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I.

QISA İCMAL

•

Məәrkəәzi Seçki Komissiyası (MSK) bu seçkiləәrəә aktiv hazırlıq işləәrini davam etdirmişdir.
Komissiya tez-tez toplanır; onun iclasları müşahidəәçiləәrin vəә kütləәvi informasiya
vasitəәləәri nümayəәndəәləәrinin iştirakı üçün açıqdır, qəәbul ediləәn qəәrarlar da tez bir zamanda
dəәrc edilir. MSK seçiciləәrin, aşağı seçki komissiyalarının vəә polis əәməәkdaşlarının
maarifləәndirilməәsi işini davam etdirir. Dairəә Seçki Komissiyaları (DSK-lar) Məәntəәqəә
Seçki Komissiyaları (MnSK-lar) üçün seçki günü həәyata keçiriləәcəәk prosedurlara dair
təәlimləәr keçmişdir.

•

MSK seçici siyahılarının mükəәmməәlləәşdirilməәsi istiqaməәtindəә ciddi səәy göstəәrir.
Seçiciləәr seçici siyahıları iləә seçki məәntəәqəәləәrindəә tanış ola biləәrləәr. Seçiciləәrin MnSKlarda onlara dair qeydəә alınmış məәlumatları dəәqiqləәşdirməәk hüququ vardır, lakin həәləәlik
MnSK-lara ediləәn bu cür müraciəәtləәrin sayı çox azdır vəә yalnız bir neçəә seçici eyni
dairəәdəә yerləәşəәn fəәrqli seçki məәntəәqəәsindəә səәs verəә bilməәləәri üçün qeydiyyatdan çıxma
vəәsiqəәləәrini istəәmişləәr.

•

Namizəәdləәrin qeydəә alınmasından imtina halları əәksəәrəәn Seçki Məәcəәlləәsinin
müddəәalarının həәddindəәn artıq dar çəәrçivəәdəә şəәrh edilməәsindəәn irəәli gəәlmişdir. DSK-ların
namizəәdləәri qeydəә almaqdan imtina etməәləәrinəә əәsas səәbəәb namizəәdləәrin xeyrinəә
toplanmış imzaların yoxlanması prosesinin nəәticəәləәri olmuşdur. İmzaların çoxu
imzalayan şəәxsləәrin şəәxsiyyəәti təәsdiq edəәn səәnəәdləәrinin etibarlılıq müddəәtinin bitməәsi
səәbəәbindəәn etibarsız hesab edilmişdir, baxmayaraq ki, MSK əәvvəәlcəәdəәn ATƏӘT/DTİHBnin Seçkiləәrin Müşahidəә Missiyasına (SMM) bunun imzaların etibarsız hesab edilməәsi
üçün əәsas hesab edilməәyəәcəәyini bildirmişdi. Namizəәdləәrəә əәksəәr hallarda hansı imzaların
etibarsız hesab edildiyi, o cümləәdəәn etibarsız hesab edilməәnin səәbəәbləәri barəәdəә təәfsilatlı
məәlumat verilməәmişdir.

•

ATƏӘT/DTİHB SMM-əә seçiciləәrəә imzalamaq vəә ya imzalarını geri götürməәk üçün həәdəәqorxu gəәlindiyi vəә təәzyiqləәrin göstəәrildiyi barəәdəә tutarlı məәlumatlar, o cümləәdəәn
namizəәdləәrəә, onların qohumlarına vəә nümayəәndəәləәrinəә təәzyiq göstəәrilməәsini iddia edəәn
müraciəәtləәr daxil olmuşdur.

•

Həәləәlik seçki kampaniyası sakit vəә zəәif keçir. Təәşviqat materiallarından məәhdud şəәkildəә
istifadəә edilir. ATƏӘT/DTİHB SMM-nin müşahidəәçiləәri bir neçəә halda namizəәdləәrin
təәşviqat təәdbirləәrinəә polis vəә yerli hakimiyyəәt orqanları təәrəәfindəәn maneəә törəәdildiyi
barəәdəә məәlumat vermişləәr.

•

Seçkiləәrin KİV-dəә işıqlandırılması vəә xəәbəәrləәr proqramlarında vəә ölkəәdəә cəәrəәyan edəәn
cari prosesləәrəә həәsr olunan digəәr proqramlarda seçki kampaniyası barəәdəә informasiyanın
yayılması məәhdud xarakter daşımışdır, bu zaman diqqəәt əәsas etibariləә seçki
kampaniyasına deyil, daha çox digəәr siyasi məәsəәləәləәrəә vəә seçkinin prosedur aspektləәrinəә
yönəәldilmişdir. MSK vəә hakimiyyəәt orqanlarının fəәaliyyəәti geniş şəәkildəә işıqlandırılsa da,
müxalifəәtdəәn olan namizəәdləәrəә dair çatdırılan informasiyanın həәcmi çox məәhdud olaraq
Hazırki məәtnin əәsli İnqilis dilindəә olan nüsxəәsi sayılmalıdır.
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qalır. İctimai TV həәr bir namizəәdəә dörd dəәqiqəәlik ödəәnişsiz efir vaxtı ayırmaqla gündəәlik
dəәyirmi masa müzakirəәləәri təәşkil edəәn yeganəә milli televiziya kanalıdır.
•

25 oktyabr tarixinəәdəәk MSK ümumilikdəә 224 müraciəәtəә baxmışdır. MSK DSK-lar
təәrəәfindəәn qeydiyyatdan imtina edilməәsi iləә bağlı 42 şikayəәti təәmin etmişdir. MSK
təәrəәfindəәn müraciəәtləәrəә təәxirəәsalmadan, lakin çox az vəә ya heç bir müzakirəә aparılmadan
baxılır. MSK vəә DSK-ların daxil olmuş müraciəәtləәrləә bağlı qəәbul etdikləәri qəәrarlarda
deməәk olar ki, heç vaxt geniş vəә təәfsilatlı əәsaslandırmaya rast gəәlinmir. Qanunvericilikdəә
nəәzəәrdəә tutulmasına vəә şikayəәtçiləәrin əәrizəәləәrindəә seçki komissiyasının onun şikayəәtinəә
baxacağı iclasda iştirak etməәk barəәdəә öz arzularını açıq şəәkildəә bildirməәləәrinəә
baxmayaraq, şikayəәtçiləәr nadir hallarda şikayəәtləәrinin araşdırılacağı iclaslara dəәvəәt
edilirləәr. Hesabat tarixinəә qəәdəәr Bakı Apellyasiya Məәhkəәməәsi 50-dəәn artıq işəә baxmışdır
vəә onların heç biri təәmin edilməәmişdir. Məәhkəәməә bu günəә qəәdəәr şikayəәtçiləәr təәrəәfindəәn
təәklif edilmiş şahidləәrin istəәniləәn ifadəәləәrini sübut kimi qəәbul etməәkdəәn imtina etmişdir.

