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I. XÜLASƏ
Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi (SMDT) Azərbaycanda demokratik
institutların formalaşması, siyasi azadlıqların müdafiəsi və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı
yönündə çalışan tərəfsiz qeyri-hökumət təşkilatıdır. SMDT 1 noyabr 2015-cu ildə keçiriləcək
Milli Məclisə seçkiləri üzrə 50-dən artıq UMM və seçki ekspertləri, vətəndaş cəmiyyətinin
fəalllari vasitəsi ilə 80-dən artıq seçki dairəsi ərazisində seçki kampaniyası elan ediləndən sonra
müşahidə aparıb.
SMDTSMDT təəssüflə bildirir ki, 1 noyabr 2015-ci ildə Milli Məclisə keçrilən seçkilər siyasi
azadliqlarin məhdudlaşdirilmasi, coxlu sayda siyasi məhbusların oldugu, toplaşmaq, birləşmək
və ifadə azadlığının məhv edilməsi şəraitinde keçrilib. Məhdud siyasi şəraitdə seçki kampaniyasi
dövründə imzatoplayan şəxslərə kütləvi təzyiqlərin olduğu, imzaverenlərin imzalarından
imtinaya məcbur edilməsini, təşviqatın məhdudlaşdırılmasını, TV-lərin təşviqatdan imtina
edilməsini, inzibati resurslardan hakimiyyətin namizədlərinin xeyrinə istifadəsini kütləvi şəkildə
müşahidə edib. Məhdud azadliqların olduğu şəraitdə seçkilərə qatılmış müxalif qüvvələrin
seçkilərə qatilmaqdan imtinası baş verib və seçkilər rəqabətsiz ve alternativsiz mühitdə keçrilib.
Seçkilərdə iştiraka iddialı olan və 2013-cü il prezident seçkiləri öncəsi ölkənin əsas aparıcı
müxalifət partiyaları, QHT və fəallarının iştirakı ilə yaradılan Milli Şura Milli Məclisə seçkilər
öncəsi mühiti qeyri-demokratik hesab edərək nəticələri əvvəlcədən bəlli olan seçkilərə
qatılmaqdan imtina edib1. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası 117, müxalifət Müsavat partiyası
73, ReAL 24, Nida vətəndaş 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 təşəbbüs qrupu tərəfindən, 945
nəfərin namizədliyi isə öz təşəbbüsü ilə irəli sürülüb.
Seçkiyə bir neçə gün qalmış seçkidə iştirak edən əsas müxalif qüvvələr Musavat seçkidən
çəkildiyini elan edib, Real və NİDA isə nəticələri tanımayacaqlarını bəyan ediblər.
SMDT seçkilərə texniki hazırlıqla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasının səylərini normal
qiymətləndirir. Ancaq seçki komissiyalarının siyasi hakimiyyətin ciddi nəzarəti altında fəaliyyət
göstərməsini müşahidə edib. Bu qanun pozuntusu olmaqla yanaşı, cəmiyyətin seçki
komissiyalarına olan etimatsızlığını daha da dərinləşdirir və seçkinin nəticələrini indidən şübhə
altına alır.
SMDT seçicilər siyahısındakı ciddi nöqsanların aradan qaldırılmamasını bu seçkilərdə də
müşahidə edib. Seçki günü çoxsaylı seçicilər adlarını seçici siyahısında tapa bilməyib, bir qrup
seçicinin isə əvəzlərindən başqasının səsverməsi aşkar edilib. Yerli QHT-lərin araşdırmaları
nəticəsində MSK-nın rəqəmləri ilə Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmləri arasında 1 622 111
nəfər fərq yaranıb. 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 qarşı
aparılıb.
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SMDT namizədlərin DSK-larda və MSK-da qeydiyyata alınması zamanı ədalətsizlik, imzaların
yoxlanılmasında aşkarlığın pozulması və namizədlərə qarşı ayrıseçkilik hallarını müşahidə edib.
Bununla yanaşı, SMDT qeydə alınmayan namizədlərin şikayətlərinin ədalətli araşdırılmaması
hallarının çoxluğundan narahatdır.
SMDT təəssüflə bildirir ki, son illərdə seçki qanunvericiliyi, o cümlədən siyasi azadlıqlarla bağlı
qanunvericilik Avropa Şurasının Venessiya Komissiyası və ATƏT DTİHB-nin tövsiyyərinə
əsasən təkmilləşdirilməyib. Əksinə olaraq, daha da mürtəciləşdirilərək siyasi rəqiblərin seçki
prosesindən kənarda saxlanılması üçün dəyişdirilib.
SMDT hesab edir ki, parlament seçkiləri ərəfəsində siyasi motivlərlə həbs olunmuş şəxslər, o
cümlədən İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu, Anar Məmmədli, Rəsul Cəfərov, Leyla Yunus,
İntiqam Əliyev, Xədicə İsmayıl, Rauf Mirqədirov və Seymur Həzinin azad edilməsi, habelə
televiziyalarda, xüsusən də İctimai televizayada siyasi plüralizmin yaradılması ölkədə ifadə
azadlığının müdafiəsi yönündə az da olsa töhfə ola bilər.
SMDT ATƏT DTİHB-nun Ehtiyacları Qiymətləndirmə Missiyasının 1 noyabr 2015-ci il
seçkiləri ilə bağlı qiymətləndirmə rəyini obyektiv hesab edir 2. Buna cavab olaraq, Azərbaycan
hökümətinin Seçki Müşahidə Missiyasının ölkəyə buraxılmamasını ölkənin ATƏT qarşısında
götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməmək və seçki prosesində aşkarlıq və şəffaflıq prinsiplərinin
indidən şübhə altına alınması kimi qiymətləndirir 3.
SMDT təəssüflə bildirir ki, hazırki fundamental azadlıqlarının pozulması, vətəndaş cəmiyyətinə
basqılar, azad fikrin boğulması və seçki komissiyalarına etimadsızlıq şəraitində keçirilən seçkilər
formal xarakter daşimaqda seçicilərin gerçək iradəsini əks etdirə bilməz.

