcəәk. Seçkiləәrdəә əәn çox səәs toplamış namizəәd seçilmiş hesab
edilir. ƏӘgəәr seçki dairəәsindəә heç bir namizəәd qeydiyyata alınmayıbsa vəә ya yalnız bir namizəәd
qeydiyyata alınıbsa, o zaman həәmin dairəәdəә seçkiləәr təәxirəә salıınır vəә proses təәkrarlanır.
Seçki Məәcəәlləәsinin 4-cü vəә 29-cu Maddəәləәrindəә bildirilir ki, həәr dairəәdəә qeydiyyatdan keçmiş
seçiciləәrinin sayı dairəә üzrəә seçiciləәrin orta sayından 10 faizdəәn kəәnara çıxmamalıdır. MSK dairəә
həәdləәrinəә 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 bəәrabəәr olmasını şübhəә altına qoyur.
5. SEÇKİ ADMİNİSTRASİYASI
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. Bütün komissiyalar beş illik müddəәtəә seçilmiş daimi orqanlardır. MSK
üzvləәri parlament təәrəәfindəәn seçilir, DSKlar MSK təәrəәfindəәn vəә MnSKlar müvafiq DSKlar
təәrəәfindəәn təәyin edilirləәr. Hüquqi müddəәalara əәsasəәn, parlament çoxluğunun irəәli sürdüyü üzvləәr
(yəәni YAP); “müstəәqil” namizəәdləәr kimi seçilmiş parlamentariləәr vəә parlament azlığı
(parlamentdəә təәmsil olunan yerdəә qalan siyasi partiyalar) üçün həәr komissiyada üç bəәrabəәr kvota
2

Bax: 2008-ci il Azəәrbaycan Respublikasının Seçki Məәcəәlləәsinəә Düzəәliş vəә Dəәyişiklikləәrin edilməәsinəә dair
Qanun
Layihəәsi
barəәdəә
ATƏӘT/DTİHB
vəә
Venesiya
Komissiyasının
Birgəә
Rəәyi,
http://www.osce.org/documents/odihr/2008/07/311992_en.pdf.
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saxlanır. Qanuna əәsasəәn, bütün komissiyaların səәdrləәri parlament çoxluğunun təәklif etdiyi
üzvləәrdir.
Seçki komissiyaları hazırkı təәrkibdəә 2006-cı ildəә təәyin edilmişləәr. Seçki komissiyalarının
təәrkibinin formulu siyasi partiyalar arasında mübahisəә mövzusu olaraq qalmaqdadır.
ATƏӘT/DTİHB vəә Venesiya Komissiyası seçki komissiyalarında hökuməәtəә meylli qüvvəәləәrin
üstünlük təәşkil etməәməәsi vəә ictimai etimadı, xüsusəәn dəә seçkiləәrdəә mübarizəә aparan siyasi
partiyaların etimadını qazanmasını təәmin edəәcəәk təәrzdəә formula baxılmasını tövsiyəә etmişləәr. Bu
tövsiyəәyəә baxılmamışdır.
8 oktyabr tarixindəә azlıq kvotaları vəә müstəәqil parlamentariləәr sırasından boş yerləәrin tutulması
üçün parlament üç yeni MSK üzvünü təәyin etdi. Bunun nəәticəәsi kimi, MSK hal-hazırda 18
üzvlük tam təәrkibəә malikdir.
60-dan çox qeydiyyata alınmış namizəәdləәrəә malik siyasi partiya vəә siyasi partiya blokları həәr
komissiyaya bir üzv təәyin edəә biləәr. Beləә üzv iclaslarda iştirak etsəә dəә səәsverməә hüquqlarına
malik deyil. Həәr bir qeydiyyatdan keçmiş namizəәd müvafiq DSK vəә MnSKya həәm dəә məәşvəәrəәtli
səәs hüquqlu üzvləәr təәyin edəә biləәr.
