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                (01 sentyabr –02 oktyabr 2015-ci il) 

 

 

I. XÜLASƏ 

 
Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi (SMDT) Azərbaycanda azad və 

ədalətli seçkilərin keçirilməsinə, vətəndaĢ cəmiyyəti və demokratiyanın inkiĢafına çalıĢan 

müstəqil, tərəfsiz qeyri-hökumət təĢkilatıdır.  SMDT hesab edir ki, Azərbaycanda azad və 

ədalətli seçkilərin keçirilməsi seçicilərin öz iradələrini azad ifadə etməsi baxımından çox 

əhəmiyyətlidir. Bu həmçinin hazırki siyasi böhran dövründə ölkədə demokratik ənənələrin 

inkiĢafına, vətəndaĢ etimadının artırılmasına və insan hüquqlarına töhvə verə bilər.  

 

SMDT 1 noyabr 2015-cu ildə keçiriləcək Milli Məclisə seçkiləri üzrə 45 UMM vasitəsi ilə 80-

dən artıq seçki dairəsi ərazisində seçki kampaniyası elan ediləndən sonra müĢahidə aparıb və 

hazırkı rəqabətsiz seçki mühütündə və siyasi böhran Ģəraitində də ciddi qanun pozuntularını 

qeydə alıb.  

 

Seçkilərdə iĢtiraka iddialı olan və 2013-cü il prezident seçkiləri öncəsi ölkənin əsas aparıcı 

müxalifət partiyaları, QHT və fəallarının iĢtirakı ilə yaradılan Milli ġura Milli Məclisə seçkilər 

öncəsi mühiti qeyri-demokratik hesab edərək nəticələri əvvəlcədən bəlli olan seçkilərə 

qatılmaqdan imtina edib
1
. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası 117, müxalifət  Müsavat partiyası 

73,  ReAL 24, Nida vətəndaĢ hərakatı 8 nəfərlə seçkiyə qatılıb.  MSK-nın açıqladığı rəqəmə görə 

1246 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb. Deputatlığa namizədliyi qeydə alınanlardan 294 nəfərin 

namizədliyi siyasi partiyalar və bloklar, 2 nəfərin namizədliyi təĢəbbüs qrupu tərəfindən, 945 

nəfərin namizədliyi isə öz təĢəbbüsü ilə irəli sürülüb. 

 

SMDT seçkilərə texniki hazırlıqla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasının səylərini normal 

qiymətləndirir.  Ancaq hələ də seçki komissiyalarının siyasi hakimiyyətin ciddi nəzarəti altında 

fəaliyyət göstərməsini müĢahidə edib. Bu qanun pozuntusu olmaqla yanaĢı, cəmiyyətin seçki 

komissiyalarına olan etimatsızlığını daha da dərinləĢdirir və seçkinin nəticələrini indidən Ģübhə 

altına alır.  

 

SMDT seçicilər siyahısındakı hələ də ciddi nöqsanların aradan qaldırılmamasını bu seçkilərdə də 

müĢahidə edib. AraĢdırmalar nəticəsində MSK-nın rəqəmləri ilə Dövlət Statistika Komitəsinin 

rəqəmləri arasında 1 622 111 nəfər fərq yaranır. Seçicilərin  daimi siyahısında 5 093 289 nəfər 

seçicinin adı var. MSK bu məsələyə aydınlıq gətirməyib. 

   

SMDT bu seçkidə xüsusi olaraq namizədlərin imzatoplama kampaniyası zamanı imza verən 

seçicilərin kütləvi olaraq təzyiqə məruz qalması və imzalarından imtina etməsi faktlarını qeydə 

alıb. Belə hallar muxalifət və hakimiyyətin nəzarətində olmayan müstəqil namizədlərə qarĢı 

aparılıb.  

 

SMDT namizədlərin DSK-larda və MSK-da qeydiyyata alınması zamanı ədalətsizlik, imzaların 

yoxlanılmasında aĢkarlığın pozulması və namizədlərə qarĢı ayrıseçkilik hallarını müĢahidə edib. 
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Bununla yanaĢı, SMDT qeydə alınmayan namizədlərin Ģikayətlərinin ədalətli araĢdırılmaması 

hallarının çoxluğundan narahatdır.  

  

SMDT hesab edir ki, 1 noyabr 2015-cu ildə keçiriləcək Milli Məclisə seçkilərin azad və ədalətli 

keçirilməsi üçün seçkiqabağı demokratik siyasi mühitin yaradılması mühüm Ģərtdir
2
. Ancaq 

hazırkı Ģərait - ölkədə söz və mətbuat azadlığına olan kütləvi basqılar, sərbəst toplaĢmaq və 

birləĢmək hüququnun məhv edilməsi 1 noyabr 2015-cu il seçkilərinin azad və ədalətli Ģəraitdə 

keçirilməsini Ģübhə altına alır.  

 

SMDT təəssüflə bildirir ki, son illərdə seçki qanunvericiliyi, o cümlədən siyasi azadlıqlarla bağlı 

qanunvericilik Avropa ġurasının Venessiya Komissiyası və ATƏT DTĠHB-nin tövsiyyərinə 

əsasən təkmilləĢdirilməyib. Əksinə olaraq, daha da mürtəciləĢdirilərək siyasi rəqiblərin seçki 

prosesindən kənarda saxlanılması üçün dəyiĢdirilib.    

 

SMDT hesab edir ki, parlament seçkiləri ərəfəsində siyasi motivlərlə həbs olunmuĢ Ģəxslər, o 

cümlədən Ġlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu, Anar Məmmədli, Rəsul Cəfərov, Leyla Yunus, 

Ġntiqam Əliyev, Xədicə Ġsmayıl, Rauf Mirqədirov və Seymur  Həzinin azad edilməsi, habelə 

televiziyalarda, xüsusən də Ġctimai televizayada siyasi plüralizmin yaradılması ölkədə ifadə 

azadlığının müdafiəsi yönündə az da olsa töhfə ola bilər.  

 

SMDT ATƏT DTĠHB-nun Ehtiyacları Qiymətləndirmə Missiyasının 1 noyabr 2015-ci il 

seçkiləri ilə bağlı qiymətləndirmə rəyini obyektiv hesab edir
3
. Buna cavab olaraq, Azərbaycan 

hökümətinin  Seçki MüĢahidə Missiyasının ölkəyə buraxılmamasını ölkənin ATƏT qarĢısında 

götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməmək və seçki prosesində aĢkarlıq və Ģəffaflıq prinsiplərinin 

indidən Ģübhə altına alınması kimi qiymətləndirir
4
.    

 

SMDT təəssüflə bildirir ki, hazırki fundamental azadlıqlarının pozulması, vətəndaĢ cəmiyyətinə 

basqılar, azad fikrə qarĢı olan təpkilər və seçki komissiyalarına etimadsızlıq Ģəraitində keçirilən 

seçkilərdə seçicilər gerçək və azad mövqeyini ifadə edə bilməz.    

 

 

II. GĠRĠġ 

 

Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi (SMDT) Azərbaycanda azad və 

ədalətli seçkilərin keçirilməsi, seçki sistemi, vətəndaĢ cəmiyyəti və demokratiyanın inkiĢafı 

yönündə çalıĢan tərəfsiz qeyri-hökümət təĢkilatıdır.  

