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I. XÜLASƏ  

Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi (SMDT) və Könüllülərin Beynəlxalq 
Əməkdaşlığı İctimai Birliyi (KBƏ) 9 oktyabr 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentliyinə seçkinin Uzunmüddətli müşahidəsinin ilkin mərhələsini (10 avqust-14 sentyabr 
2013-cü il) həyata keçirib. Bu mərhələdə prezidentliyə namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı 
prosesi də daxil olmaqla seçkiqabağı mühitin monitorinqi 89 seçki dairəsində və milli səviyyədə 
həyata keçirilib.  

Bu hesabata daxil olan məlumatlar SMDT və KBƏ ilə əməkdaşlıq edən 32 nəfər 
müşahidəçidən, prezidentliyə namizədlərin seçki qərargahları və seçki komissiyalarının 
üzvlərindən, seçicilər və namizədlərdən alınaraq dəqiqləşdirilib.  

Müşahidəçilər seçkiyə hazırlıqla bağlı bəzi texniki təkmilləşmələr müşahidə etsələr də, inzibati 
resurslardan sui-istifadə və ümumi siyasi mühitlə bağlı dəyişikliklər qeydə alınmayıb. SMDT və 
KBƏ narahatlıqla qeyd edir ki, mövcud seçki qanunvericiliyinin yaratdığı hüquqi mühit, 
seçkiqabağı siyasi azadlıqların, xüsusən də ifadə azadlığı, toplaşmaq və birləşmək hüquqlarının 
təmin olunması yönündə siyasi şərait əvvəlki seçkilərlə müqayisə də daha da məhdudlaşıb.  

Prezidentliyə namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı prosesi avqustun 10-da başlayıb və 
sentyabrın 9-də başa çatıb. MSK-nın 15 sentyabr 2013-cü ilə olan məlumatına görə 21 nəfər 
MSK-dan imza vərəqələri götürüb və onlardan 14 nəfər imza vərəqlərini geri təqdim edib. İmza 
vərəqələrini təqdim edən şəxslərdən 10 nəfər MSK-da prezidentliyə namizəd kimi qeydə alınıb, 
4 nəfərin isə namizədliyinin qeydə alınmasından imtina edilib.  

Müşahidəçilər prezidentliyə namizədliyin müdafiəsi üçün imzaların toplanması prosesi üzrə 
əvvəlki seçkilərdə qeydə alınmış qanun pozuntularını bu mərhələdə də qeydə alıblar. İnzibati 
resurslardan sui-istifadə etməklə, əsasən də hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinin 
xeyrinə imzaların toplaması müşahidə edilib. Bu mərhələdə həmçinin seçicilərin şəxsiyyət 
vəsiqələrini müxtəlif bəhanələrlə toplayaraq onların iradəsindən kənar hər hansı bir namizədin 
xeyrinə imza toplanması üçün istifadə halları qeydə alınıb.  

Bəzi hallarda media nümayəndələri, müşahidəçilər və prezidentliyə namizədlərin nümayəndələri 
namizədlərin təqdim etdiyi imzaların MSK-da yoxlanılması prosesində iştirak edə bilməyiblər. 
SMDT və KBƏ təəssüflə qeyd edir ki, prezidentliyə namizədlərdən İlqar Məmmədov, Fuad 
Əliyev, Əhməd Oruc və Əli Əliyevin təqdim etdiyi imza vərqələrinin yoxlanılması prosesində 
həmin namizədlərin nümayəndələrinin iştirakı təmin edilməyib.  

Müşahidəçilər Məntəqə və Dairə Seçki Komissiyalarının fəaliyyətində davamiyyətin və 
aşkarlığın dəfələrlə pozulduğunu qeydə alıblar.  

SMDT və KBƏ Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi, demokratiya və vətəndaş 
cəmiyyəti quruculuğu yönündə fəaliyyət göstərən müstəqil və bitərəf qeyri-hökumət 
təşkilatlarıdır.   

Hazırda SMDT və KBƏ Azərbaycan Respublikasının 10-dan artıq bölgəsində yerli vətəndaşlarla 
seçkinin uzunmüdədətli müşahidəsi üzrə əməkdaşlıq edir. Uzunmüddətli müşahidəçiliyə seçki 
qabağı mühit və seçkidən sonrakı proseslər də daxil olmaqla, bütün seçki dövrünün monitorinqi 
daxildir. 

SMDT və KBƏ 9 oktyabr 2013-cü il prezident seçkisinin ilkin mərhələsi - namizədlərin irəli 
sürülməsi və qeydiyyatı zamanı qeydə alınmış qanun pozuntularının araşdırılması və 
seçkiqabağı mühitin demokratikləşdirilməsi yönündə siyasi iradə nümayiş etdirilməsini zəruri 
sayır.  
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II. GĠRĠġ  

Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi (SMDT) Azərbaycanda azad 
ədalətli və şəffaf seçkilərin keçirilməsi, vətəndaş cəmiyyəti və demokratiyanın inkişafı sahəsində 
fəaliyyət göstərən qeyri-hökümət təşkilatıdır. SMDT 1 dekabr 2008-ci ildə, qeydiyyatı ləğv 
edilmiş Seçki Monitorinq Mərkəzinin (SMM) bazası əsasında təsis olunub. Xatırladaq ki, 14 may 
2008-ci ildə SMM-in qeydiyyatı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin qanunsuz  iddiası 
əsasında Xətai rayon məhkəməsi tərəfindən ləğv edilib. Qeyd edək ki, SMDT 2009-cu ildə 
Ədliyyə Nazirliyinə qeydiyyat üçün müraciət etsə də, bu müraciət təmin edilməyib və SMDT 
məhkəməyə birləşmək hüququnun pozulması iddiası üzrə şikayət edib. Ancaq daxili 
məhkəmələr SMDT-nin şikayətini təmin etmədiyi üçün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə 
müraciət edib.  

SMDT (keçmiş SMM) 2001-ci ildən Azərbaycanda keçirilən əlavə və təkrar parlament və 
bələdiyyə seçkilərini, referendum, parlament, prezident və bələdiyyə seçkilərini müşahidə edib. 
SMDT ümumilikdə 12 seçkinin monitorinqini həyata keçirib. Seçkilərin monitorinqi ilə bağlı 
SMDT indiyədək 13000 nəfərdən artıq vətəndaşa 600-dən çox təlim keçib və onların seçki 
komissiyalarında akkreditə olunmalarına hüquqi-texniki yardım göstərib. SMDT seçkilərin 
monitorinqini seçkilərin bütün mərhələləri üzrə uzunmüddətli qaydada həyata keçirir.  

SMDT seçkilərarası dövrdə vətəndaşların dövlət idarəetməsində fəal iştirakına nail olmaq üçün 
Vətəndaş Forumları, Seçicilərin Məhəlli Görüşləri, İctimai Müzakirələr həyata keçirib. SMDT 
yarandığı dövrdən başlayaraq qanunvericilik təşəbbüsləri ilə çıxış edib. Seçki sistemi və Seçki 
Məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı SMDT-in hazırladığı təkliflər və hesabatlar dəfələrlə yerli 
və beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim olunub1.  