II.

SEÇKİ NİN İDARƏӘ EDİLMƏӘSİ

Hesabat müddəәtindəә Məәrkəәzi Seçki Komissiyası (MSK) qarşıdan gəәləәn seçkiləәrəә fəәal hazırlıq
işləәrini davam etdirmişdir. Hakim Yeni Azəәrbaycan Partiyası (YAP) bu seçkiləәrdəә məәşvəәrəәtçi
MSK üzvü təәyin etməәk üçün müəәyyəәn edilmiş təәləәbi ödəәyəәn yeganəә iddiaçıdır. 1 MSK-nın
iclasları tez-tez keçirilmiş vəә bütün iclaslar müşahidəәçiləәr vəә KİV nümayəәndəәləәrinin iştirakı
üçün açıq olmuşdur.
MSK 22 oktyabr tarixdəә seçki bülletenləәrinin çap edilməәsinəә başlanması təәdbirinəә kütləәvi
informasiya vasitəәləәrini vəә müşahidəәçiləәri dəәvəәt etmişdi; bülletenləәr 3 MSK üzvündəәn ibarəәt
komissiyanın nəәzarəәti altında Milli Məәclisin məәtbəәəәsindəә çap edilir. İlk bülletenləәr namizəәdləәrin
qeydiyyatı iləә bağlı şikayəәtləәr vəә apellyasiya müraciəәtləәrinin təәqdim edilməәsi üçün müəәyyəәn
edilmiş müddəәtin başa çatdığı seçki dairəәləәri üçün çap ediləәcəәkdir.
MSK elan etmişdir ki, seçki günü prosesləәrin şəәffaflığını artırmaq məәqsəәdiləә ölkəәnin 500 seçki
məәntəәqəәsindəә veb kameralar quraşdırılacaqdır ki, bu da ictimaiyyəәtəә seçki prosesini İnternet
üzəәrindəәn izləәməәk imkanı yaradacaqdır. ATƏӘT/DTİHB SMM-in uzunmüddəәtli müşahidəәçiləәri
(UM-lar) bildirmişləәr ki, artıq Dairəә Seçki Komissiyalarının (DSK-lar) çoxunda bu cür
kameraların hansı seçki məәntəәqəәləәrindəә quraşdırılacağı müəәyyəәn edilmişdir.
MSK seçiciləәrin, aşağı seçki komissiyalarının vəә polis əәməәkdaşlarının maarifləәndirilməәsi işini
davam etdirəәrəәk, onları seçki günü həәyata keçiriləәcəәk prosedurlar haqqında materiallarla təәmin
etmişdir. DSK-lar Məәntəәqəә Seçki Komissiyalarının (MnSK-ların) üzvləәrinəә seçki günü həәyata
keçiriləәcəәk prosedurlara dair təәlim keçmişləәr. ATƏӘT/DTİHB SMM-in UM-ları bu cür təәlimləәrin
yaxşı təәşkil olunduğunu vəә komissiya üzvləәrinin təәlimləәrdəә fəәal iştirak etdikləәrini bildirmişləәr.
Seçiciləәr seçici siyahıları iləә seçki məәntəәqəәləәrindəә tanış ola biləәrləәr. Seçiciləәrin MnSK-larda
onlara dair qeydəә alınmış məәlumatları seçki gününəә qəәdəәr vəә seçki günü dəәqiqləәşdirməәk hüququ
vardır, lakin həәləәlik MnSK-lara ediləәn bu cür müraciəәtləәrin sayı çox azdır. Yalnız bir neçəә seçici
eyni dairəәdəә yerləәşəәn fəәrqli seçki məәntəәqəәsindəә səәs verəә bilməәləәri üçün qeydiyyatdan çıxma
vəәsiqəәsi istəәmişləәr. MSK seçici siyahılarının mükəәmməәlləәşdirilməәsi istiqaməәtindəә ciddi səәy
göstəәrir. ATƏӘT/DTİHB SMM seçiciləәr haqqında məәlumatların on-layn rejimdəә yoxlanmasını,

1

Seçki Məәcəәlləәsinin 148.6-cı maddəәsinəә əәsasəәn yalnız 60-dan çox namizəәdi qeydəә alınmış siyasi partiya vəә
ya siyasi partiyalar bloku məәşvəәrəәtçi MSK üzvü təәyin edəә biləәrləәr. Məәşvəәrəәtçi üzvləәr komissiyanın
iclaslarında iştirak edəә biləәrləәr, lakin səәs verməәk hüquqları yoxdur.
Hazırki məәtnin əәsli İnqilis dilindəә olan nüsxəәsi sayılmalıdır.
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nəәticəәdəә seçiciləәrin seçici siyahılarına daxil edilməәsini vəә ya yanlış məәlumatların düzəәldilməәsini
müşahidəә etmişdir.
Seçki Məәcəәlləәsinəә əәsasəәn seçici vəәsiqəәləәrindəәn seçicinin konkret seçki məәntəәqəәsinin seçici
siyahısına daxil edildiyini təәsdiqləәyəәn səәnəәd kimi istifadəә edilir. Lakin MSK ATƏӘT/DTİHB
SMM-əә bildirmişdir ki, bu müddəәa səәməәrəәli nəәticəә verməәdiyindəәn, seçiciləәrəә seçici vəәsiqəәləәri
göndəәrilməәyəәcəәk vəә seçki günü seçiciləәrdəәn bu cür vəәsiqəәləәrin təәqdim edilməәsi təәləәb
edilməәyəәcəәkdir. Bunun əәvəәzindəә seçiciləәrəә səәsverməәnin yeri vəә səәsverməә saatları barəәdəә
məәlumat verəәn bildirişləәr paylanacaqdır vəә onlara seçki məәntəәqəәsindəә seçki bülleteni təәqdim
edildikdəә barmaqları mürəәkkəәbləә işarəәləәnəәcəәkdir.
III.