II. SEÇKİQABAĞI HÜQUQİ-SİYASİ MÜHİT
1) Hüquqi mühit
18 iyun 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinə dəyişiklik edilib. Layihəni
Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən bir qrup deputat Milli Məclisə təqdim edib və layihədə
3 əsas dəyişiklik nəzərdə tutulub:
● seçkilərin müddətinin 75 gündən 60 günə endirilməsi;
● qeydə alınmış namizədlərə dövlət büdcəsindən maliyyənin ayrılmaması;
● təbliğat-təşviqat müddətinin 27 gündən 22 günə endirilməsi.
SMDT bu layihə parlamentdə müzakirə olunarkən bildirib ki, seçki dövrundə qeydə alınmış
namizədlərə təbliğat kampaniyasının təşkili üçün dövlət hesabına maliyyənin ayrılması
müddəasının ləğvi və seçki kampaniyası müddətinin 75 gündən 60 günədək azaldılmasının qarşı
duran siyasi qüvvələrin seçkilərdə bərabər əsaslarla iştirak etməsinə və ümumiyyətlə seçki
prosesinə mənfi təsir edəcək.
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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 Şurası Venesiya
Komissiyasının rəyi öyrənilmədən qəbul edilib.
1 noyabr 2015-ci il Milli Məclisə seçkilərin təbliğat-təşviqat mərhələsi seçki hüquqlarının
pozulması ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində olan şikayətlərə dair çıxarılmış
qərarlarla da yadda qalıb.
Avropa İnsan Hüquqqları Məhkəməsi 7 noyabr 2010-cu ildə keçirilən parlament seçkiləri zamanı
deputatlığa namizədlər Fuad Qəhrəmanlı, Namizəd Səfərov və Zəlimxan Məmmədlinin işini
araşdıraraq onların xeyrinə qərar çıxarıb. Qərara əsasən, Azərbaycan höküməti mənəvi ziyana
görə onların hər birinə 10 min avro məbləğində təzminat ödəməlidir 4.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 7 noyabr 2010-cu ildə keçirilən parlament seçkiləri zamanı
deputatlığa namizəd Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının rəhbəri Ənnağı Hacıbəylinin
hüquqlarının pozulması haqqında şikayətini də təmin edib. Məhkəmə Hacıbəylinin Avropa İnsan
hüquq və azadlıqları Konvensiyasının 1-ci Protokolunun 3-cü maddəsi (azad seçkilər hüququ)
üzrə hüquqlarının pozulduğunu etiraf edib və Ənnağı Hacıbəyliyə 10000 avro təzminat və
məhkəmə xərclərinin ödənilməsi üçün 2600 avro ödənilməsinə qərar verib5.
2) Siyasi mühit
1 noyabr 2015-cu ildə Milli Məclisə keçiriləcək seçkilər insan hüquq və azadlıqları sahəsində
əvvəllər keçirilmiş seçkilərdən (7 noyabr 2010-ci il parlament və 9 oktyabr 2013-cü prezident)
sonra yaranmış siyasi böhran dövrünə təsadüf edir. Qeyd edək ki, 7 noyabr 2010-cu ildə
keçirilən seçkilərdə müxalif siyasi qüvvələrin aktivliyi müşahidə edilsə də parlamentdə
müxalifət və tərəfsiz namizədlərin təmsilçiliyinə imkan verilməyib. Müxalifətin əsas partiyalar,
xüsusən də son 10 ildə keçirilən bütün seçkilərdə hakimiyyətə qarşı əsas qarşıduran tərəf olmuş
siyasi qüvvələr 9 oktyabr 2013-cü il Prezident seçkiləri öncəsi Milli Şura yaradaraq prezident
seçkilərində vahid namizədlə iştirak etmişdır.
1 noyabr 2015-ci il Milli Məclisə seçkilər dövründə də əvvəllər keçirilmiş seçkilərdən sonra
siyasi hüquqlar sahəsində yaranmış böhran aradan qalxmayıb. Qeyd edək ki, 6 noyabr 2005-ci
ildən sonra ölkədə keçirilən seçkilərdə müxalif siyasi qüvvələrin iştirakı məhdudlaşdırılaraq,
seçkilərdə iştirakları məqsədli şəkildə zəiflədilib. 2010-cu ildə keçirilən Milli Məclisə seçkilərdə
bütün muxalifət partiyaları fəal iştirak etsələr də, nəticələr saxtalaşdırılaraq müxalifətin
parlamentdə təmsilçiliyinə imkan verilməyib. 2013-cü il prezident seçkilərində əsas müxalif
partiyalar, QHT-lər və fəalların da təmsil olunduğu Milli Şura seçkilərdə vahid namizədlə iştirak
edib. Lakin seçkilər kütləvi şəkildə saxtalaşıdırılıb. Seçkidən sonra ATƏT DTİHB seçki ilə bağlı
mənfi qiymət verib6. Prezident seçkilərindən sonra ölkədə qərblə əməkdaşlıqda meylli olan
QHT-lərə və fəallara qarşı basqılar şiddətlənib. 20-dən artıq QHT-yə qarşı saxta ittihamlarla
cinayət işi açılıb. Hakimiyyəti tənqid edən hüquq müdafiəçiləri həbs edilib və ya ölkəni tərk
etməyə məcbur edilib.
2015-ci ilin sentyabr ayının 30-da AXCP sədrinin müşaviri Məmməd İbrahimə qarşı xuliqanlıqla
bağlı maddə üzrə ittiham irəli sürülüb və o həbs edilib7.
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Oktyabrın 25-də seçicilərlə görüş-mitinq keçirən Müsavat Partiyası qətnamə qəbul edərək, Milli
Məclisə seçkilərinin dayandırılmasını tələb edib. Qətnamədə bildirilib ki, ölkədə azad və ədalətli
seçkilərin keçirilməsi üçün seçkiqabağı demokratik şərait yoxdur. Seçki qanunvericiliyi belə
seçkilərin keçirilməsinə imkan vermir. Seçki komissiyaları tam olaraq hakimiyyətin nəzarəti
altındadır. Bərabərhüquqlu təbliğat imkanları mövcud deyil, xüsusilə pulsuz efir vaxtının
verilməməsi bu imkanları tamamilə aradan qaldırıb. Yüzədək siyasi məhbusun olması, seçki
kampaniyası dövründə də repressiyaların davam etməsi, soz və ifadə azadlığına qarşı davamlı
basqilar, saxtakarlıqların və qanun pozuntularının vüsət alması vəziyyəti bir qədər də ağırlaşdırır.
Qeyd edilən bütün problemlərin aradan qaldırılması üçün seçki prosesinin 4 ay müddətinə
dayandırılaraq, 4 aydan sonra yenidən təyin edilməsini tələb kimi qoyub8.
3) Ifadə azadlığı
1 noyabr 2015-cu ildə keçiriləcək parlament seçkiləri öncəsi və seçkilər dövründə söz və mətbuat
azadlığının vəziyyətində müsbətə doğru dəyişikliklər baş verməyib, əksinə azad fikirə qarşı
basqılar çoxalıb.
Belə ki, 2013-cü il Prezident seçkisindən sonra ifadə azadlığna qarşı basqı daha da şiddətlənib və
xeyli sayda jurnalist və bloqqer saxta ittihamlarla həbs edilib.
“Diffamasiya haqqında” qanunun qəbulu Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olduğu zamandan
etibarən (25 yanvar 2001-ci il) aktualdır. ATƏT-in sədri Eymon Gilmor 14 iyun 2013-cü ildə
Milli Məclisdə bildirib ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda bu qanunu qəbul etməmiş yeganə
ölkədir. Parlamentin hüquqi siyasət və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynli 2013cü il noyabrın 8-də jurnalistlərə elan edib ki, Milli Məclis yaxın gələcəkdə “Diffamasiya
haqqında” qanun layihəsini müzakirə etmək niyyətində deyil. Bundan başqa, 4 iyun 2013-cü ildə
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mayın 14-də ölkə parlamentinin Cinayət Məcəlləsinə etdiyi
düzəlişlər haqqında sərtləşdirici qanun imzalayıb. İndi böhtan və təhqirə görə cinayət cəzası
tədbirləri təkcə çap və elektron KİV-lərə deyil, həm də İnternetə şamil edilir. Yerli və beynəlxalq
birliklərin etirazlarına, ATƏT-in KİV azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Dunya Miyatoviçin və
Avropa Şurasının insan haqları üzrə Komissarı Nils Muyjnieksin prezidentə müraciətlərinə
baxmayaraq, düzəlişlər qüvvədə saxlanılıb.
2014-cü ilin aprelin 19-da “Ayna-Zerkalo” qəzetinin icmalçısı Rauf Mirqədirov Türkiyədən
deportasiya edildikdən dərhal sonra Bakıda saxlanılıb. O, Ermənistanın xeyrinə casusluqda
ittiham edilib, aprelin 21-də isə məhkəmə onu 3 ay müddətinə həbs edib. Jurnalist özü bu
ittihamları rədd edib.
2014-cü il mayın 30-da nüfuzlu “Ayna-Zerkalo” qəzeti çapını dayandırıb. Baş Redaktor Elçin
Şıxlı bildirib ki, maliyyə problemləri onu bu qərarı verməyə məcbur edib.
2014-cü il iyulun 7-də bloger Mehman Hüseynov Bakının mərkəzində Xaqani küçəsində iş
yerinin yaxınlığında naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanıb. Oğurlanma anını onun həmkarı
(Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşı), habelə Hesablama Palatasının
müşahidə kameraları lentə alıb. Naməlum şəxslər Hüseynovu tutub qara rəngli PRADO-ya
mindiriblər və ağ rəngli daha bir maşının müşaiyəti ilə oradan uzaqlaşıblar. Bundan sonra
Hüseynov bir neçə dəfə işə getdiyi vaxt polis tərəfindən idarəyə aparılıb. RATİ möhürlənəndən
sonra isə o bir neçə ay gizlənməyə məcbur olub.
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2014-cü il avqustun 8-də Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun ofisində axtarış
zamanı çox sayda elektron daşıyıcı və avadanlıq müsadirə edilib. RATİ sədri Emin Hüseynov
təqiblərdən yayınaraq İsveçrə səfirliyində gizlənib. 2015-ci il iyun ayında isə İsveçrə höküməti
ilə Azərbaycan höküməti arasında olan razılığı əsasən ölkəni tərk edib və öz ərizəsinə əsasən
Azərbaycan vətəndaşlığından çıxarılıb.
2014-cü il avqustun 13-də məhkəmə “Azadlıq” qəzetinin əməkdaşı Natiq Ədilovun qardaşı
Murad Ədilovu narkotik saxlamaq ittihamı ilə 3 ay müddətinə həbs edib. Avqustun 11-də o,
Azərbaycan DİN-in Mütəşəkkil Cinayətlərə qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin (MCMBİ) işçiləri
tərəfindən saxlanılıb. Polislər onun atasının evində narkotik bağlaması “tapıblar”. Doğmaları
hesab edirlər ki, Murad siyasi motivlərlə həbs edilib, belə ki, o, Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəal
üzvü və AXCP liderinin mətbuat katibinin doğma qardaşıdır.
2014-cü ilin avqustun 21-də Naxçıvanda hüquq müdafiəçisi və jurnalist İlqar Nəsibov yarımölü
vəziyyətinə düşənə qədər döyülüb. Avqustun 22-də səhər İlqarın həyat yoldaşı Məlahət Nəsibova
Turan-a bildirib ki, onun güclü beyin silkələnməsi var, almacıq sümükləri, burnu qırılıb,
qabırğaları sınıb, başında və bütün bədənində qanayan yaralar var. Onun bir gözü görmə
qabiliyyətini itirib. Həkimlər onun üzünə və başına ondan çox tikiş qoyublar və İlqarın
beyindaxili qanaxması ola biləcəyindən ehtiyat edirlər.
2014-cü il sentyabrın 1-də “Azadlıq” qəzetinin əməkdaşı Seymur Həzi həbs edilib. O,
xuliqanlıqda ittiham olunur və 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
2014-cü il sentyabrın 5-də medianın inkişafına dəstək göstərən ABŞ-ın İREX qeyri-hökumət
təşkilatının Bakı ofisində axtarış aparılıb. Prokurorluq İREX-in avadanlığını və sənədlərini
müsadirə edib, təşkilatın bank hesabı isə ölkənin 40-a yaxın QHT-si kimi, daha əvvəldən
dondurulub.
2014-cü il dekabrın 5-də araşdırmaçı-jurnalist Xədicə İsmayılova həbs edilib. Buna virtual
“Meydan TV” telekanalının keçmiş əməkdaşı Tural Mustafayevin özünü öldürmə həddinə
çatdırma haqqında bəyanatı səbəb olub.
2014-cü il dekabrın 9-da on-line “Meydan tv” kanalı fəaliyyətini dayandırdığını və Bakıdakı
ofisinin bağlandığını elan edib. Kanalın saytında yer alan məlumatda səbəb kimi “Azərbaycanda
söz və ifadə azadlığının boğulması, müstəqil KİV-ə təzyiqlər” göstərilir. “Meydan tv” bildirir ki,
bu addımı öz əməkdaşlarının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə atır”.
2014-cü il dekabrın 26-da Baş Prokurorluq əməkdaşları axtarış üçün “Azadlıq” radiosunun Bakı
ofisinə (“Azadlıq” radiosunun Azərbaycan xidməti) gəliblər. Məhkəmə qərarı əsasında aparılan
axtarışda prokurorluq tərəfindən gətirilmiş hal şahidləri iştirak edib. Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanovun Turan-a verdiyi məlumata görə, axtarış Ağır Cinayətlər
üzrə İstintaq İdarəsi tərəfindən aparılan cinayət işinin təhqiqatı ilə əlaqədar aparılır.
Radiostansiyanın sənədləri və avadanlığı – server kompüteri, noutbuklar, fotoaparatlar,
videokameralar və yaddaş kartları müsadirə edilib. Bundan başqa, seyf açılıb və sənədlər, möhür,
blanklar müsadirə edilib və ofis möhürlənib.
2014-cü il dekabrın 31-də www.mediaforum.az saytı faəliyyətini dayandırıb. Fəaliyyətin
dayandırılması səbəbi qrant layihələrinin Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirilməsi zərurəti
haqqında qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklər olub. Mediaforum.az saytı qeyri-kommersiya
hüquqi şəxs olan “İnternyus-Azərbaycan” yerli ictimai birliyinin layihəsidir.