SMDT ATƏT-ə üzv olan ölkələrin QHT-lərini birləşdirən Seçkilərin Monitorinqi Təşkilatlarının 
Avropa Şəbəkəsinin (ENEMO), Şərq Tərəfdaşlıq ölkələri Vətəndaş Cəmiyyəti Forumu, 
Parlament Monitorinq Təşkilatları Şəbəkəsi (PMO) və Demokratik Seçkilər üzrə Avropa 
Platformasının (EPDE) üzvüdür.  

SMDT seçkilərin müşahidəsi sahəsində ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları 
Bürosu, Avropa Şurası Venesiya Komissiyası və ABŞ Milli Demokratiya İnstitutunun (NDİ) 
rəhbər prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərir.  

SMDT-nin indiyədək ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAİD), Avropa İttifaqı, ABŞ 
Demokratiyanı Himayə Fondu (NED), ATƏT-in Bakı ofisi, Fridrix Ebert Fondu (Almaniya), ABŞ, 
Böyük Britaniya və Kanada səfirliklərinin maddi dəstəyi ilə proqramlar həyata keçirib.  

 

Könüllülərin Beynəlxalq ƏməkdaĢlığı Ġctmiai Birliyi (KBƏ) 29 noyabr 2011-ci ildə Ədliyyə 
Nazirliyinin dəyişikliyi ilə qeydiyyata alınıb. Təşkilatın məqsədi müxtəlif ölkələrin könüllüləri 
arasında əlaqələrin qurulmasına, ehtiyacı olan insanlara və ehtiyac duyulan sahələrin inkişaf 
etdirilməsinə kömək etməkdir. Hazırda Könüllülərin Beynəlxalq Əməkdaşlığı İctimai Birliyi (KBƏ) 
SMDT ilə birgə 9 oktyabr 2013-cü il prezident seçkisinin monitoriniqi üzrə layihə həyata keçirir. 

KBƏ və SMDT 9 oktyabr 2013-cü il prezident seçkisinin müşahidəsini uzunmüddətli və 
qısamüddətli qaydada həyata keçirir.  

KBƏ və SMDT-nin 2013-cü il Prezident seçkisi üzrə fəaliyyət proqramı ABŞ Beynəlxalq İnkişaf 
Agentliyi (USAİD), ABŞ Milli Demokratiya İnstitutu (NDİ), ABŞ Demokratiyanı Milli Himayə 

                                                           
1 http://smdt.az/index.php?option=com_content&view=article&id=1277&Itemid=710&lang=en  
 

http://smdt.az/index.php?option=com_content&view=article&id=1277&Itemid=710&lang=en
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Fondu (NED) və ABŞ Beynəlxalq Tədqiqat və Mübadilə Şurasının (İREX) maddi dəstəyi ilə 
həyata keçirilir.  

III. SECKĠQABAĞI SĠYASĠ MÜHĠT  

15 oktyabr 2008-ci ildə alternativsizlik şəraitində keçən sonuncu prezident seçkisindən sonra 
ölkədə keçirilən iki seçki (23 dekabr 2009-cu il bələdiyyə və 7 noybar 2010-cu il parlament) və 
18 mart 2009-cu ildə keçirilən referendum ölkədə qarşı duran siyasi qüvvələr arasında 
münasibətləri daha da gərginləşdirdi. Xüsusən də, 2009-cu ildə keçirilən referendum 
Konstitusiyada nəzərdə tutulan “bir şəxsin iki dəfədən artıq prezidentliyini” məhdudlaşdıran 
müddəanı ləğv etməklə ölkədə təkpartiyalı siyasi mühitin möhkəmlənməsi barədə ictimai-siyasi 
müzakirələrə rəvac verdi. Qeyd edək ki, referendum nəticəsində ləğv edilən müddəaya görə 
“heç kəs iki dəfədən artıq təkrarən Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilə bilməz”. Ancaq 
adıçəkilən referendum geniş ictimai-siyasi müzakirələr üçün demokratik şərait təmin edilmədən, 
o cümlədən seçicilərin azad iradəsini ifadə imkanaları yaradılmadan baş tutub. Referenduma 
çıxarılan məsələlər ilə bağlı Avropa Şurası Venesiya Komissiyası rəyində göstərirdi ki, əlavə və 
dəyişikliklərdə ümumilikdə islahat ruhu yoxdur.  

18 mart 2009-cu ildə keçirilmiş Referendumla Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına  41 
maddə üzrə əlavə və dəyişikliklər qəbul edildi2. Dəyişiklik hazırki prezident İlham Əliyevin 
üçüncü dəfə namizədliyinin irəli sürülməsi üçün hüquqi məhdudiyyəti aradan qaldırdı.  

Azərbaycanda seçki prosesi ilə bağlı yaşanan ciddi olaylardan biri 25 sentyabr 2012-ci ildə 
Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin rektoru Elşad Abdullayev tərəfindən hakim Yeni 
Azərbaycan Partiyasının (YAP) Siyasi Şurasının üzvü və millət vəkili Gülər Əhmədova ilə 
aralarında olan parlament seçkiləri ilə bağlı sövdələşmənin videogörüntülərini yayması oldu. 
Video materialda Elşad Abdullayevin 2005-ci ilin parlament seçkilərində deputat seçilmək üçün 
Gülər Əhmədovaya 500 min manat rüşvət verməsi müzakirə edilir.  

 

a) Seçkiqabağı siyasi təqiblər və həbslər 

Seçki ili başladıqdan sonra Azərbaycanda siyasi azadlıqlar və ədalətli mühakimə hüququnun 
təmin olunması üzrə vəziyyəti Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında 
almaniyalı deputat Kristof Ştrasserin “Azərbaycanda siyasi məhbus məsələlərinin izlənilməsi” 
hesabatının müzakirəsi çərçivəsində aktuallıq qazandı. Bu hesabat üzrə qətnamə layihəsi3 125 
nəfər AŞPA üzvünün əleyhinə səsverməsi nəticəsində qəbul edilməsə də, sənəd siyasi 
azadlıqların durumuna dair beynəlxalq təşkilatların və ictimaiyyətin diqqətinə çəkdi.  

Təəssüf ki, Ştrasserin hazırladığı sənədin qəbul edilməməsi üçün diplomatik fəallıq nümayiş 
etdirən Azərbaycan hökuməti AŞPA-nın sözügedən sessiyasından sonra ölkədə siyasi təqiblərin 
dayandılmasına səylər göstərmədi. Əksinə prezident seçkisi ili başladıqdan sonra siyasi fəallara 
qarşı həbslər artıb.  