 

SMDT qeydiyyatı ləğv edilmiĢ Seçki Monitorinq Mərkəzinin (SMM) əsasında 1 dekabr 2008-ci 

ildə təsis edilib. Qeyd edək ki, 14 may 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə 

Nazirliyinin qanunsuz iddiası əsasında Bakı Ģəhər Xətai rayon məhkəməsi SMM-in qeydiyyatını 

ləğv edib.  

 

SMDT aĢağıdakı istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərir: 

 

■ Seçkilərin uzunmüddətli müĢahidəsi; 

■ Seçki qanunvericiliyinin təkmilləĢdirilməsinə yardım; 

■  Siyasi azadlıqlarım müdafiəsinə yardım;  

■ Dövlət idarəetməsində vətəndaĢ iĢtirakına yardım; 
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■  Seçicilərin məlumatlandırılması; 

■ Seçkili hakimiyyət orqanlarının (bələdiyyələr və parlament) fəaliyyətinin monitorinqi. 

 

2013-cü il 9 oktyabrda Azərbaycan Respublikasında keçirilən prezident seçkilərinin nəticələri ilə 

bağlı Hesabatını açıqladıqdan sonra SMDT-yə qarĢı növbıti təzyiqlər baĢlayıb. 2013-cü il 

oktyabrın 27-də BaĢ Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə dair ĠĢlər Ġdarəsində SMDT və onun 

tərəfdaĢı Könüllərin Beynəlxalq ƏməkdaĢlığı təĢkilatına qarĢı vergidən yayınma, seçkilərinə 

nəticələrinə təsir etmə, qanunsuz sahibkarlıq maddələri ilə cinayət iĢi açılıb.  31 oktyabrda 

idarənin əməkdaĢları SMDT-nin ofisində axtarıĢ aparıb maliyyə sənədlərini və kompüterləri 

müsadirə etdiblər. Dekabrın 16-da  SMDT-nin sədri Anar Məmmədli həbs edilib, icraçı direktor 

BəĢir Süleymanlı və kordinator  Elnur Məmmədov barəsində baĢqa yerə getməmə iltizam tədbiri 

seçilib. 2014-cü ilin mayının 26-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Anar Məmmədlini 5 il 6 

ay, BəĢir Süleymanlını 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Elnur Məmmədov isə 3 il 6 

ay Ģərti olaraq məhkum edilib. 2015-ci ilin mart ayının 18-də prezidentin əfv sərəncamı ilə BəĢir 

Süleymanlı azadlığa çıxıb. Anar Məmmədli isə hələ də həbsdədir.     

  

SMDT-nin üzvləri indiyədək Azərbaycan Respublikasında keçirilən 13 seçkini (əlavə və təkrar 

parlament seçkiləri, referendum, parlament, prezident və bələdiyyə seçkilərini) müĢahidə ediblər. 

Bu seçkilər dövründə 10 000-dən çox könüllü müĢahidəçiyə 600-ə qədər təlim keçirilib və 

onların seçki komissiyalarında akkreditə olunmaları üçün hüquqi-texniki yardım göstərilib.  

 

2006-2009-ci illərdə SMDT vətəndaĢ–dövlət münasibətlərinin gücləndirilməsi, yerli və milli 

səviyyəli problemlərlə bağlı seçici istəklərinin öyrənilməsi və seçici-parlament əlaqələrinin 

qurulması istiqamətində müxtəlif seçki dairələrində tədbirlər həyata keçirib. Bu tədbirlər 

çərçivəsində parlament (Milli Məclis) üzvlərinin fəaliyyətinin monitorinqi aparılıb, həmçinin 

seçki dairələri ərazisində seçicilərin deputatların fəaliyyətinə münasibəti öyrənilib və 

parlamentin sessiyalarının iclasları müĢahidə edilib.  

 

SMDT 17 ATƏT ölkəsindən 22 milli QHT-ni birləĢdirən Seçkilərin Monitorinqi TəĢkilatlarının 

Avropa ġəbəkəsinin (ENEMO) və Demokratik Seçkilər üzrə Avropa Platformasının (EPDE)  

üzvüdür. Ġndiyə qədər SMDT-nin 400-dən çox üzvü ENEMO-nun təĢkilatçılığı ilə Beynəlxalq 

Seçki MüĢahidə Missiyalarında iĢtirak edib. Ümumilikdə SMDT üzvləri ENEMO və 

ATƏT/DTĠHB-nin Beynəlxalq MüĢahidə Missiyaları çərçivəsində indiyədək 11 ölkədə keçirilən 

seçkiləri müĢahidə ediblər.  

 

III. SEÇKĠQABAĞI HÜQUQĠ-SĠYASĠ MÜHĠT  

 
1) Hüquqi mühit 

 

18 iyun 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinə dəyiĢiklik edilib. Layihəni  

Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən bir qrup deputat Milli Məclisə təqdim edib və layihədə 

3 əsas dəyiĢiklik nəzərdə tutulub: 

 

● seçkilərin müddətinin 75 gündən 60 günə endirilməsi; 

● qeydə alınmıĢ namizədlərə dövlət büdcəsindən maliyyənin ayrılmaması;  

● təbliğat-təĢviqat müddətinin 27 gündən 22 günə endirilməsi. 

 

SMDT bu layihə parlamentdə müzakirə olunarkən bildirib ki, seçki dövrundə qeydə alınmıĢ 

namizədlərə təbliğat kampaniyasının təĢkili üçün dövlət hesabına maliyyənin ayrılması 

müddəasının ləğvi və seçki kampaniyası müddətinin 75 gündən 60 günədək azaldılmasının qarĢı 

duran siyasi qüvvələrin seçkilərdə bərabər əsaslarla iĢtirak etməsinə və ümumiyyətlə seçki 

prosesinə mənfi təsir edəcək. 



 

Qeyd edək ki, YAP-ın təqdim etdiyi qanun layihəsi 2010-cu ildəki növbəti parlament 

seçkilərinin elan edilməsinə 3 aydan da az müddətin qaldığı dövrə təsadüf edib və bu layihə 

ölkədə hər hansı ictimai muzakirələr keçirilmədən, habelə Avropa ġurası Venesiya 

Komissiyasının rəyi öyrənilmədən qəbul edilib. 