Avqustun 8-də jurnalist Rasim Əliyev bir qrup şəxslər tərəfindən döyülərək çoxsaylı bədən
xəsarətləri ilə Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib və aldığı xəsarətlərdən avqustun 9-da saat
05.00 radələrində orada vəfat edib. Məlum olub ki, jurnalist “facebook”da yazdığı tənqidi statusa
görə “Qəbələ” futbol klubunun oyunçusu Cavid Nəbiyevin qohumları tərəfindən döyülüb.
Xatırladaq ki, Rasim Əliyev Emin Hüseynovdan sonra Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik
İnstitutunun sədri seçilmişdi.
Sentyabrın 17-də “Meydan TV” ilə əməkdaşlıq edən Şirin Abbasov Baş Mütəşəkkil
Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi tərəfindən saxlanıldan sonra, ona 30 sutka azadlıqdan
məhrumetmə cəzası verilib9.
Sentyabrın 20-də “Meydan TV”-nin daha 3 əməkdaşı DİN Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla
Mübarizə İdarəsinə aparılıblar.10
Sentyabrın 28-də jurnalist İslam Şıxəli Baş Prokurorluğunun Ağır Cinayətlər üzrə İstintaq
İdarəsində dindirilib. Bir gün əvvəl onun kirayə qaldığı mənzildə axtarış aparılıb və onun şəxsi
əşyaları müsadirə edilib11.
Oktyabrın 13-də Meydan TV-nin redaktoru, yazar Günel Mövludun qardaşları-Raci İmanov və
Vəkil İmanov polis tərəfindən saxlanılıb12 və onlar 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər.
Günel Mövludun valideynləri təzyiqlər nəticəsində mətbuata açıqlama verərərk, oğlanlarının
azadlığı və təhlükəsizliyi üçün Günel Mövluddan imtina ediblər 13.
Oktyabrın 13-də satirik şair Tofiq Həsənli şerlərindəki fikirlərinə və hakimiyyəti sosail şəbəkədə
tənqid etdiyinə görə həbs edilib.14
Oktyabrın 21-də “Meydan TV” internet resursunun saytına güclü haker hücumu həyata keçirilib.
Nəticədə bu internet-telekanalın işi dayandırılıb.15
Seçkilərin hazırki mərhələsində “Meydan” TV ilə əməkdaşlıq edən jurnalistlər Aynur Elgünəş
və Aytən Fərhadova Vergilər Nazirliyi yanında Bakı Vergilər Departamentinə çağırılaraq onlara
növbədən kənar vergi yoxlaması başlanıb. 16
Oktybarın 27-də Meydan TV ilə əməkdaşlıq etmiş jurnalist Aysel Ümudovanın ölkədən çıxışına
qadağa qoyulub. Onun verdiyi məlumata görə İrana getmək istəyərkən onu Biləsuvar sərhəd
buraxılış məntəqəsindən geri qaytarıblar.
Oktyabrın 28-də “Yüksəliş naminə” qəzetinin baş redaktor müavini Elçin Həsənov Daxili İşlər
Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə çağırılıb. Xatırladaq ki, E.Həsənov
bu ilin aprel ayında AŞPA sesiyasında iştirak etmək üçün Strasburqa gedərkən sərhəd-keçid
məntəqəsində saxlanılıb və Qazax RPŞ əməkdaşları tərəfindən qanunsuz hərəkətə məruz qalıb.
Bu barədə DİN-ə edilən şikayətdən sonra bildirilib ki, E.Həsənovun barəsində Nizami RPİ-nin
İstintaq şöbəsində CM-nin 221.1 maddəsi (xuliqanlıq) ilə cinayət işi başlanılıb və istintaq
aparılır. Ona görə də E.Həsənovun ölkədən çıxışına qadağa qoyulub.
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Seçkiqabağı təbliğat-təşviqat dövründə söz və ifadə azadlığına qarşı ölkə səviyyəsində olan
təzyiq beynəlxalq mətbuatdan da yan keçməyib. Belə ki, bir sıra məşhur beynəlxalq KİV
Azərbaycanda Milli Məclisə seçkiləri ərəfəsində işləmək üçün akrreditasiya verilməsindən
imtina cavabı alıblar 17.
Demokratik Təşəbbüslər İnstitutu (DTİ) 1 noyabr Milli Məclisə seçkilər ərəfəsində mətbuat
monitorinqinin nəticələrini açıqlayıb. Hesabata əsasən bildirilir ki, Azərbaycan telekanallarında
alternativ fikir yoxdur.18
4) İnsan hüquqları və vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti
1 noyabr 2015-ci il Milli Məclisə seçkilər dövründə ölkə üzrə hüquq müdafiəsi ilə məşğul olan
ictimai birliklərə qarşı kütləvi təzyiqlər olub19. Hüquq müdafiəçiləri həbs olunub, bir sıra hüquq
müdafiəçisi ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalıb20.
2014-cü ilin oktyabrın 17-də Milli Məclis QHT sahəsində qanunvericiliyə xarici donorların
fəaliyyət şəraitini sərtləşdirən düzəlişlər edib. Xüsusən, “Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai
birliklər və fondlar) haqqında” və “Qrantlar haqqında” qanunlara əlavə və dəyişikliklər edilib.
2014-cü il 17 dekabrda “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri”, “Qeyri-hökumət
təşkilatları haqqında” qanunlara dəyişikliklər edilərək daha da sərtləşdirilib.
2014-cü ilin noyabr ayında prezident Əliyevin imzaladığı daha bir sıra məhdudlaşdırıcı
dəyışikliklər bütün xarici donorların hökumətlə sazış imzalamasını və hər bir layihənin müvafiq
hakimiyyət orqanı tərəfindən təsdiq edilməsini nəzərdə tutur. Edilən bir çox düzəlişlərin kiçik
olmasına baxmayaraq bütün bunlar QHT-lərə qarşı cərimə və rəsmi xəbərdarlıqları nəzərdə tutur
və nəticədə QHT-lər müvəqqəti və ya həmişəlik qapadılmaya məruz qala bilər. Həmçinin qəbul
edilən bu dəyişikliklərə əsasən kiçik pozuntulara görə yeni inzibati xəta və daha yüksək maliyyə
və cinayət cəzaları nəzərdə tutulub. Bütün bunlar hökumətə hər hansı yerli və beynəlxalq
təşkilatın qeydiyyatından imtina etmək, müvəqqəti və ya həmişəlik qapatmaq imkanı verir.
12 Aprel 2014-ci ildə Amerikanın “Sülh korpusu” faliyyət dayanıdırılıb. Bu Azərbaycan
hökümətinin tələbi ilə baş verib. Qeyd edək ki, “Sülh korpusu” Azərbaycanda 2003-cü ildən
fəaliyyət göstərib.
2014-cü il iyulun 1-dən ABŞ Milli Demokratiya İnstitutunun Bakı ofisi rəsmi olaraq bağlanıb.
Ofis faktiki olaraq ötən il, hakimiyyətin bu qurumu gənclərin Azərbaycan hökumətinə qarşı
təxribatçı aksiyalarını maliyyələşdirməkdə ittiham etməsindən sonra fəaliyyətini dayandırıb.
Bundan əlavə Soros, İREX, Oxfam, ABA CELL, World Vision, İnternational Media Support və
bir neçə başqa beynəlxalq təşkilatlar da faliyyətini dayandırıb.
2014-cü ili iyulun 30-da Sülh və Demokratiya İnstitunun direktoru, hüquq müdafiəçisi Leyla
Yunus həbs olunub. Leyla Yunus Cinayət Məcəlləsinin 274-cü (dövlətə xəyanət), 213-cü
(vergidən yayınma), 192-ci (qanunsuz sahibkarlıq), 320-ci (sənədlərin saxtalaşdırılması) və
178.3.2 (dələduzluq) maddələrilə təqsirləndirilərək Leyla Yunus 8 il 6 ay, Arif Yunus 7 il
müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
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2014-cü ilin avqustun 2-də Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov Həbs edilib. Məhkəmənin hökmü
ilə R.Cəfərov 6 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin qanunsuz
sahibkarlıq, vergidən yayınma və vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddələri ilə ittiham irəli
sürülmüşdü. Amnsity İnternational Rəsul Cəfərovu Vicdan Məhbusu kimi tanıyıb.
2014-cü il avqustun 8-də hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev həbs edilib. 2015-ci ildə aprelin 22də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyevi
7 il 6 ay azadlıqdan məhrum edib. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin qanunsuz sahibkarlıq,
vergidən yayınma və vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddələri ilə ittiham irəli sürülmüşdü.
Amnsity İnternational İntiqam Əliyevi Vicdan Məhbusu kimi tanıyıb.
2014-cü il noyabrın 11-də Müsbət Dəyişiklik Gənclər Hərəkatı faəliyyətini dayandırıb. Bu
barədə təşkilatın təsəsçisi Bəxtiyar Haclyev açıqlama yayıb ki, çox böyük təəssüf hissi ilə
bildiririk ki, Azərbaycan hakimiyyəti Qeyri-Hökümət Təşkilatlarının (QHT) fəaliyyətlərinin
məhdudlaşdırılması istiqamətində qanunvericiliyə etdiyi dəyişikliklər nəticəsində hərəkatımızın
fəaliyyətini praktiki olaraq mümkünsüz etdiyindən Müsbət Dəyişiklik Gənclər Hərəkatı ofisini
qeyri-müəyyən müddətə bağlayır.
2015-ci ilin iyul ayında ATƏT-in Bakı Layihə Əlaqələndiricisi Ofisi Azərbaycan hökuməti və
ATƏT arasında imzalanan “Bakıda layihə əlaqələndiricisi ilə bağlı qarşılıqlı anlaşma
memorandum”nun ötən ay Azərbaycan tərəfindən dayandırılması ilə əlaqədar öz fəaliyyətini
dayandırır. Bundan əvvəl 2014-cü il yanvarın 1-dən Azərbaycan hökümətinin istəyi ilə ATƏT-in
Bakı Ofisi ATƏT-in Bakı Layihə Əlaqələndiricisi statusuna transformasiya olunmuşdu.
Seçki kampaniyası dövründə ABŞ-ın “Counterpart İnternational” İcma Humanitar Yardım
Proqramı və “Chemonics İnternational” Təşkilatının ABŞ Beynəlxaq İnkişaf Agentliyinin
(USAİD) dəstəyi ilə həyata keçirdiyi “İnkişaf naminə yerli bacarıqların artırılmas”ı (BLCD)
layihəsinə qarşı külli miqdarda vergi borcu təyin edilib. Ancaq bunun nəyə əsasən
müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı vergi qurumları heç bir açıqlama verməyib. Qeyri-rəsmi
məlumatlara əsasən bu siyasi xarakter daşıyıb və qərb institutlarının tam olaraq ölkədən
çıxarılmasına yönəlib. Xatırladaq ki, 2013-cü il prezident seçkisindən sonra ABŞ MDİ, ABA
CELL təzyiqlər üzündən fəaliyyətlərini dayandırmağa məcbur olublar.
Sentyabrın 14-də Baş Prokurluğun Ağır Cinayətlər üzrə İstintaq İdarəsi Rassional İnkişaf
Uğrunda Qadın Assosasiyasının (Women's Association for Rational Development (WARD))
ofisində axtarış aparıb, 3 QHT-yə aid sənədləri və kompüteri müsadirə edib. Təşkilatın sədri
Şəhla İsmayılovaya qarşı 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 İlqar Məmmədova qarşı bir neçə dəfə təxribat törədilib. Son bir ayda isə onun
ailəsinə telefon etmək imkanı əsassız olaraq məhdudlaşdırılıb21. İlqar Məmmədov cəza çəkdiyi 2
nömrəli cəzaçəkmə müəssisəsində amansızca döyülüb22. Oktyabrın 25-də həyat yoldaşı İlqar
Məmmədovla görüşərkən o Məmmədovun döyülərkən dişinin sındırıldığını qeyd edib 23.

21

https://www.meydan.tv/az/site/politics/8181/%C4%B0lqar-M%C9%99mm%C9%99dova-telefonladan%C4%B1%C5%9Fmaq-qada%C4%9Fas%C4%B1-qoyulub.htm
22
http://contact.az/docs/2015/Politics/101900133501az.htm#.Viu5YX7hBdh
23
https://www.meydan.tv/az/site/politics/8787/V%C9%99fa-M%C9%99mm%C9%99dova-%C4%B0lqarM%C9%99mm%C9%99dovun-di%C5%9Fi-s%C4%B1nd%C4%B1r%C4%B1l%C4%B1b.htm