MSK bu seçkiləәrəә hazırlıqlar sahəәsindəә çox fəәal olmuşdur. MSK çoxsaylı qayda vəә nizamnaməә
işləәyib-hazırlamış vəә məәtbuat da daxil olmaqla, geniş seçici məәlumatlandırma vəә maarifləәndirməә
kampaniyasını başlatmışdır. Aşağı səәviyyəәli komissiyalar üçün ilkin təәlim iyun ayında
keçirilmişdir vəә seçki günü proseduralarına həәsr olunmuş ikinci silsiləә təәlimləәr oktyabrın
əәvvəәlindəә başlamışdır. MSK iclasları məәtbuat vəә müşahidəәçiləәrəә açıqdır. Gündəәlik iclasların
başlanğıcında verilir vəә qəәrarlar dövləәtin maliyyəәləәşdirdiyi məәtbuat vəә MSK internet səәhifəәsi
vasitəәsiləә ictimaiyyəәtəә açıqlanır. Bununla beləә, MSK üzvləәri çox vaxt iclasdan əәvvəәl müzakirəә
üçün zəәruri olan ilkin qəәrarlar vəә bütün səәnəәdləәrləә təәmin edilmirləәr.
6. SEÇİCİ QEYDİYYATI
MSK məәrkəәzləәşdirilmiş seçici reyestrinin saxlanmasına görəә məәsuliyyəәt daşıyır. May ayının
sonunda başa çatmış müntəәzəәm illik dəәqiqləәşdirməәdəәn sonra qeydiyyatdan keçmiş seçiciləәrin
sayı 4.845.378 nəәfəәr təәşkil edirdi.
Bütün səәsverməә məәntəәqəәləәrindəәn olan seçici siyahıları MSK-nın İnternet səәhifəәsindəә verilmişdir.
MnSKlar ictimai məәlumatlandırma üçün çap edilmiş seçici siyahılarının nüsxəәləәrini asmışlar.
Seçiciləәrin seçici siyahısına əәlavəә edilməәsi hüququna 23 sentyabr tarixindəәn sonra yalnız
MnSKlar malikdirləәr. ƏӘlavəә siyahılardan istifadəә edildikdəә seçki günü əәlavəәləәrin edilməәsi dəә
mümkündür. Səәsverməәk üçün qeydiyyat yerindəәn uzaq olan vəәtəәndaşlar qeydiyyatda olduqları
dairəәdəә həәr hansı seçki məәntəәqəәsindəә onlara səәsverməә hüququ verəәn qeydiyyatdan çıxma
vəәsiqəәsi üçün müraciəәt edəә biləәrləәr.
7. NAMİZƏӘDİN İRƏӘLİ SÜRÜLMƏӘSİ VƏӘ QEYDİYYATI
Namizəәdin irəәli sürülməәsi vəә qeydiyyatı prosesinəә DSKlar nəәzarəәt edir. Namizəәd öz
namizəәdliyini müstəәqil, bir qrup seçici, siyasi partiya vəә ya siyasi partiyalar bloku təәrəәfindəәn irəәli
sürəә biləәr. Siyasi partiya həәmin partiyanın üzvləәri olmayan şəәxsləәrin namizəәdliyini dəә irəәli sürəә
biləәr. Namizəәdlikləәr müvafiq DSKlara yazılı bildiriş təәqdim etməәkləә irəәli sürülür. DSK təәqdim
edilmiş səәnəәdləәri beş günlük müddəәt əәrzindəә yoxlamalı vəә namizəәdliyi təәsdiqləәməәli vəә ya
namizəәdliyi irəәli sürülmüş şəәxsəә düzəәldilməәli olan xəәtalar barəәdəә xəәbəәr verməәlidir.
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Təәxminəәn 1.400 nəәfəәr öz namizəәdliyini irəәli sürməәk üçün səәnəәdləәrləә müraciəәt etmişdir.
Bunlardan 450 nəәfəәrin namizəәdliyi 13 siyasi partiyadan ibarəәt beş qeydiyyata alınmış seçki
bloku, 350 nəәfəәrin namizəәdliyi 11 siyasi partiya vəә təәxminəәn 600 nəәfəәrin namizəәdliyi müstəәqil
vəә ya seçiciləәrin təәşəәbbüs qrupları təәrəәfindəәn irəәli sürülmüşdür.
Namizəәdin qeydiyyatdan keçirilməәsi üçün DSK digəәr məәsəәləәləәrləә yanaşı, namizəәdi dəәstəәkləәyəәn
əәn azı 450 etibarlı seçici imzası almalıdır. İmzaların əәvəәzinəә maliyyəә depoziti təәqdim etməәk
imkanı 2008-ci ildəә Seçki Məәcəәlləәsindəәn çıxarılmışdır. Yeddi gün əәrzindəә DSK bütün təәqdim
edilmiş səәnəәdləәri vəә toplanmış imzaları yoxlamalı vəә namizəәdin qeydiyyatı vəә ya qeydiyyatın
rəәdd edilməәsinəә dair qəәrar qəәbul etməәlidir.