 

2) Siyasi mühit 

 

1 noyabr 2015-ci il Milli Məclisə seçkilər ərəfəsində əvvəllər keçirilmiĢ seçkilərdən sonra siyasi 

hüquqlar sahəsində yaranmıĢ böhran aradan qalxmayıb. Qeyd edək ki, 6 noyabr 2005-ci ildən 

sonra ölkədə keçirilən seçkilərdə müxalif siyasi qüvvələrin iĢtirakı məhdudlaĢdırılaraq, 

seçkilərdə iĢtirakları məqsədli Ģəkildə zəiflədilib. 2010-cu ildə keçirilən Milli Məclisə seçkilərdə 

bütün muxalifət partiyaları fəal iĢtirak etsələr də, nəticələr saxtalaĢdırılaraq müxalifətin 

parlamentdə təmsilçiliyinə imkan verilməyib. 2013-cü il prezident seçkilərində əsas müxalif 

partiyalar, QHT-lər və fəalların da təmsil olunduğu Milli ġura seçkilərdə vahid namizədlə iĢtirak 

edib. Lakin seçkilər kütləvi Ģəkildə saxtalaĢıdırılıb. Seçkidən sonra ATƏT DTĠHB seçki ilə bağlı 

mənfi qiymət verib
5
.  Prezident seçkilərindən sonra ölkədə qərblə əməkdaĢlıqda meylli olan 

QHT-lərə və fəallara qarĢı basqılar Ģiddətlənib. 20-dən artıq QHT-yə qarĢı saxta ittihamlarla 

cinayət iĢi açılıb. Hakimiyyəti tənqid edən hüquq müdafiəçiləri həbs edilib və ya ölkəni tərk 

etməyə məcbur edilib.    

 

2015-ci ilin sentyabr ayının 30-da AXCP sədrinin müĢaviri Məmməd Ġbrahimə qarĢı xuliqanlıqla 

bağlı maddə üzrə ittiham irəli sürülüb və o həbs edilib
6
. 

  

 

3) Ifadə azadlığı 

 

1 noyabr 2015-cu ildə keçiriləcək Milli Məclisə seçkilər öncəsi söz və mətbuat azadlığının 

vəziyyətində müsbətə doğru dəyiĢikliklər baĢ verməyib, əksinə azad fikirə qarĢı basqılar çoxalıb.   

 

2013-cü il prezident seçikisindən sonra ifadə azadlığına qarĢı basqılar Ģiddətlənib. Xeyli sayda 

jurnalist, blogger və onların qohumları həbs olunub
7
. Bir çoxlarının qohumları iĢdən çıxarılıb.  

Bir sıra müstəqil KĠV öz fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalıb.  

 

Demokratik TəĢəbbüslər Ġnstitutu (DTĠ) 1 noyabr Milli Məclisə seçkilər ərəfəsində mətbuat 

monitorinqinin nəticələrini açıqlayıb. Hesabata əsasən bildirilir ki,  Azərbaycan telekanallarında 

alternativ fikir yoxdur
8
 

 

Sentyabrın 17-də “Meydan TV” ilə əməkdaĢlıq edən ġirin Abbasov BaĢ MütəĢəkkil 

Cinayətkarlıqla Mübarizə Ġdarəsi tərəfindən saxlanıldan sonra, ona 30 sutka azadlıqdan 

məhrumetmə cəzası verilib
9
. 

 

Sentyabrın 20-də  “Meydan TV”-nin daha 3 əməkdaĢı DĠN BaĢ MütəĢəkkil Cinayətkarlıqla 

Mübarizə Ġdarəsinə aparılıblar.
10
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Sentyabrın 28-də jurnalist Ġslam ġıxəli BaĢ Prokurorluğunun Ağır Cinayətlər üzrə Ġstintaq 

Ġdarəsində dindirilib. Bir gün əvvəl onun kirayə qaldığı mənzildə axtarıĢ aparılıb və onun Ģəxsi 

əĢyaları müsadirə edilib
11

. 

 

 

4) Ġnsan hüquqları və vətəndaĢ cəmiyyətinin vəziyyəti  

 

 

1 noyabr 2015-ci il Milli Məclisə seçkilər öncəsi  ölkə üzrə hüquq müdafiəsi ilə məĢğul olan 

ictimai birliklərə qarĢı kütləvi təzyiqlər olub
12

. Hüquq müdafiəçiləri həbs olunub, bir sıra hüquq 

müdafiəçisi ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalıb
13

. 

 

Bununla yanaĢı, ölkədə fəaliyyət götərən müstəqil beynəlxalaq təĢkilatlar onlara tətbiq edilmiĢ 

məhdudiyyətlər nəticəsində fəaliyyətlərini dayandırmaq məcburiyyətində qalıblar
14

. 

 

Seçki kampaniyası dövründə ABġ-ın “Counterpart Ġnternational” Ġcma Humanitar Yardım 

Proqramı  və “Chemonics Ġnternational” TəĢkilatının ABġ Beynəlxaq ĠnkiĢaf Agentliyinin 

(USAĠD) dəstəyi ilə həyata keçirdiyi “ĠnkiĢaf naminə yerli bacarıqların artırılmas”ı (BLCD) 

layihəsinə  qarĢı külli miqdarda vergi borcu təyin edilib. Ancaq bunun nəyə əsasən 

müəyyənləĢdirilməsi ilə bağlı vergi qurumları heç bir açıqlama verməyib. Qeyri-rəsmi 

məlumatlara əsasən bu siyasi xarakter daĢıyıb və qərb  institutlarının tam olaraq ölkədən 

çıxarılmasına yönəlib. Xatırladaq ki, 2013-cü il prezident seçkisindən sonra ABġ MDĠ, ABA 

CELL təzyiqlər üzündən fəaliyyətlərini dayandırmağa məcbur olublar.    

 

Sentyabrın 14-də BaĢ Prokurluğun Ağır Cinayətlər üzrə Ġstintaq Ġdarəsi  Rassional ĠnkiĢaf 

Uğrunda Qadın Assosasiyasının (Women's Association for Rational Development (WARD)) 

ofisində axtarıĢ aparıb, 3 QHT-yə aid sənədləri və kompüteri müsadirə edib. TəĢkilatın sədri 

ġəhla Ġsmayılovaya qarĢı ölkədən çılxmaq qadağası tətbiq edilib. 

 

Seçki kampaniyası dövründə hakimiyyət saxta ittihamlarla həbs etdiyi hüquq müdafiəçiləri və 

fəalların həbxanada da hüquqlarını pozmaqda və onlara fiziki və mənəvi təzyiq etməkdə davam 

edib. ReAL sədri Ġlqar Məmmədova qarĢı bir neçə dəfə təxribat törədilib. Son bir ayda isə onun 

ailəsinə telefon etmək imkanı əsassız olaraq məhdudlaĢdırılıb
15

. SMDT sədri Anar Məmmədlinin 

vəkili ilə görüĢünə imkan verilməyib
16

. Hüquq müdafiəçisi və vəkil Ġntiqam Əliyevə qarĢı 

həbsxanada təxribatlar olub, zorla əfv yazmağa məcbur edilib.           

 

Oktyabrın 7-də Avropa ġurasının baĢ katibi Torbyorn Yaqland Nazirlər Komitəsinə 

Azərbaycanda insan hüquqları üzrə birgə iĢçi qrupda iĢtirakına son qoymaq qərarını açıqlayıb
17

. 