SMDT sədri Anar Məmmədlinin vəkili ilə görüşünə imkan verilməyib24. Hüquq müdafiəçisi və
vəkil İntiqam Əliyevə qarşı həbsxanada təxribatlar olub, zorla əfv yazmağa məcbur edilib.
Oktyabrın 7-də Avropa Şurasının baş katibi Torbyorn Yaqland Nazirlər Komitəsinə
Azərbaycanda insan hüquqları üzrə birgə işçi qrupda iştirakına son qoymaq qərarını açıqlayıb25.
Xatırladaq ki, işçi qurup 2014-cü ildə Azərbaycanda yaranmış siyasi böhranı aradan qaldırmaq
və Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti və hakimiyyət arasında dialoqların bərpası məqsədi ilə
yaradılıb. Avropa Şurası bu görüşlərdə 2014-cü ilin oktyabrından iştirak edib.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) sədri Ann Brasser prezident İlham Əliyevə
müraciət edərək, Azərbaycanda demokratiya, insan hüquqları və qanunun aliliyi sahəsində
vəziyyətin pisləşməsi ilə əlaqədar “dərin narahatlığını” bildirib. Ann Brasser müraciətində hüquq
müdafiəçilərinin və jurnalistlərin həbsini fikr azadlığına və siyasi pluralizmə mənfi təsirini ifadə
edib. Müraciətdə, həbsdə olan vətəndaş cəmiyyətinin fəallarının, hüquq müdafiəçilərinin
təzyiqlərə məruz qalması ifadə edərək, prezidenti bu hallara müdaxilə etməyə, eyni zamanda
Azərbaycanı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin İlqar Məmmədovun işi üzrə onun azad
edilməsi haqqında qərarını icra etməyə çağırıb. Bununla yanaşı, hazırki mərhələdə Azərbaycanı
həm Assambleyanın, həm də Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının demokratik seçkilərin
təşkili haqqında tövsiyələrini yerinə yetirməli olduğunu bildirib26.
Oktyabrın 7-də Azərbaycana gələn Amnesty International təşkilatının iki əməkdaşı Bakı
aeroportunda saxlanılaraq ölkədən deportasiya edilib. Amnesty International bəyanat yayaraq,
Milli Məclisə seçkilər ərəfəsində söz azadlığının “ciddi pozulması” kimi qiymətləndirib27.
Oktyabrın 27-də ATƏT-in Parlament Assambleyasının Demokratiya və İnsan Haqları
Komitəsinin sədri İsabel Santos bəyanat yayıb. İsabel Santos bəyanatında seçki müşahidəçisi
Anar Məmmədlinin, jurnalist Xədicə İsmayılın, hüquq müdafiəçiləri İntiqam Əliyevin, Rəsul
Cəfərovun, Leyla Yunusun, həmçinin müxalifət lideri İlqar Məmmədovun həbsinə toxunaraq,
ölkə rəhbərlərini vətəndaşları və beynəlxalq ictimaiyyət ilə işləməyə, açıq və səmimi dialoq
aparmağa, sonucda ölkədə insan haqları və hüququn aliliyini bərpa etməyə çağırıb28.
Oktyabrın 29-da Human Rights Watch insan haqlarını müdafiə təşkilatı Azərbaycanda noyabrın
1-də keçirilən parlament seçkilərini işıqlandırmaq istəyən beynəlxalq media nümayəndələri üçün
hesabat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Azərbaycanda hakim dairələr siyasi fəalları və
tənqidçiləri həbs etmək üçün narkotik maddələr, silah saxlama, vergidən yayınma, xuliqanlıq,
hətta vətənə xəyanət də daxil olmaqla bir sıra ittihamlardan istifadə ediblər. “Təkcə 2014-cü il
ərzində Azərbaycanın hakim dairələri azı 35 juralist, insan haqları fəalı ı və siyasi fəalı həbs
edərək azadlıqdan məhrum edib. 2015-ci ildə təqiblər misli görünməmiş miqyasda, yeni həbslər
və ittihamlarla davam edib” 29.
Avropa Şurasının insan haqları komissarı Nils Muižnieks Azərbaycanda keçiriləcək parlament
seçkilərinə dair “Azərbaycan – bir zülmət guşəsi. İnsan haqlarının kasad olduğu ölkədə daha bir
saxtakar seçki” başlıqlı məqaləs yazıb. O bildirib ki, insan hüquqlarının hazırkı vəziyyətinin
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fonunda seçkinin üzərini daha da qara buludlar örtüb. İnsan haqları fəalları, jurnalistlər və yerli
seçki müşahidəçiləri repressiv qanunvericilik aktları ilə buxovlanıb/susdurulub, qondarma
ittihamlarla məhbus edilib və ya mühacirət etməyə məcbur ediliblər. Müəllifin fikrincə belə bir
şəraitdə heç bir mənalı seçki debtatının aparılması və ya hesabatlılığın təminatı mümkün
deyildir 30

III. YERLİ VƏ BEYNƏLXALQ MÜŞAHİDƏ
Seçkiqabağı təbliğat-təşviqat mərhələsində hakimiyyətinin seçki gününə hazırlığı istiqamətində
də bəzi neqativ faktlar aşkarlanıb.
Seçki Məcəlləsinin 25.2.23-cü maddəsinə görə, MSK exit-poll keçirən təşkilatların
akkreditasiyasını həyata keçirir, həmin təşkilatların akkreditasiyadan keçmə qaydalarını
müəyyən edir. MSK-nın təlimatına görə, Bu sahədə ixtisaslaşmış, müvafiq təcrübəyə malik və
nüfuzlu hüquqi şəxslər “exit-poll” keçirən təşkilat kimi çıxış edə bilər. Həmin təşkilatların
adından “exit-poll”un keçirilməsinə cəlb edilən şəxslər, əsasən, seçki hüququ və seçki sistemi
üzrə mütəxəssis, yaxud bu sahədə müəyyən təcrübəsi olan şəxslər olmalıdırlar.
Seçki kampaniyası başlayanadan sonra SMDT-nin idarə heyətinin üzvü və Gəncə bölgə
nümayəndəsi Asəf Əhmədov polis və yerli icra hakimiyyəti tərəfindən hədələnib. Onun ölkəni
tərk edib seçkidən sonra qayıtması tələb edilib. Səbəb kimi Asəf Əhmədovun bir neçə məntəqəyə
gedib müşahidə aparması göstərilib.
MSK 1 noyabr 2015-ci il Milli Məclisə seçkilərdə exit-poll həyata keçirmək üçün “Vətəndaşların
Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqası”nı və “Gənclərin Hüquqlarını Müdafiə Mərkəzi”ni qeydə
alıb. “Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqası” Amerikanın AJF&Associates İnc.
təşkilatı ilə, Gənclərin Hüquqlarını Müdafiə Mərkəzi” isə Fransanın Opinion Way sosioloji
xidməti ilə əməkdaşlıq edəcək. Həmin təşkilatların seçki monitorinqi üzrə təcrübələri yoxdur.
Seçki üzrə təcrübəsi olmayan təşkilatların belə əhəmiyyətli bir prosesdə exit-poll keçirdən
təşkilat kimi qeydə alınması MSK-nın seçki prosesinə qeyri-peşəkar və birtərəfli yanaşmasını
göstərir 31.
Beləliklə, hökümət seçki müşahidəçiliyi üzrə geniş təcrübəyə malik olan ATƏT Seçki Müşahidə
Missiyasının ölkəyə buraxılmamasının ölkədə yaradacağı boşluğu belə təcrübəsiz təşkilatları
seçki müşahidəçiliyinə cəlb eədərk, ölkədə beynəlxalaq müşahidəçi sayını artırmaqla
doldurmağa çalışıb.Seçkiləri müşahidə edən hakimiyyətin nəzarəti altında fəaliyyət göstərən
QHT-lər maliyyə mənbələri haqqda heç bir məlumat açıqlamayıblar.
Seçkiqabağı təbliğat-təşviqat mərhələsində hakimiyyətin “yalançı” missiyalar vasitəsilə ölkədəki
seçki işiqlandırmağa çalışması seçki iştirakçılarını müəyyən qəti addımlar atmağa vadar edib.
Oktyabrın 28-də SMDT, İDİ və NİDA Vətəndaş Hərəkatı Avropa Şurası Parlament
Assambleyasının Bakıya gələn seçki missiyası ilə görüşdən imtina ediblər. QHT-lər AŞPA-nın
seçki missiyasının bundan əvvəlki görüşdən sonra qeyri-obyektiv rəy yaymalarına və buna görə
də onların obyektivliyinə və tərəfsizliyinə inanmadıqlarına, onların hakimiyyətə sərf edən seçki
rəyi verəcəkləri ilə bağlı şübhələrinin olmasına görə bu görüşdən imtina etdiklərini bildiriblər.
Xatırladaq ki, sentyabrın 22-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyası
30
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Azərbaycana səfərləri çərçivəsində siyasi partiyalar, QHT-lər və jurnalistlərlə görüşdən sonra
seçki prosesini müsbət qiymətləndirən bəyanat yayıblar.
IV. SEÇKİ KOMİSSİYALARININ FƏALİYYƏTİ
1) Seçki prosesinə hazırlıq
MSK seçkiqabağı təşviqat mərhələsi üzrə bir sıra hazırlıq işləri həyata keçirib. 9 oktyabr 2015-ci
ildə MSK-nın iclasında namizədlərin qeydə alındıqları seçki dairələri ərazisində seçicilərlə
görüşməsi və toplantı keçirilməsi üçün yerlər müəyyənləşdirilib.
1 noyabr 2015-ci ildə keçiriləcək Milli Məclis seçkilərinin səsvermə günü ilə bağlı MSK hazırlıq
işləri həyata keçirib və 1000 seçki məntəqəsində seçki günü internet vasitəsilə çalışacaq vebkameralar quraşdırıb.
2) Seçki komissiyalarının davamiyyəti
Respublika üzrə aparılmış müşahidələr göstərir ki, əvvəlki seçkilərlə müqayisədə Dairə və
Məntəqə Seçki Komissiyalarının davamiyyətində ciddi irəliləyişlər baş 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 müşahidəsi ilə bağlı bəzi məlumatlar:
● Sentyabrın 9-da saat 16.20-də 89 saylı Göyçay-Ağdaş 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 Şəki Şəhər 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 Şirvan DSK-nın MnSK-rı bağlı olub.
● Oktyabrın 3-də saat 11.30-da 102 saylı Samux-Şəmkir DSK-nın 32 saylı MnSK-sı bağlı olub.
● Oktyabrın 17-də saat 14-dən sonra 101 saylı Göygöl-Daşkəsən DSK-nın 8, 39 və 43 saylı
MnSK-rı bağlı olub.
● 60 saylı Salyan-Neftçala DSK və 81 saylı Beyləqan DSK-nın ərzilərində fəaliyyət göstərən
MnSK-lar günortadan sonra fəaliyyət göstərməyiblər.

3) 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 iştirak 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 qalmış 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.
Müşahidəçilərin məlumatlarına əsasən aydın olur ki, müşahidə aparılan dövrdə MSK və DSKlarda iclaslar keçirilib, ancaq MnSK-ların iclasları keçirməsinə az hallarıda rast gəlinib.
Müşahidə aparılan dövrdə keçirilən iclasların formal xarakter daşıdığı, müxalif və bitərəf
namizədlərin nümayəndələrinin iclaslar barədə məlumatlandırılmadıqları müəyyən olunub.
YAP-dan olan namizədlərə münasibətdə bunun lazımsız olduğunu, özlərinin bütün məsələləri
yoluna qoyacağını bildirir, digər namizədlərə münasibətdə isə qanunvericiliyin tələblərini
pozurlar.
4) Seçki komissiyaları tərəfindən müşahidəçilərin qeydiyyatı
Seçki Məcəlləsinin 40-cı maddəsinin tələbinə görə, Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisi
üzrə müşahidə aparmaq üçün seçkilərin elan edildiyi gündən başlayaraq seçkilərin keçirilməsinə
10 gün qalmış müddətək MSK-ya ərizə ilə müraciət edilməlidir. Ərizədə müşahidə aparmaq
niyyətində olan şəxsin soyadı, adı, yaşayış yerinin ünvanı, şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və
nömrəsi göstərilməlidir. Ərizəyə iki fotoşəkil əlavə olunmalıdır. Hər bir ərizəyə dair qərar onun
verildiyi tarixdən başlayaraq 3 gün müddətində qəbul edilməlidir.
Müşahidənin aparılmasına icazə verildikdə, müşahidəçiyə Mərkəzi Seçki Komissiyasının
müəyyən etdiyi qaydada hazırlanmış lövhəcik verilir. Hər iki halda müşahidənin keçirilməsinə
rədd cavabı yalnız ərizədə göstərilən məlumatlar təsdiq olunmadıqda verilə bilər.
MSK 1 noyabr 2015-ci il Milli Məclis seçkilərini müşahidə etmək üçün 605 yerli müşahidəçini,
Dairə Seçki Komissiyaları isə dairə ərazisində müşahiəçilik aparmaq istəyən 37 000 nəfər
müşahidəçini qeydiyyata alıb. MSK həmçinin 19 beynəlxalq təşkilatdan 222 nümayəndəni
seçkiləri müşahidə etmək üçün qeydiyyata alıb.
Müşahidə zamanı DSK-lar tərəfindən müşahidəçilərin qeydiyyata alınması zamanı bəzi hüquq
pozuntuları aşkarlanıb. Bu hallar əsasən müalif partiyalardan olan namizədlərin, eləcə də bitərəf
namizədlərin müşahidəçilərinə münasibətdə aşkarlanıb. 61 saylı Neftçala Seçki Dairəsindən deputatlığa
bitərəf namizəd Cəlal Əliyevin müşahidəçilərindən heç biri qeydə alınmayıb32.