NAMİZƏӘDLƏӘRİN QEYDİYYATI

DSK-lar təәrəәfindəәn namizəәdləәrin qeydiyyatı 15 oktyabr tarixindəә başa çatmışdır ki, nəәticəәdəә dəә
irəәli sürülmüş 1.115 namizəәddəәn 704-ü qeydəә alınmışdır. MSK DSK-ların qeydiyyatla bağlı
qəәrarlarından edilmiş şikayəәtləәrin çoxuna 26 oktyabr tarixinəә qəәdəәr baxaraq, müvafiq qəәrarlar
qəәbul etmişdir. O, 42 DSK qəәrarını ləәğv etdiyini elan etmişdir. Bəәzi namizəәdləәr MSK-nın onların
şikayəәtləәrini təәmin etməәməәk barəәdəә qəәrarından apellyasiya şikayəәti vermişləәr vəә həәmin
şikayəәtləәrəә hazırda məәhkəәməәdəә baxılır. 26 oktyabr tarixinəә 41 namizəәd qeydiyyatdan sonra
namizəәdliyini geri götürmüşdür vəә bir namizəәdin göstəәriləәn müddəәtdəәn əәvvəәl seçkiqabağı
təәşviqat apardığı iddia ediləәrəәk qeydiyyatı ləәğv edilmişdir ki, bununla da namizəәdləәrin sayı 691-əә
düşmüşdür.
Qeydiyyata alınmış namizəәdləәrin yarısından çoxu (387) müstəәqil namizəәdləәrdir, buna
baxmayaraq onların bir çoxunun (58) namizəәdlikləәrinin qeydəә alınması üçün təәqdim etdikləәri
əәrizəәləәrdəә müəәyyəәn siyasi partiyaya məәnsubiyyəәtini müəәyyəәn etməәk mümkündür. ƏӘn çox
namizəәdi qeydəә alınmış partiya YAP-dır (111). AXCP–Müsavat blokunun irəәli sürdüyü 88
namizəәddəәn 37 nəәfəәri qeydəә alınmışdır2, onlardan sonra həәr birindəәn 31 namizəәd qeydəә alınmış
“Qarabağ” vəә “İslahat” blokları gəәlir ki, həәmin bloklar da müvafiq olaraq 95 vəә 97 şəәxsin
namizəәdliyini irəәli sürmüşdüləәr.
Bəәzi namizəәdləәrin qeydəә alınmasından imtina halları əәksəәrəәn Seçki Məәcəәlləәsinin müddəәalarının,
xüsusəәn dəә potensial namizəәdləәrin təәqdim etməәli olduqları dəәstəәkləәyici imzaların toplanması vəә
yoxlanılmasına dair müddəәaların həәddindəәn artıq dar çəәrçivəәdəә şəәrh edilməәsindəәn irəәli gəәlmişdir.
DSK-ların namizəәdləәri qeydəә almaqdan imtina etməәləәrinəә əәsas səәbəәb namizəәdləәrin xeyrinəә
toplanmış imzaların yoxlanması prosesinin nəәticəәləәri olmuşdur. Bir çox hallarda imzaların
yoxlanılması prosesi potensial namizəәdləәrin narahatlığına səәbəәb olmuşdur. ATƏӘT/DTİHB SMM
müşahidəәçiləәri bu məәsəәləә iləә bağlı MSK-dan vəә DSK-lardan bir-birinəә zidd məәlumatlar almışlar.
MSK ATƏӘT/DTİHB SMM-əә bildirmişdi ki, şəәxsiyyəәti təәsdiq edəәn səәnəәdləәrinin etibarlılıq
müddəәti bitmiş seçiciləәr seçki günündəә səәs verəә, o cümləәdəәn namizəәdləәrin xeyrinəә imza verəә
biləәcəәkləәr. Lakin bu məәsəәləә iləә bağlı heç bir rəәsmi qayda qəәbul olunmadı ki, bu da nəәticəәdəә
qeyri-müəәyyəәnliyəә vəә ikiməәnalılığa gəәtirib çıxardı. DSK-lar təәrəәfindəәn seçiciləәrin imzalarının
şəәxsiyyəәti təәsdiq edəәn səәnəәdləәrinin etibarlılıq müddəәtinin bitməәsi səәbəәbindəәn etibarsız hesab
edildiyi xeyli sayda hal müəәyyəәn olunmuşdur.3