23 yanvar 2013-cü ildə İsmayıllı rayonunda vətəndaşlar yerli hakimiyyətin idarəçiliyinə etiraz 
edərək kütləvi etiraz aksiyaları keçiriblər. Hadisə icra başçısının qohumu ilə yerli sakin arasında 
mübahisə zəminində başlasa da, sonradan yüzlərlə insanın qatıldığı iğtişaş nəticəsində icra 
hakmiyyətinin başçısı Nizami Ələkbərovun evi və ona məxsus olan otel yandırılıb. Bir neçə gün 
davam edən aksiyanın qarşısını daxili qoşun qüvvələri əməkdaşları alıb. Baş vermiş hadisə ilə 
bağlı İsmayıllıya Bakıdan hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər və siyasi fəallar səfər edərək, olayları 
araşdırmağa cəhd ediblər. Bu hadisələrlə bağlı 12 nəfər şəxs, o cümlədən Respublikaçı 

                                                           
2
 http://smdt.az/files/file/SMDT%20Referendum%20Yekun%20hesabat%2018%20mart%202009.pdf  

3
 http://www.assembly.coe.int/Communication/pressajdoc22_2012.pdf  

http://smdt.az/files/file/SMDT%20Referendum%20Yekun%20hesabat%2018%20mart%202009.pdf
http://www.assembly.coe.int/Communication/pressajdoc22_2012.pdf
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Alternativ (REAL) Hərəkatının sədri, prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürəcəyini elan 
etmiş İlqar Məmmədov və Müsavat Partiyası başqanın müavini Tofiq Yaqublu həbs edilib. Hər 
iki şəxs ictimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə, bu cür hərəkətlərdə 
fəal iştirak etmə və  hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq 
etməkdə ittiham edilsələr də, İsmayıllıya hadisədən 2 gün sonra səfər etmişdilər. İsmayıllı 
olaylarına görə saxlanılan şəxslərin həbsindən 7 ay ötməsinə baxmayaraq, ötən müddət ərzində 
məhkəmə istintaqı aparılmayıb.  

2013-cü il martın 7-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluğun əməkdaşlarının birgə 
həyata keçirdikləri axtarış tədbirləri nəticəsində, əsasən gənc fəallardan ibarət olan NİDA 
vətəndaş hərəkatının 3 üzvü – Məmməd Əzizov, Bəxtiyar Quliyev, Şahin Novruzlu narkotik və 
qanunsuz silah əldə etmək və daşımaq maddəsi ilə ittiham edilərək həbs ediliblər. Sonradan 
Hərakatın idarə heyətinin 4 üzvü - Rəşad Həsənov, Rəşadət Axundov, Üzeyir Məmmədli və 
Zaur Qurbanlı da eyni ittihamlar üzrə həbs ediliblər. Adı çəkilən şəxslərin həbsindən 6 ay 
keçməsinə baxmayaraq barələrində hər hansı istintaq hərəkətləri aparılmır.  Ancaq sentyabrın 
12-də NiDA hərəkatının 7 üzvünə və Azad Gənclik təşkilatının üzvü İlkin Rüstəmzadəyə Cinayət 
Məcəlləsinin 220. 1 (zorakılıqların, talanların, yanğınların törədilməsi, əmlakın məhv edilməsi ilə 
müşayiət olunan kütləvi iğtişaşları təşkil etmə və ya belə iğtişaşlarda iştirak etmə) maddəsi ilə 
əlavə ittiham elan edilib. Yetərincə ağır cinayət məsuliyyəti yaradan bu ittihama etiraz əlaməti 
olaraq, həbsdə olan gənclərdən Rəşadət Axundovun babası etiraz əlaməti olaraq damarlarını 
kəsərək, intihar edib.  

 

b) Siyasi partiyalar və koalisiyalar  

Yanvarın 13-də Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin Lənkərana planlaşdırılmış səfəri 
yerli icra hakimiyyəti tərəfindən hazırlandığı güman edilən şəxslərin müdaxiləsi ilə baş tutmayıb. 
Bu şəxslər Müsavat Partiyası fəallarına hücum edərək, onların idarə etdiyi maşınları əzib, təhqir 
edib və hədələyiblər. İsa Qəmbərin 27 yanvarda Lənkərana planlaşdıırlan ikinci səfəri isə polis 
əməkdaşlarının qanunsuz müdaxiləsi nəticəsində baş tutmayıb.   

29 iyun 2013-cü ildə Lənkəran rayon Məhkəməsi Müsavat Partiyası başqanın müşaviri Yadigar 
Sadıqov barəsində həbs qəti-imkan tədbiri seçib. O, silahdan və ya silah qismində istifadə 
edilən əşyaları tətbiq etməklə xuliqanlıq törətməkdə ittiham olunur.   

28 may 2013-cü ildə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar, gənclər təşkilatları, 
QHT-lər və fəallardan ibarət Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası yaradılıb. Milli Şurada Müsavat, 
Xalq Cəbhəsi, Vətəndaş Həmrəyliyi, Liberal partiyaları, “El” Hərəkatı, Ziyalılar Forumu,  NİDA və 
Azad Gənclik təşkilatından olmaqla ümumilikdə 129 nəfər təmsil olunur. Milli Şuranın 2 iyul 
2013-cü il tarixdə keçirilmiş sessiyasında tanınmış kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyov Milli 
Şuranın prezident seçkisində vahid namizədi seçilib. Lakin İbrahimbəyovun ikili vətəndaşlığı 
olduğu üçün (Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası bunu qadağan edir) prezident 
seçkilərində iştirak edə bilməyib. 23 avqust 2013-cü ildə Milli Şura tarix elmləri doktoru, 
professor Cəmil Həsənlini bu qurumun namizədi müəyyən edib.    

30 avqust 2013-cü ildə “EL” Hərəkatının sədri Eldar Namazov və təşkilati məsələlər üzrə sədr 
müavini Köçəri Nağıbəyli Hərəkatının keçmiş üzvü Əflan İbrahimovun Milli Şuranın kütləvi 
iğtişaşlar hazırlaması barədə verdiyi bəyanatla bağlı Respublika Baş Prokurorluğunun Ağır 
Cinayətlərə dair İstintaq İdarəsinə çağırılıblar. Hər iki şəxs ifadə verdikdən sonra sərbəst 
buraxılıblar.   

 

c) Vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti 
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Yerli və beynəlxalq təşkilatların tövsiyyələrinə baxmayaraq ölkədə hələ də QHT-lərin qeydiyyat 
problemləri davam edir. Bu ilə olan məlumata görə 1000-dən artıq qeydiyyatsız QHT-ni Ədliyyə 
nazirliyi müxtəlif bəhanələlərlə qeydiyata almaqdan imtina edir.  

Beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avropa Parlamenti QHT-lərin qeydiyyatını sadələşdirməklə 
bağlı dəfələrlə Azərbaycan hökümətinə müraciət etsə də, müsbət tədbirlər  baş verməyib,4 
əksinə müstəqil QHT-lərin fəaliyyətinə münasibət daha da sərtləşib. 

2013-cü il martın 11-də prezident “Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) 
haqqında”, “Qrant haqqında”, "Dini Etiqad Haqqında" qanuna və İnzibatı Xətalar Məcəlləsinə 
dəyişiklikləri təsdiq edib. Dəyişikliklərə əsasən qeydiyyatsız QHT-lərin maliyyələşməsi imkanları 
məhdudlaşdırılıb. Əsasən ianələrin verilməsi və alınması prosesi çətinləşdirilib, qrantların 
qeydiyatdan keçirilməməsi ilə bağlı cərimələr dəfələrlə artırılaraq QHT-nin büdcəsindən artıq 
edilib. 