Xatırladaq ki, iĢçi qurup 2014-cü ildə Azərbaycanda yaranmıĢ siyasi böhranı aradan qaldırmaq 

və  Azərbaycan vətəndaĢ cəmiyyəti və hakimiyyət arasında dialoqların bərpası məqsədi ilə 

yaradılıb. Avropa ġurası bu görüĢlərdə 2014-cü ilin oktyabrından iĢtirak edib. 
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IV. SEÇKĠ KOMĠSSĠYALARININ FƏALĠYYƏTĠ 

 
1) Seçki komissiyalarının davamiyyəti  

 

Respublika üzrə aparılmıĢ müĢahidələr göstərir ki, əvvəlki seçkilərlə müqayisədə Dairə və 

Məntəqə Seçki Komissiyalarının davamiyyətində ciddi irəliləyiĢlər baĢ verməyib. Belə ki, seçki 

komissiyalarının bütün üzvləri gün ərzində MnSK-larda olmayıb, bəzi MnSK-lar isə günün 

müəyyən saatlarında açıq olmayıb. Bununla da, Seçki Məcəlləsinin  33.1 və 38.1-ci maddələri, 

Əmək Məcəlləsinin 179.1-ci maddəsinin tələbləri pozulub.  

 

Seçki Komissiyalarının fəaliyyətlərinin müĢahidəsi ilə bağlı bəzi məlumatlar: 
 

● Sentyabrın 9-da saat 16.20-də 89 saylı Göyçay-AğdaĢ DSK-nın 3 saylı MnSK-sı bağlı olub. 

 

● Sentyabrın 10-da saat 15:00-dan etibarən 97 saylı Goranboy-Ağdam-Tərtər  DSK-nın 25 saylı 

MnSK-sı bağlı olub.  

 

● Sentyabrın 2-də saat 13.00-dan 15:00-dək 113 saylı ġəki ġəhər DSK-nın 6, 7, 9 və 16 saylı 

MnSK-ları bağlı olub. 

 

● Sentyabrın 16-da saat 13-dən sonra 58  saylı Hacıqabul-Kürdəmir DSK-nın 3 saylı MnSK-sı 

bağlı olub. 

 

● Sentyabrın 19-da 97 saylı Goranboy-Ağdam-Tərtər DSK-nın 20, 23 və 24 saylı MnSK-rı 

fəaliyyət göstərməyib. 

 

 ● Sentyabrın  18-də saat 15.10-da 81 saylı Beyləqan DSK-nın 01 saylı MnSK-sı bağlı olub. 

 

● Sentyabrın 19-da saat 14.00dan sonra 46 saylı ġirvan DSK-nın MnSK-rı bağlı olub. 

 

● Oktyabrın 3-də saat 11.30-da 102 saylı Samux-ġəmkir DSK-nın 32 saylı MnSK-sı bağlı olub. 

 

2) Seçki komissiyalarının iclasları 
 

Seçki Məcəlləsinin 19-cu maddəsinə görə, seçki komissiyasının iclası sədr tərəfindən, habelə 

komissiyanın həlledici səs hüquqlu üzvlərinin azı 1/3 hissəsinin tələbi ilə çağırılır. Seçki 

komissiyasının həlledici səs hüquqlu üzvü, xəstələnmə və digər üzrlü səbəblər istisna edilməklə, 

seçki komissiyasının bütün iclaslarında iĢtirak etməyə borcludur. Seçki komissiyasının iclası 

haqqında və həmin iclasda baxılan məsələlər haqqında seçki komissiyasının üzvləri 

komissiyanın sədri tərəfindən iclasın keçirilməsindən 5 gün əvvəl, lakin iclasın keçirilməsinə ən 

azı 3 gün qalmıĢ xəbərdar edilirlər. Seçki komissiyası iclasının səlahiyyətli olması üçün onun 

həlledici səs hüquqlu üzvlərinin azı 2/3 hissəsi təmin edilməlidir.Seçki komissiyasının bütün 

iclasları haqqında protokol tərtib edilməli, komissiyaya daxil olan bütün sənədlər qeydə 

alınmalıdır. 

 
MüĢahidəçilərin məlumatlarına əsasən aydın olur ki, müĢahidə aparılan dövrdə MSK və DSK-

larda iclaslar keçirilib, ancaq MnSK-ların iclasları keçirməsinə az hallarıda rast gəlinib. Digər 

tərəfdən əksər DSK-lar onlar tərəfindən keçirilən iclasların vaxtı barədə namizədlərə və onların 

səlahiyyətli nümayəndələrinə məlumat vermirlər. YAP-dan olan namizədlərə münasibətdə bunun 

lazımsız olduğunu, özlərinin bütün məsələləri yoluna qoyacağını bildirir, digər namizədlərə 

münasibətdə isə qanunvericiliyin tələblərini pozurlar. 

 



 
3) Seçki komissiyaları tərəfindən müĢahidəçilərin qeydiyyatı 

 

Seçki Məcəlləsinin 40-cı maddəsinin tələbinə görə, Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisi 

üzrə müĢahidə aparmaq üçün seçkilərin elan edildiyi gündən baĢlayaraq seçkilərin keçirilməsinə 

10 gün qalmıĢ müddətək MSK-ya ərizə ilə müraciət edilməlidir. Ərizədə müĢahidə aparmaq 

niyyətində olan Ģəxsin soyadı, adı, yaĢayıĢ yerinin ünvanı, Ģəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və 

nömrəsi göstərilməlidir. Ərizəyə iki fotoĢəkil əlavə olunmalıdır. Hər bir ərizəyə dair qərar onun 

verildiyi tarixdən baĢlayaraq 3 gün müddətində qəbul edilməlidir.  

 

MüĢahidənin aparılmasına icazə verildikdə, müĢahidəçiyə Mərkəzi Seçki Komissiyasının 

müəyyən etdiyi qaydada hazırlanmıĢ lövhəcik verilir. Hər iki halda müĢahidənin keçirilməsinə 

rədd cavabı yalnız ərizədə göstərilən məlumatlar təsdiq olunmadıqda verilə bilər. 

 

MüĢahidəçilər nəticəsində müĢahidəçilərin MSK və DSK-larda qeydiyyatı prosesində əvvəlki 

seçkilərdə olduğu kimi qanunvericiliklə müəyyən olunmuĢ qaydada və müddətdə aparılması 

müəyyən olunub.   

 

4) Seçki komissiyalarının daxil olan Ģikayətlərin araĢdırması  

 

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 112-ci maddəsində qeyd edilir ki, seçicilər, 

namizədlər, qeydə alınmıĢ namizədlər, siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları, referendum 

üzrə təĢviqat qrupları qeydə alınmıĢ namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar 

bloklarının, referendum üzrə təĢviqat qruplarının vəkil edilmiĢ Ģəxsləri, müĢahidəçilər, habelə 

seçki komissiyaları vətəndaĢların seçki hüquqlarını pozan qərar və hərəkətlərdən 

(hərəkətsizlikdən) həmin qərarın dərc edildiyi və ya alındığı, hərəkətin (hərəkətsizliyin) baĢ 

verdiyi gündən və ya maraqlı Ģəxsin bu haqda məlumat aldığı gündən baĢlayaraq 3 gün 

müddətində Ģikayət edə bilərlər. Məntəqə seçki komissiyalarının qərarlarından, hərəkətlərindən 

(hərəkətsizliklərindən), məntəqə seçki komissiyaları sədrlərinin hərəkətlərindən 

(hərəkətsizliklərindən) Ģikayətlər müvafiq dairə seçki komissiyasına təqdim edilir. Dairə seçki 

komissiyalarının qərarlarından, hərəkətlərindən (hərəkətsizliklərindən), dairə seçki komissiyaları 

sədrlərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliklərindən) Ģikayətlər, həmçinin bir neçə seçki dairəsini 

əhatə edən (o cümlədən seçkiqabağı təĢviqat qaydalarının pozulması ilə bağlı) Ģikayətlər Mərkəzi 

Seçki Komissiyasına təqdim edilir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarlarından və ya 

hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən), Mərkəzi Seçki Komissiyası sədrinin hərəkətlərindən 

(hərəkətsizliyindən) Azərbaycan Respublikası Ġnzibati-Prosessual Məcəlləsinin 130-cu 

maddəsinə əsasən Apellyasiya Məhkəməsinə Ģikayət ərizəsi verilə bilər. 