Son tarix olan 8 oktyabr-a qəәdəәr DSKlara cəәmi 1.115 potensial namizəәd öz qeydiyyat səәnəәdləәrini
təәqdim etmişdir. Ciddi sayda namizəәd qeydiyyat üçün təәləәb olunan səәnəәdləәr vəә imza vəәrəәqəәləәrini
təәqdim etməәmişdir. 14 oktyabr tarixinəә 704 namizəәd vəә ya imza vəәrəәqəәləәrini təәqdim edəәn
namizəәdləәrin 63 faizi qeydiyyatdan keçmişdir. Bunlardan 322 nəәfəәr siyasi partiya vəә ya seçki
blokları təәrəәfindəәn irəәli sürüldüyü halda, 372 nəәfəәri müstəәqil namizəәdləәrdir. MSKnın verdiyi
məәlumata görəә, DSK 14 oktyabr tarixinəә 340 qeydiyyat üçün müraciəәti rəәdd etmişdir.
ATƏӘT\DTİHB SMM namizəәdləәrin rəәdd edilməәsinin əәsas səәbəәbləәrini araşdırır. Qeydiyyatdan
keçəәn hakim partiya vəә müxalifəәt nümayəәndəәləәri, o cümləәdəәn müstəәqil şəәkildəә namizəәdliyini
irəәli sürəәn şəәxsləәrin sayında ciddi fəәrq var. Qeydiyyat səәnəәdləәrini təәqdim etmiş 111 YAP
namizəәdləәrinin hamısı qeydiyyatdan keçdiyi halda “AXCP-Musavat” blokunun 79 namizəәdindəәn
yalnız 33 nəәfəәr, “Qarabağ” blokunun 67 namizəәdindəәn 30 nəәfəәr vəә “İnsan Naminəә” blokunun 50
namizəәdindəәn 19 nəәfəәr qeydiyyatdan keçmişdir. Müstəәqil namizəәdləәrdəәn səәnəәdləәrini təәqdim
edəәnləәrin 68 faizi qeydiyyatdan keçmişdir.
ATƏӘT/DTİHB yerli icra orqanlarının işçiləәri təәrəәfindəәn müxalifəәt partiyalarının namizəәdləәrinəә
vəә müstəәqil namizəәdləәrəә həәdəә-qorxu gəәlinməәsinəә dair bir neçəә məәlumat almışdır. O, həәmçinin
namizəәdləәrin imza vəәrəәqəәləәrinəә imza atmış seçiciləәrin öz imzalarını, yerli icra orqanları
təәrəәfindəәn bunu etməәləәrini söyləәdikdəәn sonra, geri götürməәləәrinəә dair məәlumatlar da almışdır.
8. SİYASİ ŞƏӘRAİT VƏӘ İDDİAÇILAR
Bütün əәsas siyasi partiyalar növbəәti seçkiləәrdəә iştirak edirləәr. Prezident İlham ƏӘliyevin başçılıq
etdiyi YAP 1995-ci ildəәn parlament seçkiləәrindəәn bugünəә qəәdəәr hakimiyyəәtdəәdir. YAP bu
seçkiləәrdəә əәn çox namizəәd sayına (115) malikdir. Son parlament seçkiləәri əәrzindəә “Azadlıq”
blokunda birləәşmiş əәsas müxalifəәt partiyaları bu seçkiləәr əәrəәfəәsindəә üç ayrı seçki bloku
formalaşdırmışlar. ƏӘn ciddi müxalifəәt bloku Musavat vəә AXCP-dəәn ibarəәtdir. Digəәr bloklara
“Qarabağ” vəә “İnsan Naminəә” blokları aiddir. Digəәr iki blok, “Demokratiya” vəә “İslahat”,
hökuməәtəә loyal olan partiyalardan təәşkil olunublar. Bundan əәlavəә, üç digəәr partiya nəәzəәrəәçarpan
sayda namizəәd3 irəәli sürmüşdür. Müstəәqil namizəәdləәr bütün irəәli sürülmüş namizəәdləәrin üçdəә
birindəәn çoxunu təәşkil edir.
Seçki kampaniyası müddəәtinin əәvvəәlki parlament seçkiləәri iləә müqayisəәdəә nəәzəәrəәçarpan
dəәrəәcəәdəә azaldılması faktını əәksəәr müxalifəәt partiyaları təәnqid etmişləәr. ƏӘksəәr namizəәdləәr öz
dairəәləәrindəә lazımi seçki kampaniyasının keçirilməәsi üçün vaxt azlığına dair öz narahatlıqlarını
ifadəә etmişləәr.