2
3

AXCP–Müsavat namizəәdləәrinin yeddisi DSK-ların onların namizəәdliyini qeydəә almaqdan imtina barəәdəә
qəәrarlarından şikayəәt verdikdəәn sonra MSK təәrəәfindəәn qeydəә alınmışlar.
“İnsan Naminəә” bloku (23 saylı DSK), AXCP–Müsavat bloku (44, 117 saylı DSK-lar), “Qarabağ” bloku
(57, 117 saylı DSK-lar) təәrəәfindəәn namizəәdliyi irəәli sürülmüş şəәxsləәrəә vəә müstəәqil namizəәdəә (40 saylı
DSK) münasibəәtdəә.
Hazırki məәtnin əәsli İnqilis dilindəә olan nüsxəәsi sayılmalıdır.
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Namizəәdliyin qeydəә alınmasından imtina hallarının bir çoxunda DSK-ların təәqdim edilmiş
imzaların etibarlılığı iləә bağlı rəәyləәrinəә əәsaslanılmışdır ki4, bu da böyük narahatlıq doğurur, çünki
əәksəәr hallarda DSK-lar qrafolok ekspertləәrin rəәyləәrini əәldəә etməәdəәn bu cür nəәticəәyəә gəәlmişləәr.5
ATƏӘT/DTİHB SMM həәmçinin müraciəәtləәrin vəә apellyasiya şikayəәtləәrinin araşdırılması zamanı
da istəәr MSK-da olsun, istəәrsəә dəә məәhkəәməәləәrdəә imzaların etibarlılığı iləә bağlı problemləәrəә
aydınlıq gəәtirəә biləәcəәk ekspert rəәyləәrindəәn istifadəә hallarına rast gəәlməәmişdir.
Bəәzi hallarda seçiciləәrin imzalarının etibarsız hesab edilməәsi seçiciləәr, namizəәdləәr vəә ya imzaları
toplamış şəәxsləәr barəәdəә təәqdim edilmiş məәlumatların natamam olmasından qaynaqlanmışdır.6
İmza vəәrəәqəәləәrindəә həәr hansı məәlumatın əәksini tapmaması imzaların etibarsız sayılması üçün
əәsas ola biləәr.7 Lakin 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 yaradılmalıdır.8 Seçki Məәcəәlləәsinin 60.3-cü
maddəәsinəә əәsasəәn qeydiyyatdan imtinaya dair qəәrar “buraxılan səәhvəә (qüsura, pozuntuya)
mütəәnasib olmalıdır.”
Bu cür hüquqi təәminatların mövcudluğuna baxmayaraq, ATƏӘT/DTİHB SMM-əә bir çox DSKların qeydiyyat prosesi, o cümləәdəәn imzaların yoxlanılması iləә bağlı fəәaliyyəәtləәrindəә açıqlığın vəә
şəәffaflığın olmaması barəәdəә məәlumatlar daxil olmuşdur.9 Namizəәdləәr onların qeydiyyatı barəәdəә
müzakirəәləәrin aparılacağı vəә qəәrarın qəәbul ediləәcəәyi DSK iclaslarına dəәvəәt olunmadan, onların
qeydiyyatından imtina edilmişdir, o cümləәdəәn Seçki Məәcəәlləәsindəә təәsbit edildiyi halda, onlara
qeydiyyatlarını dəәstəәkləәməәk üçün toplanmış imzaların yoxlanılacağı vaxt barəәdəә məәlumat
verilməәmiş, imzaların etibarsız sayılması üçün əәsas rolunu oynamış səәbəәbləәr göstəәrilməәmiş vəә
təәləәb olunan məәlumatlara düzəәlişləәrin edilməәsi üçün imkan yaradılmamışdır.
Müxalifəәtdəәn olan vəә müstəәqil namizəәdləәrin ATƏӘT/DTİHB müşahidəәçiləәrinəә tez-tez verdikləәri
məәlumatlara əәsasəәn namizəәdləәrin imza toplama işinəә seçiciləәrəә vəә namizəәdləәrəә həәdəә-qorxu
gəәlinməәsi halları məәnfi təәsir göstəәrmişdir. ATƏӘT/DTİHB SMM seçiciləәrəә imza etməәk vəә ya
imzalarını geri götürməәk üçün həәdəә-qorxu gəәlindiyi vəә təәzyiqləәrin göstəәrildiyi barəәdəә ona daxil
olmuş bəәzi məәlumatları tutarlı hesab etmişdir.10 Bundan başqa ATƏӘT/DTİHB SMM namizəәdləәrəә,
onların qohumlarına vəә nümayəәndəәləәrinəә qarşı birbaşa həәdəә-qorxu gəәlindiyi barəәdəә məәlumatlar
almışdır.11 Bundan başqa, MSK DSK-nın səәdri təәrəәfindəәn göstəәrilmiş təәzyiqləәrin nəәticəәsindəә
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AXCP–Müsavat bloku (29, 64, 80 saylı DSK-lar), “Qarabağ” bloku (99 saylı DSK), “İslahat” bloku (67
saylı DSK) təәrəәfindəәn namizəәdliyi irəәli sürülmüş şəәxsləәrəә vəә müstəәqil namizəәdləәrəә (40, 42, 60, 79, 80, 122
saylı DSK-lar) münasibəәtdəә.
Seçki Məәcəәlləәsinin 59.2-ci maddəәsinəә əәsasəәn təәrkibinəә müstəәqil ekspertləәrin vəә mütəәxəәssisləәrin dəә daxil ola
biləәcəәyi ekspert qrupları yaradıla biləәr.
AXCP–Müsavat bloku (29, 44, 117 saylı DSK-lar), “Qarabağ” bloku (57, 117 saylı DSK) təәrəәfindəәn
namizəәdliyi irəәli sürülmüş şəәxsləәrəә vəә müstəәqil namizəәdləәrəә (60, 122 saylı DSK-lar) münasibəәtdəә.
Seçki Məәcəәlləәsinin 59.7–59.9-cu maddəәləәri.
Seçki Məәcəәlləәsinin 59.3, 59.13 vəә 60.4-cü maddəәləәri.
29, 38, 40, 42, 44, 60, 64, 67, 79, 80, 86, 116, 122 saylı DSK-lar.
ATƏӘT/DTİHB SMM seçici qruplarının müvafiq DSK-ya birgəә məәktub göndəәrəәrəәk, imzalarını geri
götürdükləәrini bildirdikləәri 12 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 yeddisi AXCP–Müsavat blokunun irəәli sürdüyü namizəәdləәrəә, ikisi müstəәqil
namizəәdləәrəә vəә yerdəә qalanları isəә həәrəәsinəә bir hal olmaqla, “İslahat” blokunun, Klassik Xalq Cəәbhəәsi
Partiyasının vəә “Qarabağ” blokunun namizəәdləәrinəә münasibəәtdəә müşahidəә edilmişdir. Qeyd olunan hallar
29, 40, 53, 57, 62, 65, 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,
Hazırki məәtnin əәsli İnqilis dilindəә olan nüsxəәsi sayılmalıdır.

ATƏӘT/DTİHB Seçki Müşahidəә Missiyası
Azəәrbaycan Respublikası, 2010-cu il Parlament Seçkiləәri
Aralıq Hesabat No. 2 (16–26 oktyabr 2010)

Səәhifəә 5

namizəәdliyini geri götürmüş namizəәdin qeydiyyatını ləәğv etməәk barəәdəә 85 saylı DSK-nın
qəәrarını ləәğv etmişdir.12
Təәqdim olunmuş səәnəәdləәrin vəә imzaların yoxlanılması prosesindəә hökuməәtin icra orqanları
nümayəәndəәləәrinin iştirak etməәsi səәbəәbindəәn DSK-ların müstəәqilliyi bəәzi namizəәdləәr təәrəәfindəәn
şübhəә altına alınmışdır.13
IV.