2013-cü QHT-lərin bölgələrdə tədbirlər keçirmək imkanları daha da məhdudlaşıb. Müstəqil 
QHT-lərə Bakı şəhərində və rayonlarda tədbirlərin keçirilməsi üçün yerlərin ayrılması inzibati 
müdaxilərlə müşayiət olunub. Hakimiyyətə yaxın biznes mərkəzləri və otellər ictimai-siyasi 
mövzuda tədbirlər keçirmək üçün qapalı yerlər ayırmaqdan imtina ediblər. Bölgələrdə keçirilən 
tədbirlər isə yerli icra hakimiyyətləri və polisin təzyiqinə məruz qalıb. Məsələn, SMDT-nin 2013-
cü il fevralın 2-də Xaçmazda keçirdiyi təlimə polis müdaxilə edib. Təlimçilər Cavid Nəbiyev və 
Günay İsmayılova polis şöbəsinə aparılıb və 6 saat qanunsuz olaraq polis idarəsində 
saxlanılıblar5.   

Aprelin 11-də Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Azad Fikir Unuversitetinin (AFU) 
ofisini bağlayıb. AFU nümayəndələrinə və ictimaiyyətə ofisin qapadılmasının səbəbləri ilə bağlı 
bilgi verilməyib. OL Gənclər Hərəkatının  təsis etdiyi AFU layihə şəklində alternativ təhsil, 
müzakirə mərkəzi olaraq 2009-cu ilin oktyabr ayından fəaliyyət göstərirdi. 

 

d) Söz və mətbuat azadlığının durumu 

2013-cü il ərzində jurnalistlərə qarşı basqılar artaraq, məhkəmə iddiaların sayı 36-ya yüksəlib. 
Həmin iddialarla mediadan 4,5 milyon manat cərimə tələb olunub. Təkcə “Azadlıq” və “Yeni 
Müsavat” qəzetləri 18 dəfə məhkəməyə çəkiliblər. İki qəzet 125 min manatdan artıq cərimə 
edilib.  

Son 6 ay ərzində 4 jurnalistin yazılarına görə həbs olunması tələb olunub, ancaq məhkəmələr 
həmin şikayətləri təmin etməyiblər. 2013-cü ilin ilk yarısında jurnalistlər ən azı 47 dəfə basqıya 
məruz qalıblar. Jurnalistlər peşə fəaliyyətlərinə görə döyülmə, qanunsuz saxlama, peşə 
alətlərinin (diktofon, video-foto kamera) əllərindən alınması, lentə alınan materialların məhv 
edilməsi, telefonla ölümlə hədələnmə ilə üzləşiblər. Basqılara məruz qalan jurnalistlərin böyük 
hissəsi tənqidçi xəbər mediasının nümayəndələri olublar. 

2012-ci ilin martında Azadlıq radiosunun əməkdaşı, araşdırmaçı jurnalist  Xədicə İsmayılova 
şantaj məktubu alıb və bundan sonra onun özəl həyatı haqqında video yayılıb. Jurnalist bunu 
ölkə prezidentinin ailə üzvlərinin biznes layihələrini üzə çıxaran araşdırmaları ilə əlaqələndirir.  
İsmayilova İlham Əliyevin və onun ailə üzvlərinin gizli biznesi və şirkətləri haqda bir neçə 
araşdırmanın həmmüəllifidir. Seçki ərəfəsində hakimiyyət mediasında İsmayılovaya qarşı 
mənəvi təzyiq kampaniyası daha da artıb.  

                                                           
4
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P7-RC-2013-0289&language=EN 

5
 http://www.azadliq.org/content/article/24899698.html  

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P7-RC-2013-0289&language=EN
http://www.azadliq.org/content/article/24899698.html
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2010-cu parlament seçkilərindən sonra jurnalistlər həbsləri daha da artıb. “Xural” qəzetinin baş 
redaktoru Əvəz Zeynallı, müstəqil jurnalist Fərəməz Novruzoğlu, müstəqil jurnalist Fuad 
Hüseynov, internet portalının redaktoru Araz Quliyev, “Talışi Sədo” qəzetinin baş redaktoru  
Hilal Məmmədov, www.azadxeber.org saytının baş redaktoru Nicat Əliyev, “Yeni Müsavat” 
qəzetinin yazarı Tofiq Yaqublu, “Nota Bene” qəzetinin və “Psnota.com” xəbər saytının baş 
redaktoru Sərdar Əlibəyli şübhəli narkotik vasitələrin saxlanması, xuliqanlıq, dini, irqi ayrıseçkilik 
salma, ictimai qaydanın pozulması, hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət ittihamları ilə həbs 
ediliblər. “Gündəm Xəbər” qəzetinin təsisçisi Şirin Cəfərli, Qubadakı regional “Xəyal” 
televiziyasının əməkdaşları Vüqar Qonaqov və Zaur Quliyevə isə şərti azadlıqdan məhrum 
ediliblər.  

 

 

IV. SECKĠQABAĞI HÜQUQĠ MÜHĠT  

a) Seçki qanunu  

2008-ci ildə keçirilmiş prezident seçkisindən sonra Seçki Məcəlləsinə bəzi dəyişikliklər edilərək, 
seçki qaydaları daha məhdudlaşdırılıb. Məsələn, 2 iyun 2008-ci ildə Seçki Məcəlləsinə edilən 
dəyişikliklər nəticəsində seçki müddəti 120 gündən 75 günədək azaldılıb, namizədlərin 
qeydiyyatı üçün alternativ variant kimi nəzərdə tutulan qeydiyyat depoziti (seçki girovu) ləğv 
edilib6. Əlavə və dəyişikliyə əsasən prezidentliyə namizədlərin pul depoziti müqabilində 
namizədliklərinin qeydiyyata alınması ilə bağlı müddəa qanundan çıxarıb. Namizədlərin 
qeydiyatı üçün yığdığı dəstək imzalarında problem çıxdığı vaxt depozit hesabına bu aradan 
qaldırılırdı. Xatırladaq ki, hazırda prezidentliyə namizədin MSK-da qeydiyatı üşün 60 seçki 
dairəsinin hər birindən minimum 50 imza olmaqla ümumilikdə 40000 seçici imzası tələb edilir.  

18 iyun 2010-cu ildə isə növbəti parlament seçkilərindən 3 ay öncə Milli Məclis Seçki 
Məcəlləsində seçki müddətini 75 gündən 60 günədək və təşviqat müddəti isə 23 günə qədər 
azaldıb. Bununla yanaşı seçki dövründə qeydə alınmış namizədlərə təbliğat kampaniyasının 
təşkili üçün dövlət hesabına maliyyə fondunun ayrılması müddəası ləğv edilib. Ancaq SMDT-nin 
araşdırmaları göstərir ki, seçkilər və referendum zamanı dövlət büdcəsindən namizədlərə və ya 
referendum üzrə təşviqat qruplarına maliyyə vəsaitinin ayrılması ATƏT və Avropa Şurası 
ölkələri, xüsusən də demokratiyaya keçid dövrünü yaşayan ölkələrdə geniş yayılmış təcrübədir7.  