Rəәsmi seçki kampaniyasının başlamasından əәvvəәlki dövr siyasi partiyaların aşkar fəәallıqlarının
yoxluğu iləә səәciyyəәləәnmişdir. Bu qisməәn müxalifəәt partiyalarının maliyyəә resurslarının məәhdud
3

Klassik Xalq Cəәbhəәsi Partıyası, Azəәrbaycan Milli İstiqlal Partiyası vəә Demokratik Azəәrbaycan Dünyası
Partiyası.
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olması iləә bağlıdır. Lakin bunun əәsas səәbəәbi icra vəә seçki orqanlarının kampaniyanın rəәsmi
başlamasından əәvvəәl siyasi partiya vəә namizəәdləәrin mümkün toplantılarına dair Seçki
Məәcəәlləәsini çox məәhdud şəәrh etməәsi olmuşdur. Bakı icra hakimiyyəәti yürüş təәşkilatçılarına
“planlaşdırılan yürüşün məәqsəәdəәuyğun 4 hesab edilməәdiyini” bildirdikdəәn vəә MSK səәdri
təәşkilatçılara mümkün məәnfi nəәticəәləәr barəәdəә xəәbəәrdarlıq etdikdəәn sonra AXCP-Musavat
blokunun oktyabrın 10-a təәyin etdiyi mitinq təәxirəә salınmışdır. Bundan əәlavəә, DSKlar
namizəәdliyin irəәli sürülməәsi müddəәtindəә özləәri barəәdəә məәlumat yayan potensial namizəәdləәri
xəәbəәrdar etmişdir.
9. MƏӘTBUAT
Azəәrbaycanda bir neçəә televiziya stansiyasının bütün ölkəә üzrəә yayımlanmasına baxmayaraq,
vəәtəәndaşların yayım vasitəәləәrindəәn fəәrqli siyasi mövqeləәr barəәdəә məәlumat almaq imkanları
məәhduddur. Bu əәn əәsası, hökuməәtin televiziya üzəәrindəә de fakto inhisarı iləә bağlıdır. Dövləәt
yayım şirkəәti AzTV vəә ictimai yayım şirkəәti İTV dəә daxil olmaqla, bütün milli televiziya
kanalları əәsasəәn iqtidarın fəәaliyyəәtləәrini təәqdim edir vəә müxalifəәt liderləәrini vəә onların fikirləәrini
nadir hallarda göstəәrirləәr. Bir neçəә müxalifəәt yönümlü vəә ya müstəәqil qəәzetin dəә olduğu yazılı
məәtbuat daha müxtəәlifdir. Bununla beləә, bunların tirajı azdır vəә regionlarda geniş yayılmamışdır.
Məәtbuatın vəәziyyəәtini həәbsləәr, şəәrəәf vəә ləәyaqəәtin alçaldılmasına dair məәhkəәməә iddiaları vəә
jurnalistləәrəә söz azadlığına təәsir edəәn digəәr təәzyiq formaları daha da mürəәkkəәbləәşdirir. Qəәzet
redaktoru Eynulla Fəәtullayev vəә iki internet bloqqeri Emin Abdullayev vəә Adnan Hacızadəә azad
edilməәləәri barəәdəә yerli vəә beynəәlxalq təәşkilatların çağırışlarına baxmayaraq, həәləә dəә həәbsdəә
saxlanılır. Eynulla Fəәtullayevin məәsəәləәsindəә Avropa İnsan Haqları Məәhkməәsi onun dəәrhal azad
edilməәsi haqqında qəәrar qəәbul etmişdir 5 . Azəәrbaycan bu qəәrardan şikayəәt etdi. 4 oktyabr
tarixindəә Böyük Palatanın üzvləәri bu işin Böyük Palataya göndəәrilməәsindəәn imtina etdi vəә bu
qəәrar yekun qəәrar oldu. 6 iyun tarixindəә Bakıda rayon məәhkəәməәsi narkotik maddəәləәrin
saxlanılması ittihamı iləә Fəәtullayevi əәlavəә iki il altı ay müddəәtinəә azadlıqdan məәhrum etmişdir.