TƏӘŞVİQAT MÜHİTİ

Müxalifəәt partiyaları, xüsusiləә dəә AXCP–Müsavat bloku təәrəәfindəәn irəәli sürülmüş potensial
namizəәdləәrin bir çoxunun, o cümləәdəәn xeyli sayda müstəәqil namizəәdin qeydiyyata alınmaması
səәbəәbindəәn seçki kampaniyasının rəәqabəәtliliyi azalmışdır.
Hakimiyyəәt orqanları dairəәləәrin bir çoxunda namizəәdləәrin seçiciləәrləә görüşləәrinin keçirilməәsi
üçün bir qapalı vəә bir açıq məәkanda toplantı yeri ayırmışlar.14 Bəәzi dairəәləәrdəә bu tip əәlavəә yerləәr
təәyin edilmişdir. Müxalifəәtdəәn olan namizəәdləәrin çoxu ATƏӘT/DTİHB SMM-əә bildirmişləәr ki,
onların fikrincəә ayrılmış bu yerləәr toplantıların keçirilməәsi üçün münasib deyil vəә adəәtəәn yolu
çəәtin olan yerləәrdəә yerləәşir. Daha böyük məәkanlara əәlavəә olaraq, həәm şəәhəәr, həәm dəә kəәnd
yerləәrindəә namizəәdləәrin seçiciləәri iləә görüşməәləәri üçün ümumilikdəә təәxminəәn 5.000 daha kiçik
açıq vəә qapalı toplantı yeri ayrılmışdır.15
Həәləәlik seçki kampaniyası sakit vəә zəәif keçir. Namizəәdləәrin çoxu ATƏӘT/DTİHB SMM-əә az
sayda seçicinin səәsverməәdəә iştirak edəәcəәyini gözləәdikləәrini söyləәmişləәr vəә bunu seçiciləәr
arasında geniş yayılmış laqeydlikləә əәlaqəәləәndirmişləәr. Hakim YAP təәrəәfindəәn irəәli sürülmüş
namizəәdləәr vəә YAP-la əәlaqəәli olan namizəәdləәr ayrılmış böyük məәkanlarda tez-tez təәşviqat
toplantıları keçirirləәr, müxalifəәtdəәn olan namizəәdləәr isəә kiçik miqyaslı toplantılara üstünlük
verirləәr, məәsəәləәn, çoxməәnzilli binaların həәyəәtləәrindəә vəә ya qapıdan qapıya təәşviqat kampaniyası
şəәklindəә. ATƏӘT/DTİHB SMM UM-larına namizəәdləәrin təәşviqat təәdbirləәrinəә polis vəә hakimiyyəәt
orqanları təәrəәfindəәn əәngəәl törəәdildiyi barəәdəә iddialar təәqdim olunmuşdur ki, onların da bəәziləәri
tutarlı hesab ediləә biləәr.16 AXCP–Müsavat blokunun 17 oktyabr tarixindəә Bakıda keçirməәk
istəәdiyi mitinqəә şəәhəәr icra hakimiyyəәti icazəә verməәmişdir.17 Həәr iki partiya mitinqi ümumiyyəәtləә
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113 vəә 115 saylı dairəәləәrdəә “Qarabağ” blokunun namizəәdləәrinəә vəә 83 vəә 88 saylı dairəәləәrdəә Demokratik
Azəәrbaycan Dünyası Partiyasının namizəәdləәrinəә qarşı müşahidəә edildiyi bildirilmişdir.
Bu şikayəәtəә 22 oktyabr tarixdəә MSK-da baxılması zamanı şikayəәtçi xüsusi olaraq qeyd etmişdir ki, o,
namizəәdliyini DSK səәdrinin təәzyiqləәri nəәticəәsindəә “öz iradəәsinəә zidd olaraq” geri götürmüşdür.
AXCP–Müsavat bloku (67, 68, 79, 80 saylı DSK-lar), “Qarabağ” bloku (57 saylı DSK) təәrəәfindəәn
namizəәdliyi irəәli sürülmüş şəәxsləәrəә vəә müstəәqil namizəәdləәrəә (62, 65, 80 saylı DSK-lar) münasibəәtdəә.
MSK-nın
internet
səәhifəәsindəә
yerləәşdirilmiş
siyahıya
əәsasəәn
(http://www.cec.gov.az/en/common/press/Campaign_venues.pdf) açıq məәkanda ayrılmış bu cür yerləәrin
tutumu 100 nəәfəәrdəәn 20.000 nəәfəәrəә qəәdəәr dəәyişir, qapalı məәkanda ayrılmış bu cür yerləәrin tutumu isəә 80–
1.000 nəәfəәrdir.
MSK-nın internet səәhifəәsindəә yerləәşdirilmiş siyahı yalnız dairəәləәr üzrəә bu cür yerləәrin sayını göstəәrir, lakin
onların dəәqiq ünvanı vəә ya tutumu barəәdəә heç bir məәlumat əәks etdirmir.
85 saylı DSK-da qeydiyyatdan keçmiş namizəәd seçiciləәr iləә görüşləәr zamanı üzləәşdiyi ciddi maneəәləәr
səәbəәbindəәn təәşviqat kampaniyasını dayandırmışdır. O, ATƏӘT/DTİHB SMM-əә bildirmişdir ki, yerli
hakimiyyəәt orqanlarının əәməәkdaşları, bəәləәdiyyəәləәrin əәməәkdaşları vəә məәktəәb direktoru onun kəәnddəә
seçiciləәrləә görüşünəә mane olmuşlar. MSK 21 oktyabr tarixindəә həәmin namizəәdin şikayəәtini baxılması üçün
85 saylı DSK-ya göndəәrməәyi qəәrara almışdır. Ayrılmış xüsusi yerləәrdəә keçirilməәsinəә baxmayaraq, polisin
müdaxiləәsi nəәticəәsindəә yarımçıq dayandırılmış təәşviqat toplantıları barəәdəә məәlumatlar 16 vəә 42 saylı DSKlardan daxil olmuşdur.
Bakı Şəәhəәr İcra Hakimiyyəәti təәşkilatçılara ünvanladığı 14 oktyabr tarixli məәktubunda yazır ki,
təәşkilatçıların xəәbəәrdarlıq məәktubu planlaşdırılan mitinq barəәdəә “Səәrbəәst toplaşma haqqında” Qanunun 5-ci
maddəәsindəә nəәzəәrdəә tutulmuş bütün lazımi məәlumatları əәks etdirmir. Daha sonra məәktubda deyilir ki,
müxalifəәt partiyaları namizəәdləәrin təәşviqat toplantıları üçün ayrılmış yerləәrin birindəә toplantı təәşkil edəә
biləәrləәr.
Hazırki məәtnin əәsli İnqilis dilindəә olan nüsxəәsi sayılmalıdır.
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ləәğv etməәk qəәrarına gəәlmişləәr, çünki Müsavat Partiyasının yüksəәk rütbəәli üzvünün
ATƏӘT/DTİHB SMM-əә bildirdiyi kimi “onlar təәrəәfdarlarının polis təәrəәfindəәn zorakılığa məәruz
qalmasını vəә ya saxlanılmasını istəәmirləәr”. Bundan başqa, onlar blokun namizəәdləәrinin icazəәsiz
mitinqdəә iştirakından onların qeydiyyatını ləәğv etməәk üçün əәsas kimi istifadəә ediləә biləәcəәyindəәn
narahat idiləәr.
Çox məәhdud həәcmdəә təәşviqat materiallarından istifadəә edilir vəә bu cür materiallar əәsas etibariləә
hakimiyyəәt orqanları təәrəәfindəәn bu məәqsəәdləә ayrılmış lövhəәləәrdəә yerləәşdirilmiş kiçik
plakatlardan ibarəәtdir. Bundan başqa, bəәzi namizəәdləәrin plakatları mağazaların vəә digəәr özəәl
biznes ofisləәrinin pəәncəәrəәləәrinəә yapışdırılıb.
V.