5) Seçki komissiyalarının daxil olan şikayətlərin araşdırması
Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 112-ci maddəsində qeyd edilir ki, seçicilər,
namizədlər, qeydə alınmış namizədlər, siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları, referendum
üzrə təşviqat qrupları qeydə alınmış namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar
bloklarının, referendum üzrə təşviqat qruplarının vəkil edilmiş şəxsləri, müşahidəçilər, habelə
32
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seçki komissiyaları vətəndaşların seçki hüquqlarını pozan qərar və hərəkətlərdən
(hərəkətsizlikdən) həmin qərarın dərc edildiyi və ya alındığı, hərəkətin (hərəkətsizliyin) baş
verdiyi gündən və ya maraqlı şəxsin bu haqda məlumat aldığı gündən başlayaraq 3 gün
müddətində şikayət edə bilərlər. Məntəqə seçki komissiyalarının qərarlarından, hərəkətlərindən
(hərəkətsizliklərindən),
məntəqə
seçki
komissiyaları
sədrlərinin
hərəkətlərindən
(hərəkətsizliklərindən) şikayətlər müvafiq dairə seçki komissiyasına təqdim edilir. Dairə seçki
komissiyalarının qərarlarından, hərəkətlərindən (hərəkətsizliklərindən), dairə seçki komissiyaları
sədrlərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliklərindən) şikayətlər, həmçinin bir neçə seçki dairəsini
əhatə edən (o cümlədən seçkiqabağı təşviqat qaydalarının pozulması ilə bağlı) şikayətlər Mərkəzi
Seçki Komissiyasına təqdim edilir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarlarından və ya
hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən), Mərkəzi Seçki Komissiyası sədrinin hərəkətlərindən
(hərəkətsizliyindən) Azərbaycan Respublikası İnzibati-Prosessual Məcəlləsinin 130-cu
maddəsinə əsasən Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət ərizəsi verilə bilər.
Namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı mərhələsi üzrə DSK-ların qərarlarından MSK-ya
şikayətlər olunub. Şikayətlərin 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 33. Belə ki, namizədlikləri müvafiq DSK-larda qeydə
alınmamış müxalif partiyaların nümayəndələrinin və hakimiyyətin dəstəkləmədiyi digər
namizədlərin şikayətləri MSK tərəfindən əksər hallarda təmin edilməyib. Müşahidə nəticəsində
aşağıdakı faktlar aşkarlanıb:
● 94 saylı Bərdə Kənd DSK Müsavat Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Dadaş
Əhmədin namizədliyini qeydə almayıb. Müvafiq dairə seçki komissiyası tərəfindən namizədliyin
qeydə almaması ilə əlaqədar MSK-ya şikayət edilib. MSK-nın işçi qrupu tərəfindən aparılan
araşdırma 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 Rəşid
Nəcəflinin namizədliyi qeydə alınmayıb. Aparılan araşdırma zamanı təqdim edilən 550 imzadan
224-nün saxta olduğu bildirilib. Müəyyən olunub ki, həmin 224 nəfər onlara edilmiş təzyiq və
şantajla 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 şikayətləri MSK əsassız sayaraq, təmin etməyib.
● 29 saylı Səbail DSK-dan namizədliyini irəli sürən Müsavat partiyasının namizədi Nüşabə
Sadıxlının namizədliyi qeydə alınmayıb, bu barədə şikayəti isə MSK təmin etməyib.
● Müsavat partiyasının deputatlığa namizədləri Arzu Səmədbəylinin və Vəfa Cümşüdlünün
namizədlikləri müvafiq DSK-lar tərəfindən qeydə alınmayıb və bu barədə şikayətlər MSK
tərəfindən təmin edilməyib.
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Bununla yanaşı, MSK
- 60 saylı Salyan-Neftçala DSK-dan namizədliyi irəli sürülmüş Kərim Ağarzayev,
- 27 saylı Sabunçu İkinci Seçki Dairəsindən “Azadlıq-2015” siyasi partiyalar bloku
tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının
sədri Fuad Əliyev,
- 9 saylı Binəqədi İkinci Seçki Dairəsindən öz təşəbbüsü ilə namizədliyi irəli sürülmüş
Nemət Kərimli,
- 51 saylı Qusar Seçki Dairəsindən Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası tərəfindən namizədliyi
irəli sürülmüş Şəfi Şəfiyev,
- 107 saylı Qazax Seçki Dairəsindən “Azadlıq-2015” siyasi partiyalar bloku tərəfindən
namizədliyi irəli sürülmüş Şöhrət Məmmədzadə,
- 34 saylı Xətai İkinci Seçki Dairəsindən Əhəd Məmmədli,
- 83 saylı Ağcabədi-Füzuli Seçki Dairəsindən “Azadlıq-2015” siyasi partiyalar bloku
tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş İman İmanov,
- 72 saylı Yardımlı-Masallı DSK-dan Fikrət Fərəməzoğlu,
- 35 saylı Xətai Üçüncü Seçki Dairəsindən “Azadlıq-2015” siyasi partiyalar bloku
tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Nizami Ələkbərov,
- 61 saylı Neftçala Seçki Dairəsindən Kamran Əsədov,
- 12 saylı Qaradağ-Binəqədi-Yasamal Seçki Dairəsindən “Müsavat” Partiyası tərəfindən
namizədliyi irəli sürülmüş Rauf Ağayev,
- 79 saylı İmişli Seçki Dairəsindən Azərbaycan Azad Respublikaçılar Partiyasının sədri
Amil Seyidov,
- 42 saylı Sumqayıt İkinci Seçki Dairəsindən Xaləddin Cahangirov,
- 54 saylı Şabran-Siyəzən Seçki Dairəsindən Müsavat Partiyasının namizədi Nadir
Qafarlının namizədliklərinin müvafiq DSK tərəfindən qeydə alınmaması barədə
şikayətlərini əsassız sayıb, DSK-ların qərarlarını qüvvədə saxlayıb34.
Demokratik Təşəbbüslər İnstitutu (DTİ) seçki prosesinin 1 sentyabr-27 oktyabr arası dövründə
Azərbaycan məhkəmələrində seçki kampaniyalarının gedişatı zamanı pozuntularla bağlı
şikayətlərə baxılmasının monitorinqini aparıb35. MSK-nın məlumatına görə, bu qurum adıkeçən
seçki dövründə verilmiş şikayətlər üzrə 97 qərar qəbul edib. Onlardan 20-si, o cümlədən
namizədlərin qeydiyyatı ilə bağlı 18, inzibati orqanın pozuntusu ilə bağlı 1, qanunsuz təşviqatla
bağlı 1 şikayət təmin edilib. 3-ü namizədlərin qeydiyyatı, 3-ü inzibati orqanın pozuntusu, 3-ü də
qanunsuz təşviqatla bağlı olmaqla 9 şikayət DSK-lara yönləndirilib. 5-i namizədlərin qeydiyyatı,
1-i qanunsuz təşviqatla bağlı olmaqla 6 şikayət geri götürülüb. 62 şikayət isə (60-ı namizədlərin
qeydiyyatı, 2-i inzibati orqanların pozuntusu ilə bağlı olmaqla) əsassız hesab edildiyi üçün təmin
edilməyib.
və yalnız formal xarakter daşıyaraq 10-15 dəqiqə davam edib. Hakimlər əlavə suallar
verməyiblər, dəlillər istəməyiblər və tez-tezmaraqlı tərəflərin sözlərini kəsiblər. Qəbul edilən
qərarlar üzrə müşavirələr adətən bəzən 1-cə dəqiqə davam edib. Bununla yanaşı, Dairə seçki
komissiyalarında şikayətlərə baxılması və qərarların qəbul edilməsi oxşar qaydada olub. MSK
tərəfindən təşkil olunanekspert qrupları seçki iştirakçılarının şikayətlərininaraşdırlmasını
effektiv şəkildə həyata keçirməyib. Məhkəmələrsə öz qərarlarında Avropa İnsan Hüquqları
Məhkəməsinin seçki hüquqlarının pozulması ilə bağlı uyğun qərarlarına istinad etməyiblər.
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V. SEÇİCİ SİYAHILARININ VƏZİYYƏTİ
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 qalmış dəqiqləşdirilir. Seckilərin elan olunduğu gundən əvvəlki 12
ayın azı 6 ayı ərzində müvafiq seçki məntəqəsinin ərazisində yaşayan vətəndaşlar 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 tanış
olması və əlavə dəqiqləşdirmələr aparılması üçün seçici siyahılarını seçicilərə bu barədə
məlumat verməklə səsvermə gününə azı 35 gün qalmış təqdim edir və bunun üçün müvafiq şərait
yaradır. Seçici siyahıları səsvermə otağından kənarda, seçicilərin yaxşı görə biləcəyi və gedişgəliş üçün asan olan yerlərdə məlumat lövhələrində yerləşdirilməlidir.
2015-cu il parlament seçkiləri qabağı MSK-nın verdiyi məlumata görə, ölkə üzrə seçicilərin
daimi siyahısında 5 093 289 nəfər seçicinin adı var. Ancaq bu rəqəm Azərbaycan Respublikası
Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) internet səhifəsində olan rəqəmlərlə kəskin sürətdə
fərqlənib. DSK məlumata görə, 20 yaşdan yuxarı olan əhalinin sayı 6 715 400 nəfər təşkil edir.
MSK-nın açıqladığı rəqəmlərlə DSK-nın rəqəmləri arasında 1 622 111 nəfər fərq yaranıb.
Təəssüflə qeyd edək MSK bu məsələyə seçki prosesi boyunca bu uyğunsuzluğa aydınlıq
gətirməyib.
Müşahidənin aparıldığı dövrdə seçici siyahıları ilə bağlı əvvəlki seçkilərdə seçki məntəqələri
üzrə rast gəlinən problemlərin hələ də mövcud olduğu bəlli oldu. Seçki siyahılarını
dəqiqləşdirməyə imkanların azlığı, vəfat etmiş insanların seçki siyahılarında adlarının olması və
seçki komissiyaları tərəfindən digər hərəkətsizliklər əsas problemlər arasındadır.
Müşahidələrlə bağlı bəzi məlumatlar:
● 01 oktyabr 2015-ci il tarixdə 25 saylı Nizami İkinci 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 MnSKda seçici siyahıları hələ də asılmayıb.
● 01 oktyabr 2015-ci il tarixdə 25 saylı Nizami İkinci DSK-nın 1, 2 və 3 saylı MnSK-da seçici
siyahıları hələ də asılmayıb.
● 89 saylı Göyçay-Ağdaş DSK-nın 10 saylı MnSK-sı ərazisində yaşayan Kərimov Elşən Xəlil
oğlunun adı may ayında vəfat etməsinə bamayaraq, seçici siyahısından çıxarılmayıb.
● 87 saylı Ağsu-İsmayıllı DSK-nın 4 saylı MnSK-sı ərazisində yaşayan Hacalıyev Rasim Akif
oğlunun adı vəfat etməsinə baxmayaraqseçici siyahısından çıxarılmayıb.
● 49 saylı Yevlax-Mingəçevir DSK-nın 3 saylı MnSK-sı ərazisində yaşayan Həsənov Aygülün
adı may ayında vəfat etməsinə baxmayaraq, seçici siyahısından çıxarılmayıb.