ATƏӘTin Məәtbuat Azadlığı üzrəә Nümayəәndəәsi bu yeni hökmün “Azəәrbaycanın ATƏӘT qarşısında
götürdüyü məәtbuat azadlığı öhdəәlikləәrini yerinəә yetirməәk istəәməәdiyini “ vəә onun ofisinin “
həәmin jurnalistin habeləә iki video bloqqerin azad6 edilməәsindəә təәkid edəәcəәyini” bildirmişdir.
22 iyul tarixindəә Prezident “jurnalizmdəә reketçilik”, məәtbuatın siyasiləәşməәdəәn azad edilməәsi vəә
diffamasiyaya7 görəә cinayəәt məәsuliyyəәtinin aradan götürülməәsi dəә daxil olmaqla, Azəәrbaycanda
məәtbuatla bağlı bir sıra problemləәrin həәll edilməәsi barəәdəә açıq danışdı. ATƏӘT/DTİHB SMM-əә
veriləәn məәlumata görəә, diffamasiyaya görəә cinayəәt məәsuliyyəәti növbəәti qanunvericilik müddəәti
əәrzindəә aradan qaldırıla biləәr.
Seçki Məәcəәlləәsi 60-dan çox dairəәdəә namizəәdləәrini qeydiyyatdan keçirmiş partiya vəә seçki
bloklarının ictimai televiziyada pulsuz efir vaxtı vəә dövləәt qəәzetləәrindəә pulsuz məәkan hüququna
malik olduqlarını bildirir. 60-dan çox qeydiyyatdan keçmiş namizəәdəә malik yeganəә iddiaçı
YAPdır.8 Qanuna görəә beləә bir öhdəәliyi olmasa da MSK gündəәlik dəәyirmi masa müzakirəәləәri9
4

5
6
7
8

Bakı icra hakimiyyəәti 7 oktyabr tarixli məәktubu iləә yürüş iştirakçılarına bildirmişdir ki, Səәrbəәst Toplaşma
haqqında Qanunun 5-ci Maddəәsinin təәləәbinəә görəә, təәşkilatçıların məәktubu planlaşdırılan yürüşəә dair bütün
məәlumatları əәks etdirmir.
Avropa İnsan Haqları Məәhkəәməәsi, Fəәtullayev Azəәrbaycana Qarşı, Qəәrar, 22 aprel 2010, bəәnd 175, email
ünvanı: http:/www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/Hudoc/Hudoc +database/.
ATƏӘTin Məәtbuat Azadlığı üzrəә Nümayəәndəәüsinin ATƏӘTin Daimi Şurasına ünvanladığı 29 iyul 2010-cu il
tarixli hesabatı bax: http://www.osce.org/documents/pr/2010/07/45552_en.pdf.
Prezident İlham ƏӘliyevin nitqi üçün bax: http://www.president.az/articles/495?locale=en.
12 oktyabr tarixinəә 60-dan çox qeydiyyatdan keçmiş namizəәdəә yalnız YAP malik idi. YAPın icraçı katibi
ƏӘli ƏӘhməәdov 13 oktyabrda bildirmişdir ki, əәgəәr heç bir digəәr partiya vəә ya blok səәrbəәst efir vaxtı ala
bilməәzsəә, onun partiyası öz səәrbəәst efir vaxtından istifadəә etməәyəәcəәk.
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çəәrçivəәsindəә həәr namizəәdəә dörd dəәqiqəәlik pulsuz efir vaxtının veriləәcəәyinəә dair qəәrar qəәbul
etmişdir. Bundan əәlavəә, namizəәdləәr iki dövləәt qəәzetindəә pulsuz məәkandan istifadəә edəә biləәcəәkləәr.
Seçki Məәcəәlləәsindəә ödəәnişli siyasi reklam nəәzəәrdəә tutulsa da, ödəәnişli siyasi məәkanlar üçün efir
vaxtını təәklif etməәk hazırlığını yalnız iki milli televiziya kanalı bildirmişdir. Seçki Məәcəәlləәsindəә
məәtbuatla bağlı müddəәalara əәlavəә olaraq, MSK iyulda mediada təәşviqatı daha da təәnzimləәyəәn
qəәrar qəәbul etmişdir.
MSK seçki iləә bağlı proqramlaşdırmaya baxsa da məәtbuatı sistematik izləәməәk məәqsəәdi güdmür.
ATƏӘT/DTİHB SMM təәrəәfindəәn məәtbuatın izləәnilməәsi iki dövrü, 1-14 oktyabr (rəәsmi seçki
kampaniyasının başlanmasından əәvvəәlki dövr) vəә 15 oktyabr-6 noyabr tarixləәrini (rəәsmi seçki
kampaniyası dövrü vəә kampaniyanın dayandırılması dövrü) əәhatəә edəәcəәk, yeddi televiziya
stansiyası10 vəә dörd yerli qəәzetəә11 diqqəәt yetirəәcəәk.