KÜTLƏӘVİ İNFORMASİYA VASİTƏӘLƏӘRİ

Seçki kampaniyası əәsas televiziya kanallarının xəәbəәr proqramlarında vəә ölkəәdəә cəәrəәyan edəәn cari
prosesləәrəә həәsr olunan digəәr proqramlarda məәhdud həәcmdəә işıqlandırılmışdır. İctimai TV həәr bir
namizəәdəә öz seçiciləәrinəә sözünü çatdırmaq üçün dörd dəәqiqəәlik ödəәnişsiz efir vaxtı ayırmaqla
gündəәlik dəәyirmi masa müzakirəәləәri təәşkil edəәn yeganəә milli televiziya kanalıdır. Bundan başqa,
bəәzi namizəәdləәr iki dövləәt qəәzetindəә ayrılmış ödəәnişsiz yerləәrdəәn istifadəә etmişləәr. İctimai TV
həәmçinin həәləәlik ödəәnişli siyasi reklama müəәyyəәn vaxt ayırmış yeganəә milli televiziya kanalıdır.
MSK seçiciləәrin maarifləәndirilməәsi üzrəә başlatdığı geniş kampaniyanı KİV vasitəәsiləә davam
etdirməәkdəәdir.
ATƏӘT/DTİHB SMM əәsas yayım vəә çap media vasitəәləәrinin monitorinqini aparır.18 1–14 oktyabr
tarixləәri arası (rəәsmi seçki kampaniyası başlamamışdan əәvvəәl) monitorinqi aparılan bütün
televiziya kanalları, o cümləәdəәn İctimai TV, ictimaiyyəәtəә, seçki kampaniyası kontekstindəәn
kəәnar olmaqla, hakimiyyəәt orqanlarının həәyata keçirdiyi təәdbirləәr barəәdəә geniş vəә hakimiyyəәtin
xeyrinəә olan xəәbəәrləәr çatdırmışlar. Ona görəә dəә rəәsmi seçki kampaniyasına start verilməәmişdəәn
əәvvəәl hakimiyyəәtyönlü namizəәdləәr üstünlük qazanmış olmuşlar, lakin onların rəәqibləәri barəәdəә
monitorinqi aparılan televizya kanallarında deməәk olar ki, heç bir xəәbəәr işıqlandırılmamışdır.
Rəәsmi seçki kampaniyası dövründəә (həәləәlik 15–25 oktyabr tarixləәri arası) KİV-dəә seçki
prosesləәrinin işıqlandırılması diqqəәtin əәsas etibariləә seçki kampaniyasına deyil, daha çox digəәr
siyasi məәsəәləәləәrəә vəә seçkinin prosedur aspektləәrinəә yönəәldilməәsi iləә xarakterizəә olunur; MSK-nın
fəәaliyyəәti monitorinqi aparılan bütün televiziya kanallarında geniş şəәkildəә işıqlandırılır. Bundan
başqa, prezidentin, hökuməәtin vəә prezidentin səәdrlik etdiyi hakim YAP-ın fəәaliyyəәtləәri barəәdəә
xəәbəәrləәr yenəә dəә KİV-in işıqlandırdığı xəәbəәrləәr sırasında üstünlük təәşkil edir. 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. Məәsəәləәn,
həәləәlik yalnız iki milli televiziya kanalı – büdcəәdəәn maliyyəәləәşəәn İctimai TV vəә özəәl ANS TV –
AXCP–Müsavat blokunun 12 oktyabr tarixindəә keçirdiyi məәtbuat konfransı iləә bağlı
ictimaiyyəәtəә müəәyyəәn məәlumat çatdırmışlar ki, həәmin məәtbuat konfransında da müxalifəәt
liderləәri blokun namizəәdləәrinin qeydiyyatı iləә bağlı problemləәrdəәn danışmışlar.
İTV 15 oktyabr tarixindəәn etibarəәn dövləәt rəәsmiləәrinin fəәaliyyəәtləәrinəә aidiyyatı olan siyasi vəә
seçki iləә bağlı xəәbəәrləәrəә daha az yer verməәk istiqaməәtindəә müəәyyəәn səәy göstəәrsəә dəә, yenəә dəә
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ATƏӘT/DTİHB SMM-in monitorinqi AzTV, İTV, ATV, ANS TV, Lider TV, Space vəә Xəәzəәr TV-dəә bütün
siyasi vəә seçkiləәrləә bağlı olan proqramların vəә əәn çox seyr ediləәn efir vaxtı yayımlanan proqramların, o
cümləәdəәn “Azəәrbaycan”, “Respublika”, “Yeni Müsavat” vəә “Zerkalo” qəәzetləәrindəә yer alan siyasi vəә
seçkiləәrləә bağlı məәlumatların müşahidəәsini əәhatəә edir.
Hazırki məәtnin əәsli İnqilis dilindəә olan nüsxəәsi sayılmalıdır.
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onlara digəәr siyasi xadimləәr iləә müqayisəәdəә daha çox diqqəәt ayrılır. 19 ƏӘn çox MSK-nın
fəәaliyyəәti işıqlandırılmışdır. 20 İTV-dəәn fəәrqli olaraq dövləәt təәrəәfindəәn maliyyəәləәşdiriləәn vəә
ölkəәnin bütün əәrazisinəә yayımlanan yeganəә kanal olan AzTV daha hüquqi cəәhəәtdəәn təәşviqat
üçün namizəәdləәrəә bəәrabəәr şəәrait yaratmaq vəә bütün namizəәdləәri ödəәnişsiz efir vaxtı iləә təәmin
etməәk öhdəәliyi daşımır.21 AzTV həәm rəәsmi seçki kampaniyasına start verilməәzdəәn əәvvəәl, həәm dəә
start verildikdəәn sonra hakimiyyəәt orqanlarının fəәaliyyəәti barəәdəә geniş vəә təәqdiredici xəәbəәrləәr
yayımlamışdır. 22 Yeni yolların, məәktəәbləәrin, parkların, teatrların vəә YAP-ın yeni ofisinin
(Mingəәçevirdəә) açılışı kimi təәdbirləәrdəә vəә ya yeni məәnzilləәrin, evləәrin, maşınların vəә digəәr
həәdiyyəәləәrin paylanması təәdbirləәrindəә Prezidentin özünün vəә xanımının (YAP-dan deputatlığa
namizəәddir), dövləәt rəәsmiləәrinin vəә YAP-ın yüksəәk rütbəәli üzvləәrinin görüntüləәrinin
işıqlandırılmasına xeyli yer ayrılmışdır.
Özəәl kanallar olan Space, Lider TV, ATV vəә Xəәzəәr kanalları AzTV-nin mövqeyinəә oxşar mövqe
tutmuşlar. Lider TV, Space vəә ATV həәmçinin müxalifəәtdəәn olan namizəәdləәri vəә jurnalistləәri
gözdəәn salmağa hesablanmış xəәbəәrləәr yayımlamışlar.23 25 oktyabr tarixindəә Lider TV özünün
gündəәlik xəәbəәrləәr proqramında müxalifəәt qəәzetinin redaktorunun bir qadınla intim münasibəәtdəә
görüntüləәrini əәks etdirəәn (yəәqin ki, gizli kamera iləә çəәkilmiş) dörd dəәqiqəә yarımlıq çarx
yayımlamışdır. Bu videonun internetdəә yerləәşdirilməәsindəәn sonra 12 oktyabr tarixindəә qəәzetin
redaktoru bunun qəәzeti gözdəәn salmaq məәqsəәdiləә ona qarşı hazırlanmış provokasiya olduğunu
bildirəәrəәk, istefa vermişdir.
Digəәr bir özəәl kanal – ANS kanalında da 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.
VI.