VI. NAMİZƏDLƏRİN İRƏLİ SÜRÜLMƏSİ VƏ QEYDİYYATI
Milli Məclisə seçkilərinin ilkin mərhələsi - namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı prosesi
ciddi qanun pozuntuları ilə müşayiət olunub. Bu seçkilərə xas olan pozuntu namizədlərin
dəstəklənməsi uçun imza verən seçicilərə öz imzalarından kütləvi şəkildə imtina edilməsi üçün
təzyiqlər edilib.
Müşahidələr göstərir ki, qanun pozuntuları əsasən YAP istisna olmaqla digər siyasi partiyalar və
seçki blokları adından namizədliyi irəli sürülmüş şəxslərə qarşı baş verib. Namizədlərin
qeydiyyatı prosesində həm namizədlərə, həm də onla üçün imzatoplama kompaniyası aparmış
şəslərə qarşı coxsaylı təzyiqlər qeydə alınıb.
Müşahidələr 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 nümayiş 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 təşəbbüsü 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 sürülmüş hər
bir vətəndaş müvafiq dairə ərazisindən ən azı 450 seçici imzası toplamalıdır. Bir seçici birdən
artıq namizədin müdafiəsi üçün imza ata bilər.
2) Rəsmi məlumatlar
Oktyabrın 21-ə olan məlumata görə Milli Məclisə noyabrın 1-ə təyin edilmiş parlament
seçkilərində 769 deputatlığa namizəd mübarizə aparacaq. Beləliklə, Milli Məclisə 125 yer
uğrunda 769 nəfər, başqa sözlə, 1 yer uğrunda 6 nəfər mübarizə aparacaq. Xatırladaq ki, Milli
Məclisə seçkilərdə 1246 nəfərin deputatlığa namizədliyi qeydə alınıb, 477 nəfər namizədliyini
geri götürüb.
3) Namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı prosesi üzrə müşahidələr
1 noyabr 2015-ci il parlament seçkilərinin ilkin mərhələsi - namizədlərin irəli sürülməsi və
qeydiyyatı ilə bağlı mşahidə edilmiş pozuntu hallarını aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq
mümkündür:
a) Namizəd olmaq istəyən şəxslərə münasibətdə bərabərliyin pozulması
Seçki Məcəlləsinin 55-ci maddəsində göstərilir ki, namizədliyini irəli sürmək istəyən şəxslərə
bərabər şərait yaradılmalıdır. Ancaq bəzi Dairə Seçki Komissiyaları adıçəkilən müddəanın
tələblərini gözləməyərək, namizəd olmaq istəyən şəxslərə qarşı ayrı-seçkilik nümayiş etdiriblər.
Onlara qadağaılar və məhdudiyyətlər tətbiq olunub. Bu cür pozuntular üzrə müşahidə edilmiş
hallara dair nümunələr:

● 47 saylı Mİngəçevir DSK, 48 saylı Yevlax DSK və 82 saylı Ağcəbədi DSK-da Müsavat
partiyasının nümayəndələrinə imza toplayan şəxslərə və imza verən seçicilərə məhdudiyyətlər
qoyulub.
● 47 saylı Mingəçevir DSK, 48 saylı Yevlax DSK, 49 saylı Yevlax-Mİngəçevir DSK və 62 saylı
Saatlı DSK-da yerli icra nümayəndələri tərəfindən əhaliyə tapşırılıb ki, heç bir müxalif
partiyanın nümayəndəsinə imza verməsinlər.
● 47 saylı Mingəçevir DSK üzrə “Musavat” partiyasının Mingəcevir təşkilatının sədri Nurəddin
Rüstəmliyə icra hakimiyyəti tərəfindən namizədliyini verməmələrini deyiblər.
b) Seçki iştirakçılarına qarşı təzyiqlər
● 89 saylı Göyçay-Ağdaş DSK üzrə “Müsavat” parityasının namizədi Namiq Hacılıya və onun
üçün imza toplayan şəxlərə təzyiqlər edilib, İlqar Muradlı imza toplayarkən Göyçay RPŞ-yə
aparılıb və heç bir ifadə alınmadan sərbəst buraxılıb.
● 50 saylı Abşeron-Qobustan DSK ərazisində Müsavat partiyanın səlahiyyətli nümayəndəsi
Qədim Soltan partiyanın namizədi Səxavət Soltan üçün imza toplayarkən oğurlanıb. Bununla
yanaşı, Səxavət Soltan üçün Ərəbqədim kəndində imza toplanan zaman Məzahir Mahmudoğlu
adlı şəxs kənd sakinlərindən şəxsiyyət vəsiqələrini yığıb, həm də sakinlərə S.Soltana imza verən
şəxslərə qarşı cinayət işinin başlanacağı, “başlarının 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 Şəhər DSK-dan namizəd Söhrab Əmrahov imza vərəqlərini dairə seçki
komissiyasına təqdim edərkən onun maşını 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 üzləşib. 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 İsmayıl yerli
məmurlar tərəfindən təzyiqlərlə üzləşib, onun və onun üçün imza toplayan şəxslərin hər addımı
izlənib. Bununla yanaşı, Ucarda Mənzil kommunal idarəsinin rəisi Kənan Kərimov sakinlərə
qabaqcadan xəbərdarlıq edib ki, müsavatçı namizəd üçün imza verməsinlər. Həmin idarənin
mühasibi isə Zakir İsmayılın namizədliyinin irəli sürülməsi üçün imza verən seçicilərdən birinə
zəng edərək, onu hədələyib.
● 55 saylı Xaçmaz Şəhər DSK, 82 saylı Ağcabədi DSK, 91 saylı Ucar DSK, 97 saylı GoranboyAğdam-Tərtər DSK, 108 saylı Ağstafa DSK-da Müsavat partiyasının namizədləri üçün imza
toplayanlara qarşı mənəvi təzyiqlər edilib.
● 81 saylı Beyləqan DSK üzrə Beylaqan rayonunun Əlinəzərli kəndindən namizəd Tapdıq
Abbasa imza vermiş 3 nəfər seçici təziqlərə məruz qaldıqları üçün verdikləri imzalarından
imtina ediblər.
● 62 saylı Saatlı DSK, 67 saylı Cəlilabad Şəhər DSK, 82 saylı Ağcəbədi DSK və 92 saylı
Zərdab-Ucar DSK üzrə seçicilərə müxalifət partiyalarının münayəndələrinə imza verməmələri
üçün təzyiqlər olunub.

● 70 saylı Masallı Şəhər DSK-dan bitərəf kimi namizədliyini irəli sürmüş Masallı Ziyalıları
İctimai Birliyinin sədri Məmmədağa Eynullayev bəyanat yayaraq, namizədliyini irəli sürdüyü
andan ona qarşı Masallı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı tərəfindən təqib, təzyiq, şantaj və
həbs təhdidlərinin artmasını qeyd edib və məhz bu səbəbdən namizədliyini geri götürüb.
● 70 saylı Masallı Şəhər DSK-dan namizədliyini irəli sürmüş Fikrət Cəfərliyə imza vermiş
şəxslərə qarşı hədələr olunub. Seçicilər polislə hədələnərək, Masallı rayon icra başçısının
göstərişi ilə onların evlərinin söküləcəyi bildirilib.
● 108 saylı Ağstafa DSK-dan “Müsavat” partiyasının deputatlığa namizədi Başxanım Abbaslı
ciddi təzyiqlərlə üzləşib. Ona imza yığan və onun üçün imza verən şəxslər, eləcə də onun yaxın
qohumları rayon rəhbərliyi tərəfindən təzyiqlərə məruz qalıb, təqib olunub, işdən 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 vətəndaşların 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 şəxslərin imza toplanmasında iştirakına yol verilmir. Bu cür pozuntular üzrə müşahidə
edilmiş hallara dair nümunələr:
● 58 saylı Hacıqabul-Kürdəmir DSK-da namizədlərin adları olmayan ağ vərəqələrdə imzalar
toplanıb.
● 63 saylı Sabirabad İkinci DSK üzrə Kürkəndi kəndində sahə müvəkkiləri seçicilərin şəxsiyyət
vərəqələrini yığıblar.
● 39 saylı Kəpəz Birinci DSK üzrə YAP-ın namizədi Xanlar Fətiyevin imzaları 31 və 39 saylı
məktəblərdə müəllimlərin şəxsiyyət vəsiqələri toplanaraq alınıb.
● 92 saylı Zərdab-Ucar DSK üzrə YAP-ın namizədi İsgəndərov Gülağanın imzaları büdcə
təşkilatlarının rəhbərləri tərəfindən məcburi qaydada toplanılıb.
● 82 saylı Ağcəbədi DSK üzrə YAP-ın namizədi Tahir Rzayevin xeyrinə imza toplanarkən rayon
icra hakimiyyətinin işçilərindən, eləcə də dövlət qulluqçularından istifadə olunub.
● 47 saylı Mingəçevir DSK üzrə YAP-ın namziədi Aydın Mirzəzadənin xeyrinə imza
toplanarkən ərazi üzrə bütün dövlət idarələrinin əməkdaşlarından istifadə edilib.
● Sumqayı şəhərinin Mənzil İstismar Sahələrinin işçiləri seçki prosesinə cəlb olunub. Şəhər üzrə
müxtəlif MİS-lərin əməkdaşları 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
iştirak 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 daşısa da, seçki komissiyaları bu
şəxslərə bəzi hallarda imzaların yoxlanması barədə əvvəlcədən məlumat verməyiblər 36.
Bu cür pozuntular, eləcə də namizədlərin qeydə alınmaması faktları üzrə müşahidə edilmiş
hallara dair nümunələr:
● 42 saylı Sumqayıt İkinci 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.
e) digər pozuntular
● “AĞ blok”un 60 saylı Salyan-Neftçala DSK üzrə namizədi Kərim Ağarza və 27 saylı Sabunçu
İkinci DSK-dan olan digər namizədi Elşən Həsənov imza vərəqlərini müvafiq DSK-lardan
alarkən süründürməçiliyə məruz qalmışlar.
● 54 saylı Şabran Siyəzən DSK üzrə Müsavatın deputatlığa namizədi Nadir Qafarovdan imza
vərəqələrini təqdim edən zaman qanunvericiliyə zidd olaraq, ailə üzvlərinin iş yerləri və
məşğuliyyətləri haqqında məlumat istənib. Eyni zamanda, Nadir Qafarovun imza vərəqələrini
təhvil alan zaman süründürməçiliyə yol verilib.
● 38 saylı Nizami İkinci DSK-dan Müsavat partiyasının deputatlığa namizədi Cahangir
Əmirxanlının xeyrinə toplanmış imza vərəqələrinin qəbul edilməsi zamanı müvafiq DSK
süründürməçiliyə yol verib.
VII. SEÇKİQABAĞİ TƏBLİĞAT-TƏŞVİQAT KAMPANİYASI
a)