Qeyd edək ki, yuxarıda sözügedən qanun layihələri Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının 
rəyi öyrənilmədən, həmçinin ictimai müzakirələr keçirilmədən qəbul edilib. 

2008-ci il prezident seçkilərinin nəticələri ilə bağlı SMDT-nin hesabatında, eləcə də ATƏT 
DTİHB-nin hesabatlarında yer alan tövsiyyələrdə qeyd edilib ki, seçki qanunvericiliyinin 
təkmilləşdirilməsinə, o cümlədən seçki komissiyalarının formalaşması ilə bağlı ictimai etimadın 
əldə olunmasına ehtiyac var8. Ancaq 2008-ci ildən sonra hakimiyyət ATƏT/DTİHB və Avropa 
Şurası Venesiya Komissiyasının seçki qanunverciliyinin təkmilləşməsi yönündə tövsiyyələrinin 
icrası ilə bağlı müzakirələrdən yayınıb.  

 

b) Mərkəzi Seçki Komissiyasının təlimatları 

                                                           
6
http://smdt.az/files/file/sechki_qanununun_tekminleshdirilmesi/Secki%20mecellesine%20deyisikliklerle%20bagli

%20REY,%202%20iyun%202008.pdf  
7
 http://smdt.az/files/file/sechki_qanununun_tekminleshdirilmesi/SMDT-

nin%20secki%20mecellesine%20deyisiklik%20barede%20rey11%20iyun%202010.pdf  
8
 http://www.osce.org/odihr/75073 

http://www.azadxeber.org/
http://smdt.az/files/file/sechki_qanununun_tekminleshdirilmesi/Secki%20mecellesine%20deyisikliklerle%20bagli%20REY,%202%20iyun%202008.pdf
http://smdt.az/files/file/sechki_qanununun_tekminleshdirilmesi/Secki%20mecellesine%20deyisikliklerle%20bagli%20REY,%202%20iyun%202008.pdf
http://smdt.az/files/file/sechki_qanununun_tekminleshdirilmesi/SMDT-nin%20secki%20mecellesine%20deyisiklik%20barede%20rey11%20iyun%202010.pdf
http://smdt.az/files/file/sechki_qanununun_tekminleshdirilmesi/SMDT-nin%20secki%20mecellesine%20deyisiklik%20barede%20rey11%20iyun%202010.pdf
http://www.osce.org/odihr/75073
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Mərkəzi Seçki Komissiyasının 5 iyun 2013-cü ildə “Azərbaycan Respublikası ərazisində “Exit 
Poll” keçirəcək təşkilatların akkreditasiya qaydalarına dair” təlimata edilmiş dəyişiklikləri bu cür  
fəaliyyətin həyata keçirilməsini məhdudlaşdırır.  

Həmin dəyişikliyə əsasən dövlət qeydiyyatı olmayan təşkilatlara “Exit Poll” keçirmək qadağan 
edilir. Bundan əlavə yeni qaydalara əsasən “Exit Poll” keçirilməsinə cəlb edilən şəxslər, əsasən, 
seçki hüququ və seçki sistemi üzrə mütəxəssis, yaxud bu sahədə müəyyən təcrübəsi olan 
şəxslər olmalıdırlar.9  Bununla bağlı “Hüquq və İnkişaf” İctimai Biliyi “normativ xarakterli aktın 
qismən etibarsız sayılmasına dair” Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi 
Kollegiyasına iddia ərizəsi ilə müraciət edib. İddiaya görə Təlimat “Exit-Poll” keçirən təşkilatların 
akkreditasiyadan keçirilməməsinə qanunsuz əsas yarada bilər və bu normalar qanunvericiliyə 
zidd olduğu üçün etibarsız hesab edilməlidir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi 
Kollegiyasının 12 avqust 2013-cü il tarixli qərardadı ilə Birliyin iddiası rədd edilib. Birlik 
Qərardaddan 17 avqust 2013-cü ildə Ali Məhkəmənin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasına Kassasiya 
şikayəti verib.  

 

 

V. NAMĠZƏDLƏRĠN ĠRƏLĠ SURULMƏSĠ VƏ QEYDĠYYATI  

a) Namizədliyin irəli sürülməsi və qeydiyyatı üzrə hüquqi normalar  

Seçki Məcəlləsinin 180.3-cü maddəsinə əsasən seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərar rəsmi 
dərc edildiyi gündən namizədlərin irəli sürülməsi başlayır. Qanuna əsasən prezidentliyə 
namizədləri siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları, seçki hüququ olan vətəndaşlar irəli sürə 
bilərlər. Siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku və yaxud seçicilərin təşəbbüs qrupları 
prezidentliyə irəli sürdükləri namizədin müdafiəsi üçün 40 mindən az olmayan sayda seçici 
imzası toplamalıdırlar. 60-dan az olmayan seçki dairəsinin hər birinin ərazisindən azı 50 imza 
toplanmalıdır. Bir nəfər yalnız bir namizədə dəstək üçün imza verə bilər.   

 

b) Namizədlərin irəli surulməsi və qeydiyyatı prosesi üzrə müşahidələr 

SMDT Uzunmüddətli Müşahidə prosesini 32 nəfər müşahidəçi ilə 4 həftə ərzində 89 seçki 
dairəsi üzrə aparıb.  

9 oktyabr 2013-cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak etmək üçün 21 nəfərin  
namizədliyi təsdiqlənib. MSK yalnız 1 namizədin, Milli Şurasının ilk vahid namizədi Rüstəm 
İbrahimbəyovun namizədliyini təsdiq etməkdən imtina edib10. MSK R. İbrahimbəyovun 
namizədliyinin təsdiq edilməməsini onun ikili vətəndaşlığı olması və başqa dövlət qarşısında 
öhdəliyi olması ilə izah edib. Namizədin vəkili bu qərardan Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə 
şikayət edib. Ancaq iddia rədd edildiyindən iddaçı Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verib. 
Hazırda R.İbrahimbəyovun namizədliyinin qeydiyatından imtina ilə bağlı məhkəmə prosesi 
davam edir.  

Namizədliyi təsdiq olunmuş şəxslərə  namizədliklərinin qeydə alınması üçün imza toplama 
prosesində iştirak ediblər. Bu prosesin sonunadək yalnız 14 nəfər imza vərəqlərini dolduraraq 
MSK-ya geri təqdim edib. Onlardan yalnız 10 nəfər – YAP sədri, hazırki prezident İlham Əliyev, 
Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, Sosial Demokrat Partiyasının sədri Araz Əlizadə, Bütöv 
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev, Müasir Müsavat Partiyasının 
sədri Hafiz Hacıyev, Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının sədri Fərəc Quliyev, müstəqil namizəd 

                                                           
9
 http://www.msk.gov.az//plugins/pdf/datafiles/az_FILE_562A93-E2F540-4F7C8F-B6AC97-686B4D-FCBCE8.pdf 

10
 http://www.msk.gov.az//az/newsmsk/539/ 

http://www.msk.gov.az/plugins/pdf/datafiles/az_FILE_562A93-E2F540-4F7C8F-B6AC97-686B4D-FCBCE8.pdf
http://www.msk.gov.az/az/newsmsk/539/
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Zahid Oruc, Demokratik Qüvvələrin Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsənli, Ədalət Partiyasının 
sədri İlyas İsmayılov və Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Məmmədovun (Cəlaloğlu) 
namizədliyi qeydə alınıb. 