MÜRACİƏӘT VƏӘ ŞİKAYƏӘTLƏӘR

25 oktyabr tarixinəәdəәk MSK ümumilikdəә 224 müraciəәtəә baxmışdır. Müraciəәtləәrin təәxminəәn 175i DSK-ların namizəәdləәrin qeydiyyatından imtina barəәdəә qəәrarları iləә bağlı olmuşdur. Digəәr
şikayəәtləәr DSK-ların qanunvericiliyin təәşviqatla bağlı müddəәalarının pozulması vəә ya iddia
ediləәn digəәr qanun pozuntuları iləә əәlaqəәdar namizəәdləәrəә etdiyi xəәbəәrdarlıqlarla vəә ya DSK-ların
həәrəәkəәtsizliyi iləә bağlı olmuşdur. Qeydiyyatdan imtina edilməәsi iləә bağlı təәmin edilmiş
şikayəәtləәri vəә namizəәdin 85 saylı DSK-nın təәzyiqi nəәticəәsindəә namizəәdliyini geri götürməәsi iləә
bağlı təәmin edilmiş müraciəәtini çıxmaq şəәrti iləә bütün digəәr şükayəәtləәr MSK təәrəәfindəәn əәsassız
19

20
21
22

23

1–14 oktyabr tarixləәri arası prezidentin fəәaliyyəәti barəәdəә əәsas etibariləә pozitiv məәlumatlar çatdıran
xəәbəәrləәrəә bir saat dörd 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 19 vəә 3 dəәqiqəә vaxt səәrf olunmuşdur. Bunun əәksinəә olaraq, əәsas müxalifəәt blokunun fəәaliyyəәti iləә
bağlı 1–14 oktyabr tarixləәri arası əәsas etibariləә neqativ vəә ya neytral xarakterli xəәbəәrləәrəә ümumulikdəә bir
dəәqiqəәdəәn az vaxt ayrılmışdır, 15–25 oktyabr tarixləәri arasında isəә neytral xarakterli xəәbəәrləәrəә 20 saniyəәdəәn
az vaxt səәrf olunmuşdur.
Monitorinqi aparılan televiziya kanalları içəәrisindəә İTV axşam xəәbəәrləәrinin əәn böyük hissəәsini seçkiləәrləә
bağlı məәlumatlara həәsr edəәn kanal olmuşdur – seçki kampaniyasının ilk 11 günü əәrzindəә 12 faizdəәn artıq.
Seçki Məәcəәlləәsinəә 2008-ci ildəә edilmiş dəәyişiklikləәr nəәticəәsindəә dövləәt kanalı bu hüquqi öhdəәlikdəәn azad
edilmişdir.
15–25 oktyabr tarixləәri arası AzTV prezidentləә bağlı yalnız pozitiv vəә neytral xəәbəәrləәrəә təәxminəәn 2 saat 14
dəәqiqəә, hökuməәtləә vəә YAP-la bağlı xəәbəәrləәrəә isəә müvafiq olaraq 39 vəә 20 dəәqiqəә vaxt ayırmışdır.
Müqayisəә üçün deyəәk ki, əәsas müxalifəәt bloku iləә bağlı xəәbəәrləәrəә ümumilikdəә yalnız dörd saniyəә vaxt
ayrılmışdır ki, bu da neytral xarakterli məәlumat olmuşdur.
Bu cür alçaldıcı xəәbəәrləәrdəә həәr şeydəәn əәlavəә müxalifəәt liderləәrini Dağlıq Qarabağı Erməәnistana güzəәştəә
getməәyəә hazır olan xəәyanəәtkarlar (Müsavat Partiyası, Erməәnistanın Milli Həәrəәkat Partiyası vəә Gürcüstanın
Respublika Partiyası arasında 7 oktyabr tarixindəә imzalanmış əәməәkdaşlıq haqqında bəәyəәnnaməәyəә istinad
edəәrəәk) vəә ya maliyyəәləәşdirməә məәnbəәləәri qeyri-qanuni fəәaliyyəәtləәrdəәn olan siyasi xadimləәr kimi təәsvir
edilmişləәr.
Hazırki məәtnin əәsli İnqilis dilindəә olan nüsxəәsi sayılmalıdır.
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hesab ediləәrəәk rəәdd edilmişdir. DSK-lara təәxminəәn 70 şikayəәt daxil olmuşdur. Həәmin
şikayəәtləәrin əәksəәriyyəәti hakimiyyəәt orqanları vəә digəәr namizəәdləәr təәrəәfindəәn xüsusiləә dəә dəәstəәk
imzalarının toplanması zamanı göstəәrildiyi iddia ediləәn təәzyiq, həәdəә-qorxu vəә müdaxiləәrləә bağlı
olmuşdur. DSK-lar seçki kampaniyası iləә bağlı qaydaları pozmaqda təәqsirkar bilinəәn
namizəәdləәrəә beş xəәbəәrdarlıq etmişdir. Müxtəәlif DSK-lar təәrəәfindəәn Seçki Məәcəәlləәsinin müvafiq
müddəәalarının 24 ziddiyyəәtli təәtbiqi hallarına rast gəәlinmişdir. 11 saylı DSK-da təәşviqat
kampaniyasına müəәyyəәn edilmiş vaxtdan əәvvəәl başlanılması iləә bağlı edilmiş iki xəәbəәrdarlıq