 

Namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı mərhələsi üzrə DSK-ların qərarlarından MSK-ya 

Ģikayətlər olunub. ġikayətlərin məzmunu əksər hallarda namizədlərin qeydə alınmasından 

qanunsuz olaraq imtina edilməsi ilə bağlı olub. Müşahidəçilərin verdiyi məlumatlara əsasən, bu 

seçkilərdə də namizədlər tərəfindən verilmiş şikayətlər yuxarı seçki komissiyaları tərəfindən 

obyektiv və ədalətli araşdırılmayıb
18

. Belə ki, namizədlikləri müvafiq DSK-larda qeydə 
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alınmamıĢ müxalif partiyaların nümayəndələrinin və hakimiyyətin dəstəkləmədiyi digər 

namizədlərin Ģikayətləri MSK tərəfindən əksər hallarda təmin edilməyib.  

 

 

V. SEÇĠCĠ SĠYAHILARI 

 

Seçki Məcəlləsinin 46.1-ci maddəsinin tələbinə görə, seçicilərin daimi siyahısı hər bir seçki 

məntəqəsi üzrə məntəqə seçki komissiyası tərəfindən hər il mayın 30-dək təsdiq edilir və 

səsvermə gününə azı 25 gün qalmıĢ dəqiqləĢdirilir. Seckilərin elan olunduğu gundən əvvəlki 12 

ayın azı 6 ayı ərzində müvafiq seçki məntəqəsinin ərazisində yaĢayan vətəndaĢlar həmin seçki 

məntəqəsi üzrə seçicilərin daimi siyahısına daxil edilirlər.  

 

Bu müddətdən sonra səsvermə gününədək (səsvermə günü də daxil olmaqla) seçici siyahısına 

seçici Mərkəzi Seçki Komissiyasının müəyyən etdiyi qaydada yalnız Məntəqə Seçki Komissiyası 

tərəfindən əlavə  edilə bilər.  

Seçki Məcəlləsinin 48.1-ci maddəsinin tələbinə görə, məntəqə seçki komissiyası seçicilərin tanıĢ 

olması və əlavə dəqiqləĢdirmələr aparılması üçün seçici siyahılarını seçicilərə bu barədə 

məlumat verməklə səsvermə gününə azı 35 gün qalmıĢ təqdim edir və bunun üçün müvafiq Ģərait 

yaradır. Seçici siyahıları səsvermə otağından kənarda, seçicilərin yaxĢı görə biləcəyi və gediĢ-

gəliĢ üçün asan olan yerlərdə məlumat lövhələrində yerləĢdirilməlidir.  

MüĢahidənin aparıdığı dövrdə seçici siyahıları ilə bağlı əvvəlki seçkilərdə seçki məntəqələri üzrə 

rast gəlinən problemlərin hələ də mövcud olduğu bəlli oldu. Bu problemlər əsasən, məntəqlərdə 

seçici siyahılarının dəqiqləĢdirilməsi, lazım olunan müddətdə lazımi yerlərdən asılması ilə bağlı 

fəaliyyətsizliklə bağlıdır. 

 

MüĢahidələrlə bağlı bəzi məlumatlar: 
 

 

● 01 oktyabr 2015-ci il tarixdə 25 saylı Nizami Ġkinci DSK-nın 1, 2 və 3 saylı MnSK-da seçici  

siyahıları hələ də asılmayıb. 

 

● 02 oktyabr 2015-ci il tarixdə 97 saylı Goranboy-Ağdam-Tərtər DSK-nın 48 və 52 saylı MnSK-

da seçici  siyahıları hələ də asılmayıb. 

 

● 01 oktyabr 2015-ci il tarixdə 25 saylı Nizami Ġkinci DSK-nın 1, 2 və 3 saylı MnSK-da seçici  

siyahıları hələ də asılmayıb. 

 

● 89 saylı Göyçay-AğdaĢ DSK-nın 10 saylı MnSK-sı ərazisində H. Z. Tağıyav-27 ünvanında 

yaĢayan Kərimov ElĢən Xəlil oğlunun may ayında vəfat etməsinə bamayaraq, adı seçici 

siyahısından çıxarılmayıb. 

 

● 87 saylı Ağsu-Ġsmayıllı DSK-nın 4 saylı MnSK-sı ərazisində Ağsu Ģəhəri Moleratorlar 

qəsəbəsi 5/12 ünvanında yaĢayan Hacalıyev Rasim Akif oğlunun vəfat etməsinə baxmayaraq, adı 

seçici siyahısından çıxarılmayıb. 

 

● 49 saylı Yevlax-Mingəçevir DSK-nın  3 saylı MnSK-sı ərazisində yaĢayan Həsənov Aygül 

may ayında vəfat etməsinə baxmayaraq, adı seçici siyahısından çıxarılmayıb. 

 

Qeyd edək ki, bu sahə üzrə aparılan müĢahidələr nəticəsində seçicilərin fəaliyyətində passivlik 

müĢahidə olunur. Bunu bir tərəfdən, seçkinin nəticəsinə vətəndaĢlarda olan inamsızlıq, digər 



tərəfdən isə mövcud qanunvericiliyə əsasən, adı seçici siyahısında olmayan seçicinin adının 

səsvermə günü əlavə siyahıya daxil edilməsinin mümkünlüyü ilə izah etmək olar. 

 

VI. NAMĠZƏDLƏRĠN ĠRƏLĠ SÜRÜLMƏSĠ VƏ QEYDĠYYATI 
 

Milli Məclisə seçkilərinin ilkin mərhələsi - namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı prosesi 

ciddi qanun pozuntuları ilə müĢayiət olunub.  

 

MüĢahidələr göstərir ki, qanun pozuntuları əsasən YAP istisna olmaqla digər siyasi partiyalar və 

seçki blokları adından namizədliyi irəli sürülmüĢ Ģəxslərə qarĢı baĢ verib. Namizədlərin 

qeydiyyatı prosesində həm namizədlərə, həm də onla üçün imzatoplama kompaniyası aparmıĢ 

Ģəslərə qarĢı coxsaylı təzyiqlər qeydə alınıb.  