Namizədlərdən  9 nəfəri öz təşəbbüsü əsasında, 11 nəfər siyasi partiyalar və 1 nəfər isə 
seçicilərin təşəbbüs qrupları tərəfindən irəli sürülüb. Qüdrət İsaqov, İlqar Məmmədov (Altay) və 
Ərəstun Oruclu imzatoplama kampaniyasını yarıda dayandırıblar.    

Namizədlikləri qeydə alınmayan İlqar Məmmədov, Əli Əliyev və Fuad Əliyevin nümayəndələri  
MSK-nın qərarından Apelyasiya Məhkəməsinə şikayət edəcəklərini bildiriblər.  

SMDT ilə əməkdaşlıq edən müşahidəçilər bəzi namizədlər üçün seçki dairələri ərazisində 
imzatoplama kampaniyasının monitorinqini aparıblar. Müşahidəçilər əsasən Cəmil Həsənli, İlqar 
Məmmədov, İqbal Ağazadə, Ərəstun Oruclu, bəzi hallarda Əli Əliyev və Qüdrət Həsənquliyevin 
nümayəndələrinin imza toplanılması üzrə fəaliyyətini müşahidə ediblər. İlham Əliyevin 
namizədliyi üçün seçki dairələri ərazisində imza toplama prosesini müşahidə etmək müyyəsər 
olmayıb. Müşahidələrə əsasən imzaların toplanılması kampaniyasına bütün namizədlərdən 
daha erkən başlayan İlham Əliyevin seçki qərargahı bu prosesə 10 gün sərf edib. Bununla belə 
imza toplama kampaniyasına daha gec başlayan Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsənlinin 
nümayəndələri 9 gün, Respublikaçı Alternativ Hərəkatının həbsdə olan namizədi İlqar 
Məmmədovun nümayəndələri isə 12 gün sərf ediblər11.    

 

c) İmzatoplama prosesi uzrə muşahidələr 

Namizədlərin imza toplama prosesində pozuntular və bu sahədə şikayətlər ötən seçkilərə 
nisbətən az sayda qeydə alınıb. SMDT və KBƏ ilə əməkdaşlıq edən müşahidəçilər və 
namizədlərin seçki qərargahlarından verilən məlumata görə, imza toplama kampaniyası zamanı 
namizədlərin təmsilçilərinə kütləvi təzyiq halları müşahidə edilməyib. Bununla belə bəzi 
namizədlərin xeyrinə inzibati resurslardan istifadə və imzatoplayan şəxslərə qarşı təyzyiq halları 
qeydə alınıb. Ancaq bu sahədə qeydə alınmış halların miqyası namizədlərin imzatoplaması 
yönündə fəaliyyətinə mənfi təsir edən nəticələr doğurmayıb.   

Bəzi müşahidəçilər və müxalif siyasi partiyaların nümayəndələri YAP-nın prezidentliyə namizədi 
İlham Əliyevin müdafiəsi üçün imzaların adətən büdcədən maliyyələşən müəsisiələrin 
işçilərindən toplandığını bildiriblər. Bəzi hallarda isə imzatoplayan şəxslər imza vərəqələrində 
müdafiəsi üçün imza topladıqları namizədlərin adlarını qeyd etməyiblər.    

SMDT ilə əməkdaşlıq edən müşahidəçilərdən əldə edilən məlumatlara görə, seçici imzalarının 
toplanması zamanı məhdudiyyətlər və ya təzyiqlər seçki dairələrinin 9 faizində qeydə alınıb. 
İnzibati resurslardan istifadə hallarına seçki dairələrinin 34 faizində rast gəlinib. İmzaların 
verilməsi üçün şirnikləşdirici vasitələrdən istifadə halları seçki dairələrinin 20 faizində müşahidə 
edilib.  

Müşahidəçilər hər hansı bir namizədin xeyrinə seçici imzaların verilməsi üçün xüsusu 
tapşırıqların verilməsi hallarına seçki dairələrinin 27 faizində qeydə alıblar.  

 

Namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı mərhələsinə dair pozuntu halları: 

● 13 avqust 2013-cü ildə 44 saylı Sumqayıt-Abşeron seçki dairəsi üzrə Sumqayıt 
səhərində büdcədən maliyyələşən təşkilatların işçiləri, əsasən müəllimlər və həkimlər 

                                                           
11

 Daha ətraflı əlavələrdəki infoqramalara baxa bilərsiniz. 



10 
 

YAP-ın Sumqayıt şəhər qərargahına çağırılaraq onlara təzyiq göstərilib və həmin 
partiyanın namizədi İlham Əliyevin müdafiəsi üçün imza atmağa məcbur ediliblər; 

 

● 15 avqust 2013-cü ildə 53 saylı Quba-Qusar seçki dairəsi üzrə YAP-nın namizədi İlham 
Əliyevin müdafiəsi üçün imzatoplama kampaniyası zamanı Qusar rayon icra başçısı 
tərəfindən rayonunun Aşağı Avaran kənd orta məktəbində məktəbin bütün müəllimlərinə 
İlham Əliyevin müdafiəsi üçün imza verilmək tapşırığı verilib. 

● 14-15 avqustda 60 saylı Salyan-Neftçala seçki dairəsi üzrə Neftçala Təhsil Şöbəsinin 
müdiri Əjdər Kərimov 1 saylı orta məktəbə gedərək, kurikulum tədris proqramında iştirak 
edən 80-ə yaxın müəllimə şəxsiyyət vəsiqələrini gətirməyi və İlham Əliyevin imza 
vərəqəsinə imza atmağı tapşırıb. YAP Neftçala şəhər təşkilatının sədri Müşfiq 
Məmmədov onların imzasını alıb, imza verməyən müəllimlər təhdidlərə və hədələrə 
məruz qalıblar. 

● 63 saylı Sabirabad Birinci seçki dairəsi üzrə Sabirabad rayon İcra Hakimiyyəti aparatının 
rəhbəri Nazim İsmayılovun göstərişi ilə büdcə təşkilatlarında çalışan işçilərin şəxsiyyət 
vəsiqələri kütləvi şəkildə yığılıb və İlham Əliyevin müdafiəsi üçün imzatoplama 
kampaniyası həyata keçirilib. Büdcə təşkilatlarında çalışan işçiləri İlham Əliyevin 
namizədliyinə imza atmayacaqları təqdirdə işdən azad ediləcəkləri ilə hədələyiblər. 
Sabirabad mərkəzi poçtunun rəhbəri Şiraslan Qasımov tabeliyində olan işçilərə İ.Əliyevin 
müdafiəsi üçün imza vermələri barədə tapşırıq verib.  