10. ŞİKAYƏӘT VƏӘ MÜRACİƏӘTLƏӘR
Şikayəәt vəә müraciəәtləәri seçiciləәr, namizəәdləәr, siyasi partiyalar vəә bloklar vəә onların
nümayəәndəәləәri, müşahidəәçiləәr vəә seçki komissiyaları edəә biləәrləәr. Seçki komissiyalarının seçki
hüquqlarını pozan həәrəәkəәt vəә qəәrarlarına daha yüksəәk səәviyyəәli seçki komissiyasında baxıla
biləәr. Seçki komissiyalarının şikayəәtləәrəә dair qəәrarları habeləә MSK qəәrar vəә həәrəәkəәtləәrindəәn
Apelyasiya Məәhkəәməәsinəә şikayəәt etməәk olar. Apelyasiya Məәhkəәməәsinin Qəәrarlarından Ali
Məәhkəәməәyəә şikayəәt etməәk mümkündür. Şikayəәt vəә ya müraciəәti təәqdim etməәk üçün vaxt
müddəәti, pozuntunun baş verdiyi vəә ya qəәrarın çıxarıldığı gündəәn sonra üç gündür. Seçki
günündəәn əәvvəәl edilmiş şikayəәt vəә müraciəәtləәrəә üç gün əәrzindəә baxılır vəә qəәrar çıxarılır; seçki
günündəә vəә ya ondan sonra verilmiş şikayəәt vəә ya müraciəәtləәrəә dəәrhal baxılmalı vəә qəәrar
çıxarılmalıdır.
Seçki Məәcəәlləәsi seçki iləә bağlı mübahisəәləәrəә baxılması üçün müvafiq olaraq, doqquz vəә üç
nəәfəәrdəәn ibarəәt MSK vəә DSK səәviyyəәli ekspert qruplarının yaradılmasını nəәzəәrdəә tutur; lakin
Məәcəәlləә beləә ekspertləәrin təәyinatı üçün heç bir kriteriya müəәyyəәn etməәyib, sadəәcəә beləә qrupların
üzvləәrinin hüquqi sahəәdəә iş təәcrübəәsi olan şəәxsləәrdəәn ibarəәt olmasının zəәruriliyini bildirir.
Müvafiq MSK təәlimatı peşəәkarlıq, faktiki vəә hüquqi təәhlil aparmaq bacarığı, seçkiləәr sahəәsindəә
təәcrübəә vəә öz peşəә fəәaliyyəәtləәri sahəәsindəә yüksəәk ictimai etimadın olmasını əәsas meyarlar kimi
müəәyyəәn edir. Kəәnar hüquqşünasların ictimai etimada malik olduqlarını qiyməәtləәndirməәk çəәtin
olduğuna görəә, MSK kəәnar hüquqşünasları seçməәdiyini iddia edirdi. Ümid partiyasını təәmsil
edəәn MSK üzvü iddia etmişdir ki, səәdr, səәdr müavini vəә ekspertləәrdəәn başqa heç kəәsəә baxış
toplantısından əәvvəәl MSKya verilmiş şikayəәt vəә müraciəәtləәrin nüsxəәləәrinəә çıxış imkanı
verilməәyib; nəә dəә digəәr MSK üzvləәri ilkin qəәrarların vəә iclas zamanı ekspertləәrin hüquqi
rəәyləәrinin nüsxəәləәri iləә təәmin edilməәyibləәr.
Ekspert qrupunun xahişinəә əәsasəәn Seçki Məәcəәlləәsi üç günlük baxış müddəәtinin uzadılmasına
razılıq verməәsinəә baxmayaraq, uzadılma üçün vaxt məәhdudiyyəәti müəәyyəәn etmir. Bu müddəәanın
məәqsəәdi təәhqiqat üçün lazımi vaxt təәmin etməәkdir. MSK, namizəәdliyi irəәli sürülmüş 20
namizəәdin DSK təәrəәfindəәn qeydəә alınmaması haqqında qəәrarından verilmiş şikayəәtəә baxış
zamanı bu üsuldan geniş istifadəә etmişdir.