Hüquqi baza

Seçki Məcəlləsinin 75.2-ci maddəsinin tələbinə görə, seçkiqabağı təşviqat səsvermə gününə 23
gün qalmış başlayır və səsvermənin başlanmasına 24 saat qalmış dayandırılır.
Seçki Məcəlləsinin 74.2-ci maddəsinə uyğun olaraq seçkiqabağı təşviqat aşağıdakı üsullarla
aparıla bilər:
a)
b)
c)
d)
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Kütləvi informasiya vasitələri ilə;
Kütləvi tədbirlərin keçirilməsi yolu ilə;
Çap olunmuş, audovizual və digər təşviqat materiallarının buraxılması və yayılması yolu ilə;
Qanunla qadağan edilməyən digər üsullarla.
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b) Seçkiqabağı təşviqatın Kütləvi İnformasiya Vasitələrində (KİV) aparılması.
Seçki Məcəlləsinin 80.1-ci maddəsinə uyğun olaraq namizədləri 60 seçki dairəsindən çoxunda
qeydiyyatdan keçən siyasi partiyalar və siyasi bloklar İctimai televiziya və radioda pulsuz efir
vaxtı əldə edə bilər. 1 noyabr 2015-ci il Milli Məclisə seçkilərdə namizədlərin irəli sürülməsi və
qeydiyyatı mərhələsinin nəticələrinə görə MSK-da qeydiyyatdan keçmiş siyasi partiya və seçki
blokları arasında yalnız Yeni Azərbaycan Partiyası bu hüququ əldə edib. Ancaq YAP
nümayəndələri seçkiqabağı təşviqat başlayarkən pulsuz efir vaxtından imtina etdiyini bəyan edib.
7 noyabr 2010-cu ildə keçirilən seçkilərdən fərqli olaraq, bu seçkilərdə qeydiyyata alınmış
namizədlərə İctimai Televiziyada pulsuz efir vaxtı verilməyib. Oktyabrın 8-də MSK-da keçirilən
iclasda qurumun rəhbəri Məzahir Pənahov güman edib ki, İTV “iqtisadi səbəblərə və çətinliklərə
görə” efir vaxtı ayırmaqdan imtina edib 37.
1 noyabr 2015-ci ildə keçiriləcək Milli Məclis seçkilərinin təşviqat mərhələsində ödənişli
təşviqatda iştirak etmək istəyən Kütləvi İnformasiya Vasitələri qiymətləri bütün namizədlər üçün
əlçatan olmayıb. SMDT təəssüflə qeyd edir ki, televiziyalarda pullu efir vaxtının qiyməti reklam
qiymətinin maksimum həddi qədər göstərilib.
Məsələn, İTV-də səhər saat 11.50-də 5 dəqiqə olmaqla çıxış və ya təşviqatın hər saniyəsi 20
manat, 4 qəqiqə üçün hər saniyənin qiyməti 22 manatdır. Saat 12.30 və 14.35-də efirdə 4
dəqiqəlik təşviqatın hər saniyəsi 22 manat, saat 16.50-də 4 qəqiqə olmaqla saniyəsi 24 manat,
saat 17.30-da 5 dəqiqənin hər saniyəsi 30 manat, saat 18.40-da 3 dəqiqə olmaqla hər saniyəsi 35
manat və saat 20.20-də 5 dəqiqə olmaqla təşviqatın hər saniyəsi üçün 50 manat müəyyən edilib.
Qiymətlərə 18 faizlik əlavə dəyər vergisi daxil deyil. Beləliklə, deputatlığa namizəd saat 22.20də 5 dəqiqə təşviqat üçün 17.700 manat ödəməlidir.
Qəzetlərdə 1 kvadrat santimetr təşviqat materialı üçün 2-10 manat (rəsmi “Azərbaycan” qəzeti 1
kv. santimetr üçün 2 manatdan 4 manatadək, “Yeni Müsavat” qəzeti 2 manat müəyyən edib)
arasında qiymətlər müəyyən edib.
Agentliklərdə isə səhifədən, yerdən və ölçüdən asılı olaraq təşviqat materialları üçün qiymətlər
500-2000 manat arasında dəyişir.
Ictimai radio hər dəqiqə təşviqat üçün 7 manatdan 25 manatadək qiymət müəyyən edib38.
Ümumilikdə, ödənişli təşviğatda ölkənin 3 televiziyası (İTV və Vision.az internet televiziyası və
Səs TV), 19 qəzet, 23 agentlik iştirak edib 39.
Pulsuz efir vaxtının müəyyən edilməməsi, efir vaxtları üçün fantastik qiymətlərin müəyyən
edilməsi deputatlığa namizədlərin televiziyalarda çıxış imkanlarını məhdudlaşdırıb. Ölkənin
əksər hissəsinin ölkədəki prosesləri məhz televiziyalar vasitəsi ilə ilə izlədiyini nəzərə alsaq, bu
hal seçkiqabağı təbliğat-təşviqat prosesinin sönük keçməsi ilə nəticələnib.
1 noyabr 2015-ci ildə keçiriləcək Milli Məclis seçkilərinin təşviqat mərhələsində Demokratik
Təşəbbüslər İnstitutu (DTİ) 1 noyabr parlament seçkiləri ərəfəsində mətbuat monitorinqini
aparıb40. Hesabat sentyabrın 1-dən 30-na qədər olan dövrü əhatə edib. Monitorinq 4 telekanalı –
AzTV, İTV, ANS və ATV-ni və onların saat 19.00-dan 23.00-a qədər olan verilişlərini əhatə
edib. Həmçinin müxtəlif siyasi spektri – hakimiyyəti, müxalifəti təmsil edən və müstəqil ənənəvi
və on-line mətbuat əhatə edilib. Xüsusən, AzərTAc dövlət agentliyinin, Azərbaycan qəzetinin,
müxalif “Azadlıq” qəzetinin, habelə “lent.az” və “contact.az” saytlarının və “Yeni Müsavat”
qəzetinin monitorinqi aparılıb. Telekanallarda monitorinq informasiya-maarifləndirmə və
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informasiya-təbliğat xarakterli verilişlərin, habelə hakimiyyətə dəstək, hakimiyyətə qarşı,
müxalifətin lehinə və əleyhinə informasiyanın həcmini izləyib. On-line mətbuat və qəzetlərə də
eyni yanaşma olub. 480 saatlıq prime-time vaxtında seçki prosesi ilə əlaqəli olan xəbər, xəbər
törəmə, debat, müzakirə, talk-şou, yekun analitik proqramlar qiymətləndirilib. Bütün
televiziyalarda 480 saatlıq müddətdə cəmi 37 saat, 53 dəqiqə, 34 saniyə seçki prosesi ilə
əlaqələndirilən yaxud seçkilərdə seçicilərə təsir etmək qabiliyyəti olan ictimai-siyasi
informasiyalara yer verilib. Bu bütün prime-time vaxtının 7,93%-ini əhatə edir.dəstəkləyən
tərəfin lehinə olmayıb.Bu zaman 35 saat hakimiyətin xeyrinə olan informasiyalara həsr edilib,
müxalifətin xeyrinə isə bir saniyə belə ayrılmayıb.Müxalifətin əleyhinə 6 dəqiqə 2 saniyə
(0,26%) olub.Beləliklə, monitorinq telekanalların efirində siyasi müxtəlifliyin olmadığını üzə
çıxarıb.Çap və on-line mətbuatın monitorinqi də eyni meyarlar üzrə həyata keçirilib və 512 nəşri
əhatə edib. Materialların ümumi həcminin 53%-i (151) hakimiyyətin lehinə, 22%-i (63) əleyhinə
olub. Qərəzsiz nəşrlər cəmi 6% (18) təşkil edib. Müxalifətin əleyhinə 13% (45 məlumat),
əleyhinə 2% (4 məlumat) olub.Bu zaman AzerTAc agentliyinin materiallarının 100%-i
hakimiyyətin xeyrinə olub. Müxalifət qəzeti hesab olunan “Yeni Müsavat”ın materiallarının
34%-i hakimiyyətin xeyrinə, 7%-i əleyhinə, 17%-i müxalifətin lehinə, 3%-i əleyhinə olub.
Qəzetin daha 9% materialı tarazlaşdırılmış olub. Ümumilikdə monitorinq dövlət tərəfindən
maliyyələşdirilən KİV-də siyasi plüralizm və alternativ fikir olmadığını üzə çıxarıb.
c) Seçkiqabağı təşviqatın kütləvi (ictimai) tədbirlər vasitəsilə aparılması
Seçki Məcəlləsinin 86-cı maddəsində qeyd edilir ki, dövlət orqanları, bələdiyyə qurumları
namizədlərə, siyasi partiyalara təşviqat dövründə vətəndaşlarla görüşlər, açıq müzakirələr təşkil
edilməsində, keçirilməsində yerlərin ayrılmasında kömək etməlidirlər.
Mərkəzi Seçki Komissiyası heç bir qanuna əsaslanmadan təşviqat kampaniyası başlamamışdan
əvvəl namizədlərin seçki komissiyaları ərazisində seçicilərlə görüşməsi və toplantı keçirilməsi
üçün yerlərin siyahısını müəyyənləşdirib. Bu siyahıda ümumilikdə 117 seçki dairəsi üzrə 128
açıq və 128 qapalı yer müəyyən edilib41.
d) Çap, audovizual və digər təşviqat üsulları vasitəsilə seçkiqabağı təşviqatın təşkili
Seçki Məcəlləsinin 74-cü maddəisnə uyğun olaraq təşviqat çap, audio, video yazılar həmçinin
qanunla qadağan edilməyən digər üsullardan istifadə etməklə aparıla bilər.
Əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq bu seçkilərdə deputatlığa namizədlər yeni medianın
imkanlarından geniş istifadə ediblər. “Facebook”, “Youtube”, “Twiter” kimi sosial şəbəkələrdə
namizədlərin təbliğatları aparılıb. Bu təşviqat üsullarına müraciət edilməsinin digər bir səbəbi isə
bütün namizədlər üçün ödənişli təşviqat imkanlarının maddi baxımdan əlçatan olmaması, habelə
televiziyaların təşviqat prosesində iştirak etməməsidir.
e) Seçkiqabağı təbliğat-təşviqat kampaniyası üzrə müşahidələri
SMDT ilə əməkdaşlıq edən müşahidəçilər ölkənin 50-dən artıq seçki dairəsi üzrə üzunmüddətli
müşahidə zamanı seçkiqabağı təşviqat kampaniyasının gedişində namizədlərə münasibətdə
bərabərlik prinsipinin pozulması, habelə təzyiq halları qeydə alıblar.
 Namizədlərə bərabər imkanların yaradılmaması
Müşahidələrə əsasən bəzi seçki dairələrinin ərazilərində namizədlər üçün bərabər şərait təmin
edilməyib. Bir neçə seçki dairələrində namizədlərin seçicilərlə görüşü üçün zəruri şərait təmin
edildiyi halda digər namizədlər üçün belə şərait təmin edilməyib. Bu da Seçki Məcəlləsinin 82,
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83, 87-ci maddələrində namizədlər üçün bərabər şəraitin yaradılması haqqında tələblərin
pozulmasıdır. Bu sahədə aşağıdakı faktlar qeydə alınıb:
 Oktyabrın 18-də 71 saylı Masallı Kənd DSK-dan “Müsavat” Partiyasının deputatlığa
namizədi Xasay Fərzullanın seçicilərlə növbəti görüşünə yerli icra hakimiyyətinin
əməkdaşları tərəfindən maneələr yaradılıb 42.
 İnzibati və maddi resurslardan sui-istifadə halları
Bu cür qanun pozuntuları ilə bağlı daxil olan məlumatlar göstərir ki, son illərdə keçirilən
seçkilərdə olduğu kimi bu seçkilərdə də namizədlər seçicilərin rəğbətini qazanmaq üçün müxtəlif
qanunsuz vasitələrdən istifadə ediblər. Belə ki, bəzi seçki dairələrində namizədlər seçicilərə
əvəzsiz xidmətlər göstərərək, onların yaşadıqları məhəllələrdə, yerli xarakterli yollarda
abadlaşdırma və təmir işləri həyata keçiriblər. Bütün bunlar isə Seçki Məcəlləsinin 74-cü