● 82 saylı Ağcabədi seçki dairəsi üzrə YAP-nın namizədi İ. Əliyevin müdafiəsi üçün 
imzatoplama kampaniyasında əsasən icra hakimiyyəti aparatının və digər büdcədən 
maliyyələşən təşkilatların əməkdaşlarından istifadə edilib. Dövlət qulluqçularına tapşırılıb 
ki, YAP-nın prezidentliyə namizədi İ. Əliyevin müdafiəsi üçün imza versinlər. 

● 3 sentyabr 2013-cü ildə Zaqatala rayonu ərazisində Sərdar Cəlal oğlu Məmmədovun 
imzatoplama kampaniyasına polis əməkdaşları kobud müdaxilə edib. Zaqatala 
rayonunun Yeni Şuvagil kəndində imza toplayan ADP Zaqatala RT-nın sədri Mübariz 
İsmayılov və partiya üzvlərinə qarşı təzyiq göstərilib, onların vətəndaşlardan imza 
toplamasına imkan verilməyib. 

● 5 sentyabr 2013-cü ildə Müsavat Partiyasının üzvü Oruc Novruzov Lahıc qəsəbəsində 
prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənlinin müdafiəsi üçün imza toplayarkən icra 
nümayəndəsi Fikrət Haqverdiyev tərəfindən təzyiqə məruz qalıb. Novruzov Lahıc kənd 
icra nümayəndəliyinə çağırılıb və ondan imza verən adamların adları soruşulub, əks 
təqdirdə həbs ediləcəyi ilə hədələnib. 

● 12 sentyabr 2013-cü ildə saat 10:30 radələrində Saatlı rayon sakini Ruslan Əhmədov 
Saatlı Rayon Polis Şöbəsinə aparılıb. Şöbədə o Polis rəisi Cəbrayıl Vəliyev və rəis 
müavini Hacı Əhmədov tərəfindən prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlinin müdafiəsi 
üçün imza topladığına görə fiziki təzyiqə məruz qalaraq, döyülüb və təhqir edilib. R. 
Əhmədova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirilib. Rayonda tibb müəssisələri onu 
müayinə etməkdən imtina ediblər. 

 

d) İmzaların yoxlanılması prosesi uzrə aşkarlığın təmin olunması  

Mərkəzi Seçki Komissiyasında namizədlərin imzalarının yoxlanılması prosesi şəffaf aparılmayıb. 
Müstəqil olaraq MSK-da qeydiyyatdan keçmiş və ölkə ərazisi üzrə seçkilərin müşahidəsini 
həyata keçirmək statusu əldə etmiş Həsən Həsənov 22 avqust 2013-cü ildə MSK-ya yazılı 
müraciət edərək YAP-nın prezidentliyə namizədi İlham Əliyevin müdafiəsi üçün toplanmış seçici 
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imzalarının yoxlanılması prosesində iştirak etmək istəyini bildirib. Lakin MSK müşahidəçinin 
müraciətini təmin etməyib. 3 sentyabr 2013-cü ildə Həsən Həsənov ikinci dəfə MSK-ya yazılı 
müraciət edərək qeydə alınmış bütün namizədlərin müdafiəsi üçün toplanmış imzaların 
yoxlanılması prosesini müşahidə etmək istədiyini bildirib. MSK-a ikinici məktuba müsbət cavab 
verib və 11 sentyabr 2013-cü ildə, yəni YAP-nın prezidentliyə namizədi İlham Əliyev 
prezidentliyə namizəd kimi qeydə alındıqdan sonra MSK müşahidəçini imzaların yoxlanılması 
prosesini müşahidə etməyə buraxıb. 

Prezidentliyə namizədli qeydə alınmayan Fuad Əliyevin nümayəndələrinin imza yoxlama 
posesində iştirakı təmin edilməyib.  

Prezidentliyə namizədliyi qeydə alınmayan İlqar Məmmədovun imzalarının yoxlanılması 
prosesində də nümayəndəsinin iştirakı təmin edilməyib. MSK-nın qərarında göstərilir ki, 838 
ədəd imza vərəqələrindən yoxlanılmış 199 ədəd imza vərəqəsində yoxlanılmış 4.534 ədəd imza 
449 qrup olmaqla “ehtimal ki” eyni şəxs tərəfindən icra olunub.   İmzaların yoxlanılması 
prosesində İlqar Məmmədovun nümayəndəsinin iştirakı təmin edilməyib.  

MSK namizədliyi qeydə alınmayan Əli Əliyevin də imza vərəqlərində pozuntuların olduğu 
barədə qərar verib. İmzaların yoxlanılması prosesində Əli Əliyevin də nümayəndəsinin iştirakı 
təmin edilməyib.  

SMDT və KBƏ hesab edir ki, hər üç namizədin imzalarının düzgünlüyünün yoxlanılaması ilə 
bağlı prosesdə ciddi qanun pozuntuları baş verib. İlk növbədə MSK hər üç namizədin 
nümayəndəsinə yoxlama prosesində iştirak imkanı yaratmaqla Seçki Məcəlləsinin 59.3-cü 
maddəsində göstərilən qaydanı - imzaların yoxlanılması prosesində namizədlərin 
nümayəndələrinin iştirakına şərait yaradılması prinsipini, nəticədə aşkarlığın təmin olunmasını 
pozub. Digər bir hal isə verilmiş qərarlar aydın olmayan və izah edilməyən ehtimallara əsaslanır, 
hüququ və konkret mülahizələr əsasında qanuni əsaslandırılma təqdim edilmir.  

 

 

VI. SECKĠ KOMĠSSĠYALARININ FƏALĠYYƏTĠ  

9 oktyabr 2013-cü il prezident seçkilərinin təşkili və keçirilməsi üçün MSK-nın 18 üzvdən ibarət 
tərkibi tam olaraq çalışıb.  

Seçki elan edilərək DSK-ların tərkibi respublika üzrə əsasən formalaşmış olsa da, bu proses 
seçki dövründə də davam etdirilib. Belə ki, seçki elan edildikdən sonra 7 saylı Ordubad-Culfa, 
47 saylı Mingəçevir şəhər, 53 saylı Quba-Qusar, 65 saylı Saatlı-Sabirabad-Kürdəmir, 76 saylı 
Lənkəran-Astara, 59 saylı Salyan və 120 saylı Cəbrayıl-Qubadlı Dairə Seçki Komissiyalarının 
tərkibində dəyişikliklər edilib. 

MSK-nın rəsmi məlumatına görə 2013-cü ildə vahid seçki siyahısında 4 986 296 seçici 
qeydiyyata alınıb. Ancaq Dövlət Statistika Komitəsnin rəsmi məlumatına görə seçki hüquqi olan 
şəxslərin sayı 6 467 500 seçicilər təşkil edir. İki qurum arasında 1,5 milyon seçici fərqi yaranır.  

MSK-nın sentyabrın 1-dək verdiyi rəsmi məlumata əsasən ümumilikdə 2033 yerli müşahidəçi 
qeydiyyatdan keçib. Bütün respublika ərazisində müşahidə aparmaqla bağlı MSK tərəfindən 
qeydiyyatdan keçən 1296 yerli müşahidəçidən 451 nəfər siyasi partiyalar tərəfindən, 690 nəfər 
qeyri-hökumət təşkilatları, 153 nəfər isə öz təşəbbüsü ilə müraciət edib.  