9

10
11

Dairəәvi masa müzakirəәləәri ictimai televiziya (118 dairəәdəә namizəәdlikləәrini vermiş şəәxsləәr üçün) vəә
Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövləәt əәsaslı televiziyalarda (Naxçıvanda yeddi dairəәdəәn namizəәdliyini
irəәli sürmüş şəәxsləәr) təәşkil ediləәcəәk.
AzTV (dövləәt TV), İTV (ictimai TV) ATV, ANS TV, Lider TV, Speys vəә Xəәzəәr TV.
Azəәrbaycan, Respublika, Yeni Musavat vəә Zerkalo.
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MSK vəә DSKlar seçki kampaniyasının rəәsmi başlama tarixindəәn əәvvəәl icra orqanlarının seçki
prosesinəә müdaxiləә etməәsi, namizəәdləәr vəә onları dəәstəәkləәyəәnləәrəә həәdəә-qorxu gəәlməәləәri vəә təәzyiq
göstəәrməәləәrinəә dair bir neçəә rəәsmi şikayəәt almışlar. Dəәfəәləәrləә ediləәn müraciəәtləәrəә baxmayaraq,
MSKnın şikayəәt vəә müraciəәtləәrin nüsxəәləәrini indiyəә kimi təәqdim etməәməәsi faktı iləә əәlaqəәdar
ATƏӘT/DTİHB SMM seçki mübahisəәləәrinin sistematik vəә həәrtəәrəәfli təәhlilini həәyata keçirəә
bilməәmişdir.
11. QADINLARIN İŞTİRAKI
Qadınlar Azəәrbaycanın siyasi həәyatında az təәmsil olunurlar. Siyasi səәhnəәdəә bir neçəә nüfuzlu
qadın siyasəәtçi olsa da onlardan heç biri siyasi partiya səәdri deyil. Bu seçkiləәrdəә irəәli sürülmüş
namizəәdləәrin 13 faizi vəә qeydiyyatdan keçmiş namizəәdləәrin 13 faizi qadınlardır. 2005-ci illəә
müqayisəәdəә hakim partiya öz namizəәdləәri arasında qadınların sayını 13-dəәn 19-a kimi
nəәzəәrəәçarpan səәviyyəәdəә artırmışdır (qeydiyyatdan keçmiş YAP namizəәdləәrinin 17 faizi). Lakin
müxalifəәt partiyalarının namizəәdləәri arasında qadınların sayı çox aşağıdır. AXCP-Musavat
blokunun 91 irəәli sürülmüş namizəәdi arasında yalnız beş qadın var. Qadınlar seçki
administrasiyası daxilindəә dəә az təәmsil olunurlar. 18 MSK üzvünün dördü qadın olduğu halda
125 DSKlardan yalnız ikisinəә qadın səәdrlik edir.
12. MİLLİ AZLIQLARIN İŞTİRAKI
Milli azlıqlar Azəәrbaycan əәhalisinin təәxminəәn on faizini təәşkil edir. Müddəәti başa çatan
parlamentdəә milli azlıqların üç nümayəәndəәsi var idi. Azlıqlarla bağlı məәsəәləәləәr növbəәti
seçkiləәrdəә ciddi amil kimi görünmür. Milli azlıqların üzvləәri bütün siyasi partiyalar üzrəә təәmsil
olunmuşlar. Seçkiləәrdəә həәr hansı bir milli azlığın marağını təәmsil edəәn heç bir siyasi partiya
iştirak etmir.
13. YERLİ MÜŞAHİDƏӘÇİLƏӘR
Seçki Məәcəәlləәsi beynəәlxalq vəә yerli seçki müşahidəәsinin aparılmasını nəәzəәrdəә tutur. Yerli
müşahidəәçiləәr fəәrd vəә ya qeydiyyatdan keçmiş namizəәd, partiya vəә ya seçkiləәr sahəәsindəә fəәal
QHT nümayəәndəәsi kimi qeydiyyata alınırlar. MSK bütövlükdəә ölkəәdəә müşahidəә aparmağı
arzulayan müşahidəәçiləәri qeydiyyata alır, DSKlar isəә məәhz öz dairəәsindəә müşahidəә aparacaq
müşahidəәçiləәrin akkreditasiyası iləә məәşğuldur. İndiyəә kimi, yerli müşahidəәçiləәrin qeydiyyat
prosesi heç kimin təәrəәfindəәn narahatlıq doğuran məәsəәləә kimi qaldırılmamışdır. MSKya görəә,
onun təәrəәfindəәn 1.291 yerli müşahidəәçi vəә DSK təәrəәfindəәn 7.443 müşahidəәçi qeydiyyata
alınmışdır. Bunlardan 4.570 nəәfəәr siyasi partiyalar təәrəәfindəәn irəәli sürülmüşdür.