 

MüĢahidələr göstərir ki, 1 noyabr 2015-ci il Milli Məclisə seçkilərinin ilkin mərhələsində bir çox 

seçki dairələrində DSK-lar siyasi alternativsizlik mühitinin yaradılmasına səy göstərərək, 

bununla da YAP-ın dəstəklədiyi namizədlərlə müqayisədə digər namizədlərə münasibətdə siyasi 

ayrı-seçkilik nümayiĢ etdiriblər. Bununla da, ölkənin əksər seçki dairələrində süni alternativsizlik 

mühiti yaradılıb. 

1) Namizədliyin irəli sürülməsi və qeydiyyatı üzrə hüquqi təminat 

 

Seçki Məcəlləsinin 53.1-ci maddəsinə əsasən namizəd öz təĢəbbüsü və ya aktiv seçki hüququ 

olan seçicilər tərəfindən irəli sürülə bilər. Namizədin irəli sürülməsini həmçinin siyasi partiya və 

ya siyasi partiyalar bloku həyata keçirə bilər (Seçki Məcəlləsi maddə 54.1). Müvafiq seçki 

dairəsi ərazisi üzrə deputatlığa namizəd kimi qeydə alınmaq üçün namizədliyi irəli sürülmüĢ hər 

bir vətəndaĢ müvafiq dairə ərazisindən ən azı 450 seçici imzası toplamalıdır. Bir seçici  birdən 

artıq namizədin müdafiəsi üçün imza ata bilər. 

 

2) Rəsmi məlumat 

 

Hazırkı parlament seçkilərində namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı prosesi 01 sentyabr 

2015-ci ildə baĢlayıb və 02 oktyabr 2015-ci ilədək davam edib. MSK-nın yaydığı son məlumata 

görə, bu mərhələdə 1246  namizəd qeydiyyatdan keçib. Namizədlərdən 277 nəfəri 15 partiyadan  

və 19 nəfəri Azadlıq Blokundan olub. 2 nəfəri təĢəbbüs qrupu və 948 nəfərin isə namizədliyi özü 

tərəfindən irəli sürülüb. Digər namizədlər isə aĢağıdakı siyasi prtiyalar və blokları təmsil edirlər:   

a) YAP-116,  

b) Musavat partiyası -23,  

c) “Azadlıq bloku” bloku-19,  

d) ReAL Hərəkatı– 11, 

e) Umüd – 17 

f) NĠDA vətəndaĢ Hərəkatı - 2   

g) Digər -108.  

 

Xatırladaq ki, 6 noyabr 2005-ci parlament seçkilərində qeydə alınmıĢ deputatlığa namizədlərin 

sayı 2063 nəfər, 2010-cu ildə isə 1412 nəfər olmuĢdur.  

 

3) Namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı prosesi üzrə müĢahidələr  

  

1 noyabr 2015-ci il parlament seçkilərinin ilkin mərhələsi - namizədlərin irəli sürülməsi və 

qeydiyyatı ilə bağlı mĢahidə edilmiĢ pozuntu hallarını aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq 

mümkündür:    

 



a)  Namizəd olmaq istəyən Ģəxslərə münasibətdə bərabərliyin pozulması  

 

Seçki Məcəlləsinin 55-ci maddəsində göstərilir ki, namizədliyini irəli sürmək istəyən Ģəxslərə 

bərabər Ģərait yaradılmalıdır. Ancaq bəzi Dairə Seçki Komissiyaları adıçəkilən müddəanın 

tələblərini gözləməyərək, namizəd olmaq istəyən Ģəxslərə qarĢı ayrı-seçkilik nümayiĢ etdiriblər. 

Onlara qadağaılar və məhdudiyyətlər tətbiq olunub. Bu cür pozuntular  üzrə müĢahidə edilmiĢ 

hallara dair nümunələr:   

 

● 47 saylı MĠngəçevir DSK, 48 saylı Yevlax DSK və 82 saylı Ağcəbədi DSK-da Müsavat 

partiyasının nümayəndələrinə imza toplayan Ģəxslərə və imza verən seçicilərə məhdudiyyətlər 

qoyulub. 

 

● 47 saylı Mingəçevir DSK, 48 saylı Yevlax DSK, 49 saylı Yevlax-MĠngəçevir DSK və 62 saylı 

Saatlı DSK-da yerli icra nümayəndələri tərəfindən əhaliyə tapĢırılıb ki, heç bir müxalif 

partiyanın nümayəndəsinə imza verməsinlər. 

 

● 47 saylı Mingəçevir DSK üzrə “Musavat” partiyasının Mingəcevir təĢkilatının sədri Nurəddin 

Rüstəmliyə icra hakimiyyəti tərəfindən namizədliyini verməmələrini deyiblər. 

 

b) Seçki iĢtirakçılarına qarĢı təzyiqlər 

 

● 89 saylı Göyçay-AğdaĢ DSK üzrə “Müsavat” parityasının namizədi Namiq Hacılıya və onun 

üçün imza toplayan Ģəxlərə təzyiqlər edilib, Ġlqar Muradlı imza toplayarkən Göyçay RPġ-yə 

aparılıb və heç bir ifadə alınmadan sərbəst buraxılıb. 

 

● 50 saylı AbĢeron-Qobustan DSK ərazisində Müsavat partiyanın səlahiyyətli nümayəndəsi 

Qədim Soltan partiyanın namizədi Səxavət Soltan üçün imza toplayarkən oğurlanıb. Bununla 

yanaĢı, Səxavət Soltan üçün Ərəbqədim kəndində imza toplanan zaman Məzahir Mahmudoğlu 

adlı Ģəxs kənd sakinlərindən Ģəxsiyyət vəsiqələrini yığıb, həm də sakinlərə S.Soltana imza verən 

Ģəxslərə qarĢı cinayət iĢinin baĢlanacağı, “baĢlarının ağrıyacağı” barədə hədə-qorxu gəlib. Bu 

barədə aidiyyəti üzrə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilsə də, faktlar hüquq-mühafizə 

orqanları tərəfindən bu günə qədər lazımi hüquqi qiymətini almayıb.  

● 55 saylı Xaçmaz ġəhər DSK-dan namizəd Söhrab Əmrahov imza vərəqlərini dairə seçki 

komissiyasına təqdim edərkən onun maĢını qəzaya uğradılıb, özü isə aidiyyəti DSK-nın 

həyətində zorakılığa məruz qalıb. Bu barədə aidiyyəti üzrə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət 

edilsə də, faktlar hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən bu günə qədər lazımi hüquqi qiymətini 

almayıb.  

● 49 saylı Yevlax-Mingəçevir DSK-dan Müsavat partıyasının deputatlığa namizədi Nürəddin 

Rüstəmli polisin təqibi ilə üzləĢib.  Nürəddin Rüstəmli Yevlaxın Xanabad kəndində imza 

toplayarkən bir polis mayoru onu açıq təqib edib. Həmin polis mayoru eyni zamanda, kəndin 

sakinlərinə də hədə-qorxu gələrək, “Müsavat” üçün imza verənlərin cəzalandırılacağını bildirib. 