DSK-larda qeydiyyatdan keçən 737 nəfər yerli müşahidəçidən 427 nəfəri siyasi partiyaları, 310 
nəfəri isə öz təşəbbüsü ilə müşahidə aparır. 

89 seçki dairəsi üzrə aparılmış müşahidəyə görə DSK və MnSK-ların 19 faizi gün ərzində 
fəaliyyət göstərməyib, yalnız 81 faizi normal işləyib. 21 faiz DSK və MnSK-ların iclasları 



12 
 

keçirilməyib və yaxud 23 faizi tam tərkibdə keçirilməyib. DSK və MnSK-ların 36 faizinin 
iclaslarında namizədlərin nümayəndlərinin iştirakı təmin edilməyib, yalnız 64 faizində iştirakları 
təmin edilib12.       

 

Seçki komissiyalarının fəaliyyətində davamiyyətin pozulması halları üzrə nümunələr: 

● Avqustun 19-da 96 saylı Goranboy-Naftalan dairə seçki komissiyasının sədri, katib və 3 
üzvü iş yerində olsalar da digər üzvlər gün ərzində komissiyada olmayıblar. Həmin gün 
adıgedən seçki dairəsinin 4 saylı seçki məntəqəsində saat 16:00-dək MnSK-nın qapısı 
bağlı olub.  

● Avqustun 20-də 48 saylı Yevlax seçki dairəsi ərazisində 6 saylı seçki məntəqəsində 
komissiya üzvü Rəşad Əsədovdan başqa digər komissiya üzvləri məntəqədə olmayıb.  

● Avqustun 23-də saat 11:20 radələrində 97 saylı Goranboy-Ağdam-Tərtər seçki dairəsi 
10 saylı seçki məntəqəsində MnSK üzvülərinin məntəqədə tam tərkibdə olmadığı 
müşahidə edilib.  

● Avqustun 20-də 101 saylı Göygöl-Daşkəsən seçki dairəsində müşahidəçilərin 
akkreditasiyası ilə bağlı sorğunu Dairə Seçki Komisisaysı cavab verməkdən imtina edib.  

 

 

VII. NƏTĠCƏLƏR VƏ TOVSĠYYƏLƏR   

SMDT və KBƏ daxil olan və araĢdırılan məlumatlara əsasən 9 oktyabr 2013-cü il Prezident 
seçkisinin ilkin mərhələsi – namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı üzrə aĢağıdakı 
nəticələrə gəlib: 

 Milli Məclisin Seçki Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı 2 iyun 2008-ci il və 18 iyun 
2010-cu ildə qəbul etdiyi qanunların yaratdığı məhdudiyyətlər aradan qalxmayıb, ötən 
müddət ərzində seçki qanunvericiliyinin Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının 
tövsiyyələri əsasında təkmilləşməsi baş verməyib.  

 Əvvəlki seçkilərlə müqayisədə seçkiqabağı siyasi mühit daha da məhdudlaşıb. 
Vətəndaşların, siyasi partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları və namizədlərin sərbəst 
toplaşmaq və birləşmək hüquqları daha da ağırlaşdıraraq, dövlət idarəetməsində 
bərabər siyasi iştirak imkanlarını məhdudlaşdırıb.   

 2013-cü ilin ilk 6 ayı əzrində gənclər hərəkatları və siyasi təşkilatlara qarşı artan siyasi 
təqiblər ölkədə siyasi motivli həbslərin çoxalması, bununla da hakimiyyətin alternativ 
siyasi baxışlara dözümsüzlüyü ilə müşayiət olunaraq, vətəndaşların azad və ədalətli 
seçkilərə inamını daha da azaldıb.  

 Dairə və Məntəqə Seçki komissiyalarının fəaliyyətində davamiyyət və aşkarlıq davamlı 
olaraq pozulub.   

 Əvvəlki illərdə olduğu kimi yerli icra orqanları prezidentliyə namizədliyin müdafiəsi üçün 
imzaların toplanması prosesinə müdaxilələr edib və inzibati resurslardan istifadə olunub. 

 MSK namizədlərin xeyrinə toplanan imzaların yoxlanılması zamanı namizədlərə və ya 
onların nümayəndələrinə prosesi izləməyə icazə verməməklə aşkarlığı təmin etməyib.  
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SMDT və KBƏ 9 oktyabr 2013-cü il prezident seçkisinin növbəti mərhələlərində - 
seçkiqabağı təĢviqatın təĢkili və seçki gününə hazırlıqla bağlı aĢağıdakıları tövsiyə edir:  

 

 Prezident seçkisinin beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə, habelə vətəndaşların seçki 
prosesinə inamı və seçki iştirakçıları arasında qarşılıqlı etimadı şəraitində keçirilməsi 
üçün ifadə azadlığı, sərbəst toplaşmaq və birləşmək hüquqlarının təmin olunması 
yönündə tədbirlər həyata keçirilsin;  

 Azərbaycan hökuməti seçki ərəfəsində həbs edilən jurnalistlər və ictimai-siyasi fəalların, 
o cümlədən Respublikaçı Alternativ və NİDA Vətəndaş Hərəkatı üzvlərinin, Müsavat, 
İslam və digər müxalif siyasi partiyaları təmsilçiləri və digər gənc fəalların azad edilməsi 
və ya məhkəmə istintaq prosesinin yekunlaşması yönündə siyasi iradə nümayiş 
etdirməlidir.  

 DSK və MnSK-nın iclaslarının vaxtı ilə bağlı məlumatın vaxtında elan olunması və 
qanunla müəyyən olunmuş saatlarda işləməklə komissiyaların fəaliyyətində aşkarlıq və 
davamiyyət təmin olunsun;  

 Qanunun tələblərinə uyğun olaraq, prezidentliyə namizədliyin müdafiəsi üçün imzaların 
toplanması prosesinə müdaxilələr edən yerli icra orqanlarının nümayəndələri 
məsuliyyətə cəlb olunsun;  

 Seçki məntəqələrində seçicilərin öz adlarını seçici siyahılarında dəqiqləşdirməsi və 
qeydiyyatdan çıxma vəsiqələri əldə etməsi üçün qanunun tələblərinə uyğun şərait təmin 
edilsin;  

 Prezident seçkisi ərəfəsində namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı zamanı qeydə 
alınmış qanun pozuntularının araşdırılması yönündə müvafiq tədbirlər həyata keçirilməli, 
ədalətli və əsaslandırılmış araşdırmalar aparılmalıdır; 

 

16 sentyabr 2013-cü il,  Bakı, Azərbaycan 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ünvan: Azərbaycan, Bakı, AZ 1007, Vaqif prospekti 3/156 

Faks: (994 12) 596 22 94; 

Tel:  (994 12) 596 22 94; 

E-mail:emc.az2001@gmail.com; aspyo@yahoo.com      

 Web:  www.smdt.az    

 

 

 

 

 

E-mail:       emc.az2001@gmail.com       

 Web:          www.smdt.az    
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