ƏӘn böyük yerli müşahidəә təәşkilatlarından biri kimi, Seçkiləәri Monitorinq Məәrkəәzi (SMM)
ƏӘdliyyəә Nazirliyininin müraciəәtinəә əәsasəәn, 13 may 2008-ci il tarixindəә rayon məәhkəәməәsi
təәrəәfindəәn QHT kimi qeydiyyatdan çıxarıldı. Bu işləә bağlı SMM-in müraciəәti Avropa İnsan
Haqları Məәhkəәməәsindəә həәləә dəә baxılma prosesindəәdir. Seçkiləәrin Monitorinqi vəә
Demokratiyanın Təәdrisi Məәrkəәzi (SMDT) SMM-in əәsasında yaradılsa da ƏӘdliyyəә Nazirliyi onun
qeydiyyatını dayandırmışdır. Bu iş həәləә dəә Apelyasiya Məәhkəәməәsindəә baxılma prosesindəәdir.
Bununla beləә, bütövlükdəә seçki prosesini izləәməәk üçün 76 uzunmüddəәtli müşahidəәçi vəә seçki
gününü izləәməәk üçün 1.000-dəәn çox qısamüddəәtli müşahidəәçi dəә daxil olmaqla, təәşkilat bu
seçkiləәri, müşahidəәçiləәri xüsusi fəәrdləәr kimi qeydiyyatdan keçirməәkləә, müşahidəә edir. 14
sentyabr tarixindəә 7 QHT “Parlament-2010” seçki monitorinq koalisiyasında birləәşmişdir. Bu
koalisiya 80 DSKnın fəәaliyyəәtini müşahidəә etməәk vəә əәksəәr regionlarda təәxminəәn 3.000
qısamüddəәtli müşahidəәçi təәyin etməәyi planlaşdırır.
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14. ATƏӘT/DTİHB SMM FƏӘALİYYƏӘTLƏӘRİ
ATƏӘT/DTİHB SMM Bakıda rəәsmi olaraq, 28 sentyabr 2010-cu il tarixindəә keçirilmiş məәtbuat
konfransı iləә açılmışdır. Namizəәdləәrin irəәli sürülməәsi vəә qeydiyyatını izləәməәk üçün 19 sentyabr
tarixindəәn ekspert qrupu təәyin edilmişdir. Missiyanın Rəәhbəәri MSK səәdri, Daxili İşləәr Naziri,
Xarici İşləәr Nazirinin Müavini, siyasi partiyaların liderləәri, vəәtəәndaş cəәmiyyəәti vəә məәtbuat
nümayəәndəәləәri, ATƏӘT-in fəәaliyyəәtdəә olan səәdrinin nümayəәndəәsi qismindəә Qazaxıstanın səәfiri,
ATƏӘTəә digəәr üzv ölkəәləәrin səәfirləәri, Bakıdakı ATƏӘT Ofisinin rəәhbəәri vəә digəәr beynəәlxalq
təәşkilatların nümayəәndəәləәri iləә görüşmüşdür. ATƏӘT/DTİHB SMM həәmçinin seçki prosesinəә cəәlb
olunmuş hökuməәt qurumlarının nümayəәndəәləәri iləә dəә görüşmüş vəә MSK, siyasi partiyalar,
vəәtəәndaş cəәmiyyəәti vəә məәtbuatla müntəәzəәm əәlaqəәləәr qurmuşdur. Diplomatik nümayəәndəәliyin
təәmsilçiləәri üçün ilk məәlumatlandırma 15 oktyabrda keçirilmişdir.
ATƏӘT-in Parlament Assambleyası (PA), Avropa Şurasının Parlament Assambleyası (AŞPA) vəә
Avropa Parlamenti (AP) seçki günündəә müşahidəә üçün müşahidəәçi heyəәtləәri göndəәrəәcəәkləәr.
ATƏӘT-in fəәaliyyəәtdəә olan səәdri, cəәnab Volfqanq Qrossrakı bu seçkiləәrdəә ATƏӘTin qısamüddəәtli
müşahidəә missiyasının Xüsusi ƏӘlaqəәləәndiricisi kimi təәyin etmişdir. Cəәnab Qrossrak oktyabrın
14-18 arası Bakıda seçki öncəәsi missiyanı həәyata keçirmişdir.