 

● 91 saylı Ucar DSK-dan Müsavat partiyasının deputatlığa namizədi Zakir Ġsmayıl yerli 

məmurlar tərəfindən təzyiqlərlə üzləĢib, onun və onun üçün imza toplayan Ģəxslərin hər addımı 

izlənib. Bununla yanaĢı, Ucarda Mənzil kommunal idarəsinin rəisi Kənan Kərimov sakinlərə 

qabaqcadan xəbərdarlıq edib ki, müsavatçı namizəd üçün imza verməsinlər. Həmin idarənin 

mühasibi isə Zakir Ġsmayılın namizədliyinin irəli sürülməsi üçün imza verən seçicilərdən birinə 

zəng edərək, onu hədələyib.  

 



● 55 saylı Xaçmaz ġəhər DSK, 82 saylı Ağcabədi DSK, 91 saylı Ucar DSK, 97 saylı Goranboy-

Ağdam-Tərtər DSK, 108 saylı Ağstafa DSK-da Müsavat partiyasının namizədləri üçün imza 

toplayanlara qarĢı mənəvi təzyiqlər edilib. 

 

● 81 saylı Beyləqan DSK üzrə Beylaqan rayonunun Əlinəzərli kəndindən namizəd Tapdıq 

Abbasa imza vermiĢ  3 nəfər seçici təziqlərə məruz qaldıqları üçün verdikləri imzalarından 

imtina ediblər. 

 

● 62 saylı Saatlı DSK, 67 saylı Cəlilabad ġəhər DSK, 82 saylı Ağcəbədi DSK və 92 saylı 

Zərdab-Ucar DSK üzrə seçicilərə müxalifət partiyalarının münayəndələrinə imza verməmələri 

üçün təzyiqlər olunub. 

 

● 70 saylı Masallı  ġəhər  DSK-dan bitərəf kimi namizədliyini irəli sürmüĢ Masallı Ziyalıları 

Ġctimai Birliyinin sədri Məmmədağa Eynullayev bəyanat yayaraq, namizədliyini irəli sürdüyü 

andan ona qarĢı Masallı Rayon Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı tərəfindən təqib, təzyiq, Ģantaj və 

həbs təhdidlərinin artmasını qeyd edib və məhz bu səbəbdən namizədliyini geri götürüb. 

 

● 70 saylı Masallı ġəhər DSK-dan namizədliyini irəli sürmüĢ Fikrət Cəfərliyə imza vermiĢ 

Ģəxslərə qarĢı hədələr olunub. Seçicilər polislə hədələnərək, Masallı rayon icra baĢçısının 

göstəriĢi ilə onların evlərinin söküləcəyi bildirilib.  

 

● 108 saylı Ağstafa DSK-dan “Müsavat” partiyasının deputatlığa namizədi BaĢxanım Abbaslı 

ciddi təzyiqlərlə üzləĢib. Ona imza yığan və onun üçün imza verən Ģəxslər, eləcə də onun yaxın 

qohumları rayon rəhbərliyi tərəfindən təzyiqlərə məruz qalıb, təqib olunub, iĢdən çıxmaqla 

hədələniblər. 

 

c) Seçki prosesinə kənar müdaxilələr və inzibati resurslardan istifadə  

 

Seçki Məcəlləsinin 115-ci maddəsinə göstərilir ki, seçki prosesinin bütün mərhələlərində 

seçkilərin nəticələrinə təsir edəcək, həmçinin vətəndaĢların seçmək və ya seçilmək hüququna hər 

hansı kənar müdaxilələr qadağan edilir. Seçki Məcəlləsinin 55.2-ci maddəsində qeyd edilir ki, 

namizədlərin irəli sürülməsi zamanı vəzifə mövqeyindən və ya xidməti mövqedən üstünlük əldə 

etməklə istifadə olunan hərəkətlər qadağandır. Həmçinin Seçki Məcəlləsinin 55.1-ci maddəsində 

göstərilir ki, dövlət orqanlarının, bələdiyyə qrumlarının, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq 

hüquqi Ģəxslərin imza toplanmasında iĢtirakına yol verilmir. Bu cür pozuntular  üzrə müĢahidə 

edilmiĢ hallara dair nümunələr:   

 

● 58 saylı Hacıqabul-Kürdəmir DSK-da namizədlərin adları olmayan ağ vərəqələrdə imzalar 

toplanıb. 

 

● 63 saylı Sabirabad Ġkinci DSK üzrə Kürkəndi kəndində sahə müvəkkiləri seçicilərin Ģəxsiyyət 

vərəqələrini yığıblar.  

 

● 39 saylı Kəpəz Birinci DSK üzrə YAP-ın namizədi Xanlar Fətiyevin imzaları 31 və 39 saylı 

məktəblərdə müəllimlərin Ģəxsiyyət vəsiqələri toplanaraq alınıb.  

 

● 92 saylı Zərdab-Ucar DSK üzrə YAP-ın namizədi Ġsgəndərov Gülağanın imzaları büdcə 

təĢkilatlarının rəhbərləri tərəfindən məcburi qaydada toplanılıb. 

 

● 82 saylı Ağcəbədi DSK üzrə YAP-ın namizədi Tahir Rzayevin xeyrinə imza toplanarkən rayon 

icra hakimiyyətinin iĢçilərindən, eləcə də dövlət qulluqçularından istifadə olunub. 

 



● 47 saylı Mingəçevir DSK  üzrə YAP-ın namziədi Aydın Mirzəzadənin xeyrinə imza 

toplanarkən ərazi üzrə bütün dövlət idarələrinin əməkdaĢlarından istifadə edilib. 

 

● Sumqayı Ģəhərinin Mənzil Ġstismar Sahələrinin iĢçiləri seçki prosesinə cəlb olunub. ġəhər üzrə 

müxtəlif MĠS-lərin əməkdaĢları xidmət edikləri ərazilər üzrə seçicilərələ əlaqə saxlayaraq, 

onların hansı namizədin eyrinə imza vermələri ilə maraqlanıblar. 

 

 

d) Seçici imzaların yoxlanılması və namizədlərin qeydə alınması prosesi  
 

Namizədlərin qeydiyyata alınması üçün imzaların yoxlanılması prosesində namizədlər, onların 

səlahiyyətli nümayəndələri, siyasi partiyaların (siyasi blokların) səlahiyyətli nümayəndələri 

iĢtirak edə bilər. Namizədlərin bu hüquqları Seçki Məcəlləsinin 59-cü maddəsində öz əksini 

tapıb. Həmçinin Seçki Məcəlləsinin 59.3-cü maddəsində qeyd edilib ki, müvafiq seçki 

komissiyaları yuxarıdakı sözgedən tərəflərə imzaların yoxlanması barədə əvvəlcədən məlumat 

verməlidirlər. Qanunun adıçəkilən maddəsi məcburi xarakter daĢısa da, seçki komissiyaları bu 

Ģəxslərə bəzi hallarda imzaların yoxlanması barədə əvvəlcədən məlumat verməyiblər
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.  