namizəәdin qeydiyyatının ləәğvi iləә nəәticəәləәndiyi halda, 25 saylı DSK-da namizəәdəә iki
xəәbəәrdarlığın edilməәsinəә baxmayaraq, müvafiq prosedurlara başlanılmamışdır.
MSK təәrəәfindəәn müraciəәtləәrəә təәxirəәsalmadan baxılır. ATƏӘT/DTİHB SMM-in müşahidəә etdiyi
iclaslarda ekspert qrupunun şikayəәtin araşdırılmasına cavabdeh olan üzvü şikayəәtləә bağlı qısa
məәlumat vermiş vəә bu zaman MSK üzvləәrinəә çatdırdığı rəәyi əәsaslandırmaq üçün kifayəәt qəәdəәr
dəәlilləәr vəә ya səәbəәbləәr gəәtirməәmişdir. MSK üzvləәri arasında məәsəәləә çox az müzakirəә edilmiş,
bəәzəәn isəә heç bir müzakirəә aparılmamışdır vəә ekspertin rəәyi olduğu kimi qəәbul edilmişdir. MSK
vəә DSK-ların daxil olmuş müraciəәtləәrləә bağlı qəәbul etdikləәri qəәrarlarda deməәk olar ki, heç vaxt
geniş vəә təәfsilatlı əәsaslandırmaya rast gəәlinmir ki, bu da hüquqların səәməәrəәli bəәrpası imkanını
xeyli zəәifləәdir.
Seçki Məәcəәlləәsinəә əәsasəәn şikayəәtçi əәrizəәsindəә şikayəәtinəә baxılacaq iclasda iştirak etməәk barəәdəә
öz arzusunu açıq şəәkildəә bildirdikdəә, o, şikayəәtinin araşdırılacağı iclasa dəәvəәt edilməәlidir.
Şikayəәtçiləәr ATƏӘT/DTİHB SMM-əә, o cümləәdəәn MSK vəә məәhkəәməәləәrdəә bildirmişləәr ki,
şikayəәtləәrinəә baxılarkəәn bütün səәviyyəәləәrdəәn olan seçki komissiyaları onları xəәbəәrdar etməәyi
unutmuşlar, baxmayaraq ki, onlar əәrizəәləәrindəә iştirak etməәk barəәdəә öz arzularını açıq şəәkildəә vəә
təәkrarəәn qeyd etmişdiləәr. Yalnız bir halda şikayəәtçi MSK-nın iclasında iştirak etməәk vəә öz
arqumentləәrini təәqdim etməәk imkanına malik olmuşdur, lakin onun gəәtirdiyi dəәlilləәr MSK
təәrəәfindəәn nəәzəәrəә alınmamışdır.
Hesabat tarixinəә qəәdəәr Bakı Apellyasiya Məәhkəәməәsi əәsas etibariləә namizəәdləәrin qeydiyyatı iləә
bağlı olan 50-dəәn artıq işəә baxmışdır. Həәmin işləәrin hamısı əәsassız hesab ediləәrəәk vəә ya
prosessual səәbəәbləәrdəәn rəәdd edilmişdir. Məәhkəәməә baxışları zamanı şikayəәtçiləәrin öz dəәlilləәrini
təәqdim etməәk imkanları olmuşdur. Lakin məәhkəәməә bu günəә qəәdəәr şikayəәtçiləәr təәrəәfindəәn təәklif
edilmiş şahidləәrin istəәniləәn ifadəәləәrini sübut kimi qəәbul etməәkdəәn imtina etmişdir.
ATƏӘT/DTİHB SMM-in nəәzəәrdəәn keçirdiyi qəәrarlarda təәfsilatlı vəә tutarlı əәsaslandırmaya rast
gəәlinmir vəә onlar şikayəәtçinin gəәtirdiyi dəәlilləәri müvafiq qaydada araşdırmır.
VII.

ATƏӘT/DTİHB SMM-in FƏӘƏӘALİYYƏӘTİ

Hesabat müddəәtindəә ATƏӘT/DTİHB SMM gündəәlik fəәaliyyəәtini vəә dövləәt rəәsmiləәri, partiya
nümayəәndəәləәri, namizəәdləәr, seçki administrasiyası, məәhkəәməә işçiləәri, KİV vəә vəәtəәndaş
cəәmiyyəәti nümayəәndəәləәri vəә diplomatik missiyalar iləә görüşləәrini davam etdirmişdir.
ATƏӘT/DTİHB SMM həәmçinin ATƏӘT PA-nın Vitse-Prezidenti vəә ATƏӘT-in qısamüddəәtli
müşahidəәçiləәrinin xüsusi əәlaqəәləәndiricisi cəәnab Volfqanq Qrosruk iləә onun Bakıya seçkiqabağı
səәfəәri əәsnasında görüşmüşdür. Ölkəәnin müxtəәlif regionlarına səәfəәrbəәr edilmiş UM-lar seçkiləәrəә
hazırlıq işləәri vəә regionlarda seçki kampaniyası üzrəә müşahidəәləәrini davam etdirir vəә
qısamüddəәtli müşahidəәçiləәrin səәfəәrbəәr edilməәsinəә hazırlıq görürləәr.
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Seçki Məәcəәlləәsinin 113.2-ci maddəәsi.
Hazırki məәtnin əәsli İnqilis dilindəә olan nüsxəәsi sayılmalıdır.