 

Bu cür pozuntular, eləcə də namizədlərin qeydə alınmaması faktları  üzrə müĢahidə edilmiĢ 

hallara dair nümunələr:   

 

● 42 saylı Sumqayıt Ġkinci DSK REAL-ın Sumqayıt El Məclisinin sədri, deputatlığa namizəd 

Hafiz Babalının namizədliyinin qeydə alınmaması ilə bağlı qərar verib. DSK yığılan 500 

imzadan 118-nı etibarsız hesab edib. DSK-nın etibarsız hesab etdiyi imzalar içərisində Hafiz 

Babalının hətta ailə üzvlərinin və qohumlarının imzalarına da rast gəlinib. 

 

● 94 saylı Bərdə Kənd DSK Müsavat Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüĢ DadaĢ 

Əhmədin namizədliyini qeydə almayıb. Müvafiq dairə seçki komissiyası tərəfindən namizədliyin 

qeydə almaması ilə əlaqədar MSK-ya Ģikayət edilib. MSK-nın iĢçi qrupu tərəfindən aparılan 

araĢdırma zamanı təqdim edilən 550 imzadan 192-si etibarsız sayılıb, məsələ səsverməyə 

çıxarılıb və əsassız sayılıb.  

 

● 82 saylı Ağcabədi DSK üzrə Müsavat Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürən RəĢid 

Nəcəflinin  namizədliyi qeydə alınmayıb. Aparılan araĢdırma zamanı təqdim edilən 550 imzadan  

224-nün saxta olduğu bildirilib. Müəyyən olunub ki, həmin 224 nəfər onlara edilmiĢ təzyiq və 

Ģantajla ərizə yazaraq imzalarını geri götürüblər. 

 

● 61 saylı Neftçala DSK-dan namizədliyi irəli sürülən Kamran Əsədovun, 74 saylı Lənkəran 

Kənd DSK-dan namizədliyi irəli sürülən Tural Süleymanovun namizədliyi müvafiq dairələr 

tərəfindən qeydə alınmayıb. Bu barədə Ģikayətləri MSK əsassız sayaraq, təmin etməyib. 

 

● 29 saylı Səbail DSK-dan namizədliyini irəli sürən Müsavat partiyasının namizədi NüĢabə 

Sadıxlının namizədliyi qeydə alınmayıb, bu barədə Ģikayəti isə MSK təmin etməyib. 

 

●  Müsavat partiyasının deputatlığa namizədləri Arzu Səmədbəylinin və Vəfa CümĢüdlünün 

namizədlikləri müvafiq DSK-lar tərəfindən qeydə alınmayıb və bu barədə Ģikayətlər MSK 

tərəfindən təmin edilməyib. 
 

e) digər pozuntular 
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● “AĞ blok”un 60 saylı Salyan-Neftçala DSK üzrə namizədi Kərim Ağarza və 27 saylı Sabunçu 

Ġkinci DSK-dan olan digər namizədi ElĢən Həsənov imza vərəqlərini müvafiq DSK-lardan 

alarkən süründürməçiliyə məruz qalmıĢlar. 

 

● 54 saylı ġabran Siyəzən DSK üzrə Müsavatın deputatlığa namizədi Nadir Qafarovdan imza 

vərəqələrini təqdim edən zaman qanunvericiliyə zidd olaraq, ailə üzvlərinin iĢ yerləri və 

məĢğuliyyətləri haqqında məlumat istənib. Eyni zamanda, Nadir Qafarovun imza vərəqələrini 

təhvil alan zaman süründürməçiliyə yol verilib. 

 

● 38 saylı Nizami Ġkinci DSK-dan Müsavat partiyasının deputatlığa namizədi Cahangir 

Əmirxanlının xeyrinə toplanmıĢ imza vərəqələrinin qəbul edilməsi zamanı müvafiq DSK 

süründürməçiliyə yol verib. 

 
 

VII. NƏTĠCƏLƏR VƏ TÖVSĠYYƏLƏR 

 
SMDT 1 noyabr 2015-ci ildə keçiriləcək Milli Məclisə seçkilərin ilk mərhələsini 

ümumiləĢdirərək, aĢağıdakı nəticələrə gəlir: 

 

● Ölkədə parlament seçkiləri qabağı siyasi mühit, habelə söz və mətbuat azadlığı, sərbəst 

toplaĢmaq azadlığı, siyasi fəaliyyət imkanları ilə bağlı problemlər azad və demokratik qaydada 

seçkilərin keçirilməsi üçün normal Ģəraiti təmin etməyib.  
 

● Seçki Məcəlləsinə son 5 ildə edilmiĢ əlavə və dəyiĢikliklər ölkədə seçki təcrübəsinin 

təkmilləĢdirilməsinə imkanlar yaratmayıb.  
 

● 1 noyabr 2015-ci il Milli Məclisə seçkilər üzrə namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı 

mərhələsi yerli icra hakimiyyətlərinin müxalif partiyalardan namizəd olmaq istəyən Ģəxslərə 

təzyiqləri, Dairə Seçki Komissiyalarının fəaliyyətində aĢkarlıq, bərabərlik və qanunilik 

prinsiplərinin pozulması, habelə kənar müdaxilələr nəticəsində bir çox seçki dairələrində  

alternativsizlik mühitinin süni olaraq yaradılması ilə müĢayiət olunub.  

 

● Mərkəzi Seçki Komissiyası öz fəaliyyətini texniki cəhətdən qanunauyğun qaydada və 

müddətdə həyata keçirib. Ancaq namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı prosesində Dairə 

Seçki Komissiyalarının fəaliyyətindəki pozuntularla bağlı əksər Ģikayətlərə MSK-nın münasibəti 

əsaslandırılmıĢ və obeyktiv qaydada olmayıb.  

 

● 1 noyabr 2015-ci il Milli Məclisə seçkilər üzrə namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı 

dövründə baĢ vermiĢ qanun pozuntuları bu prosesin qanuniliyini Ģübhə altına alıb, bununla da 

Milli Məclisə seçkilərin hazırkı mərhələsi azad, ədalətli və demokratik hesab edilə bilməz.  

 

SMDT 1 noyabr 2015-ci ildə keçiriləcək Milli Məclisə seçkilərin ilk mərhələsinin 

nəticələrinə əsasən aĢağıdakıların həyata keçirilməsini təklif edir: 

     
● Milli Məclisə seçkilər ərəfəsində namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı zamanı qeydə 

alınmıĢ qanun pozuntularının araĢdıırlması yönündə müvafiq tədbirlər həyata keçirilməli, ədalətli 

və əsaslandırılmıĢ araĢdırmalar aparılmalıdır; 

 

● Seçki hüququnu pozan bütün Ģəxslər, xüsusən də yerli icra strukturlarının nümayəndələri 

məsuliyyətə cəlb edilməli və cəzalandırılmalıdır; 

 



● Milli Məclisə seçkilərin növbəti mərhələlərində - seçkiqabağı təbliğat və seçki günü seçki 

iĢtirakçılarına sərbəst və azad seçki mühiti yaradılmalı, sərbəst toplaĢmaq, söz və mətbuat 

azadlığının təmin olunmalı, habelə seçki prosesinə kənar müdaxilələr baĢ verməməli və 

seçkiqabağı ictimai müzakirələr üçün Ģərait yaradılmalıdır. 

 

 

Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin Ġdarə Heyəti 

 

12 oktyabr, 2015-cu il  

 

 

 

 

 