maddəsinin həmçinin İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 39 və 42-1-ci maddəsinin tələblərinin
pozulmasıdır. Bu sahədə aşağıdakı faktlar qeydə alınıb:
 37 saylı Nizami Birinci (Gəncə) Seçki Dairəsi üzrə “YAP”ın namizədi Kərimzadə
Pərvinin xeyrinə təbliğat-təşviqat işlərinə müvafiq bələdiyyənin və büdcə təşkilatlarının
əməkdaşları cəlb olunublar. Bununla yanaşı, onunla görüşə həmin dairədə yerləşən 2
saylı uşaq poliklinikasının həkimləri və digər texniki işçiləri zorla gətiriliblər.
 Sosial-Demokrat Partiyasının sədri, deputatlığa namizəd Araz Əlizadə seçki rəqibi,
“Ümid” partiyasının sədri, deputat İqbal Ağazadədən 35 saylı Xətai Üçüncü Dairə Seçki
Komissiyasına (DSK) şikayət ərizəsi yazıb və sonuncuya xəbərdarlıq edilib.
A. Əlizadə bildirib ki, İqbal Ağazadə vaxtından əvvəl kampaniyaya başlayıb, asfalt çəkir
və uşaq yelləncəkləri düzəltdirir. Oktyabrın 5-də isə MSK bu məsələyə baxılaraq İqbal
Ağazadəyə xəbərdarlıq olunub. 43
 89 saylı Göyçay-Ağdaş Seçki Dairəsi üzrə “YAP”ın namizədi Elman Nəsirovla görüş
üçün məktəblərin müəllimləri dərs vaxtında dərsdən çıxarılmış və xüsusi avtobuslarla
Şəhadət kəndindəki kluba aparılıblar.
 60 saylı Salyan-Neftçala Seçki Dairəsi üzrə “Ana Vətən” Partiyasının deputatlığa
namizədi Fəzail Ağamalı ilə görüşə seçicilər zorla gətiriliblər.
 61 saylı Neftçala Seçki Dairəsi üzrə “YAP”dan deputatlığa namizdə Arif Rəhimzadə ilə
görüşə büdcə təşkilatlarının işçiləri cəlb olunublar.
 59 saylı Seçki Dairəsi üzrə deputatlığa bitərf namizdə Əliağa Hüseynovla görüşə seçicilər
zorla gətiriliblər.
 Seçkiqabağı təşviqat döründə təzyiqlər
Seçkiqabağı təşviqat dövründə seçki iştirakçılarına, xüsusən də namizədlərə təzyiq halları qeydə
alınıb. Bu cür hallar əsasən namizədlərin görüşü zamanı seçicilərə qarşı, habelə namizədlərin
təşviqat materiallarının yapışdırılması ilə bağlı olub. Bu isə Seçki Məcəlləsinin 55-ci maddəsinin
tələblərinin pozulmasıdır. Bu sahədə aşağıdakı faktlar qeydə alınıb.
 34 saylı Xətai İkinci Seçki Dairəsindən deputatlığa namizəd olan, tanınmış içtimai-siyasi
xadim Ağayev Əli Hacı (Əli Hacı) oğlunun Bakı şəhərində yerləşən seçki qərəgahına
naməlum şəxslər tərəfindən basqın olub və ofis tamamilə dağıdılıb44.
 89 saylı Göyçay-Ağdaş DSK-dan deputatlığa bitərəf namizəd İsgəndərov Vidadi
seçicilərlə görüşü zamanı rayon polis əməkdaşları tərəfindən polis idarəsinə aparılmış, 2
saat sonra sərbəst buraxılmışdır.
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 81 saylı Beyləqan DSK-dan “Ümid” Partiyasının deputatlığa namizəd Anar İsayevin
seçicilərinə qarşı təzyiqlər olub.
 54 saylı Şabran-Siyəzən DSK-dan deputatlığa bitərəf namizəd Elza Seyidcahana və onun
seçicilərinə hədə-qorxu gəlinib, mütəmadi təzyiqlər edilib. Elza Seyidcahanın
məlumatına görə təzyiqlər həmin dairə üzrə hazırki deputat Tahir Süleymanov və digər
namizəd Etibar Heydərovun adamları tərəfindən edilib45.
 Təşviqat materiallarının məhv edilməsi
Müşahidəçilər 1 noyabr 2015-cu ildə keçiriləcək Milli Məclis seçkilərinin təşviqat dövründə
məlumat lövhələrində, yol kənarlarında, xüsusi mülkiyyətdə olan obyektlərdə və digər yerlərdə
namizədlərə aid təşviqat materiallarının məhv edilməsini müşahidə ediblər. Bu sahədə aşağıdakı
faktlar qeydə alınıb:
 23 saylı Nəsimi –Səbael DSK-dan “REAL”ın namizədi Azər Qasımlının posterələri
həmin dairənin 16, 22, 20, 28 saylı məntəqələrin önündən cırılıb46.
 61 saylı Neftçala DSK-dan deputatlığa bitərəf namizəd Cəlal Əliyevin və “Müsavat”
Partıyasının namizədi Saday Fərəcovun posterləri icra nümayəndələri tərəfindən həmin
dairə ərazisi üzrə qopardılır.
VIII. SEÇKİDƏ İŞTİRAKDAN İMTİNA
Seçkiqabağı təbliğat-təşviqat dövründə ölkədə baş verən prosesləri müşahidə edən bir sıra
vətəndaş cəmiyyəti institutları seçkilərə qatılmaqdan imtina edərək, seçkilərin nəticələrini
tanımayacaqlarını bəyan ediblər. Onların bu bəyanatına əsas səbəb seçkiqabağı vəziyyətin ölkədə
azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə təminat vermədiyi olub.
Oktyabrın 27-də NİDA Vətəndaş Hərəkatı parlament seçkilərində iştirakdan imtina etdiyi haqda
bəyanat yayıb. Bəyanatda təşkilatın seçkilərin azad və ədalətli keçiriləcəyini inanmadığı qeyd
olunub və bildirilib ki, seçkilər növbəti dəfə saxtalaşdırılacaq və rejim özünə xidmət edən
“parlament” formalaşdıracaq 47.
Oktyabrın 27-də REAL Hərəkatı açıqlama yayaraq, 1 noyabrda keçiriləcək Milli Məclisə
seçkilərinin nəticələrini tanımayacağını bəyan edib. Real Hərəkatı həmin bəyənatda ölkədə
seçkiqabağı siyasi mühiti təhlil eədərək hakimiyyətdən tələb edib ki, siyasi məhbuslar tezliklə
azad edilsin, ölkədə azad və rəqabətli siyasi mühit yaradılsın, qeydə alınmış hər bir namizədə
pulsuz efir vaxtının verilməsi üçün qanunvericilikdə dəyişikliklər edilsin, bütün bunlardan sonra
2016-cı ildə Azərbaycanda təkrar parlament seçkiləri keçirilsin48.
Oktyabrın 28-də Müsavat Partiyasının İdarə Heyəti 1 noyabrda keçiriləcək Milli Məclisə
seçkilərdə iştirak etməmək barədə qərar qəbul edib. Partiyanın bu qərarı qəbul etməsinə əsas
səbəb kimi seçki prosesinin indiyə qədərki mərhələlərində çoxsaylı hüquq pozuntuları
göstərilib49.
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IX.SEÇKİ GÜNÜ
A. Seçki məntəqələrinin təşkili və açılması
Müşahidəçilər seçki günü seçki məntəqələrinin təşkili və açılması prosesinin monitorinqini
aparıblar. Monitorinqin nəticələri göstərir ki, bəzi seçki hərəkətləri ilə bağlı pozuntular seçki
məntəqələrində cüzi sayda qeydə alınıb. Belə ki, müşahidə aparılan seçki məntəqələrində
təhcizat və seçki komissiyalarının fəaliyyətə başlaması qanuna uyğun qaydada olub. Məsələn,
əksər seçki məntəqələri gözəgörünməz mürəkkəb, ultrabənövşəyi lampalar və batareyalarla
təchiz olunub və seçki məntəqələrı daxilində zəruri məlumat lövhələri əsasən yerləşdirilib.
Müşahidəçilərdən daxil olmuş məlumatlar göstərir ki, əksər seçki məntəqələri saat 07.00-dan
etibarən fəaliyyətə başlayıb, səsvermə prosesi isə saat 08:00-da, yəni qanunla müəyyən edilmiş
vaxtda başlayıb.
Bununla belə, bəzi seçki məntəqələri açılarkən, ciddi pozuntu halları müşahidə edilib. Bu cür
pozuntular isə həmin seçki məntəqələrində səsvermə və səslərin sayılması prosesi zamanı
növbəti pozuntuların baş verməsinə imkan yaradıb. Bu pozuntulara Səsvermə başlanmazdan
əvvəl qeydiyyatda olan seçicilərin sayının elan edilməməsi, Səsvermə başlanmazdan əvvəl seçki
bülletenlərinin sayının elan edilməməsi, Səsvermə başlanmazdan əvvəl seçki məntəqəsindən
kənarda səs vermək üçün olan müraciətlərin sayının elan edilməməsi aiddir.
Seçki məntəqələri açılarkən baş verən mənfi hallar səsvermənin nəticələrinə təsir edən ciddi
qanun pozuntularının həmin seçki məntqələrində pozuntuların sistemli olduğunu ehtimal etməyə
əsas verir.
B. Səsvermə prosesi
Səsvermə zamanı qeydə alınmış əksər pozuntular əsasən sistemli xarakter daşımış, bununla da
həmin seçki məntəqələrində seçkinin nəticələri şübhə doğurmuşdur. Adıçəkilən hallar üzrə
qanun pozuntularını aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
1. Adı seçici siyahısında olmayan seçicilərin səsvermədə iştirakı. Bir şəxsin bir neçə dəfə və
ya başqasının əvəzindən səsverməsi
● 21 saylı Nəsimi Birinci DSK-nın 6 və 7 saylı MnSK-da seçki prosesi boyunca bir şəsin bir
neçə dəfə və başqasının əvəzinə səs verməsi halı müşahidə edilib. 90 NM 186 dövlət nömrə
nişanlı və Tayota markalı avtompbildən istifadə edilərək, qeydiyyatı həmin məntəqələrdə
olmayan şəxsləri verməyə gətiriliblər.
● REAL Hərəkatının üzvü Azər Qasımlının deputatlığa namizəd olduğu 23 saylı Nəsimi-Səbayel
dairəsinin bütün mntəqələrində “karusel” müşahidə olunub. Bu barədə namizəd özünün facebook
səhifəsndə yazıb və bu faktı sübüt edən müxtəlif videolar və fotolar paylaşıb 50. Namizədin seçki
qərargahının hesabatlarında bildirilib ki, Dəmir Yol İdarəsində - 14 və 15 saylı MnSK-da dəmir
yol işçilərindən ibarət 20-30 nəfərlik xüsusi qruplar səsverməyə gətiriliblər.
● 30 saylı Suraxanı Birinci DSK-dan deputatlığa namizəd Vurğun Əyyubun səlahiyyətli
nümayəndəsi Rövşən Dəmirli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, ən çox pozuntu həmin dairənin
Yeni Günəşlidəki məntəqələrdə qeydə alınıb. Burada MİS işçilərini paltarlarını dəyişdirərək
dəstəylə müxtəlif məntəqələrə aparıb səs verdirirlər 51.
● 37 saylı Nizami (Gəncə) DSK-nın 7 və 8 saylı MnSK-da qeydiyyatından asılı olmayaraq seçicilər “20AA-016” dövlət nömrə-nişanlı “Mersedes” markalı maşınla məntəqələrə gətiriliblər52.
50

https://www.facebook.com/azer.gasimli/?fref=ts
http://www.azadliq.org/content/article/27338787.html
52
http://bastainfo.com/index.php/manshet/440-m-savat-se-ki-pozuntular-haqda-nc-press-relizini-yayd
51

● 42 saylı Sumqayıt İkinci DSK-nın 37 və 38 saylı MnSK-da adları seçici siyahısında olmayan,
bu seçki məntəqələrinin ərazisində, hətta Sumqayıt şəhərində yaşamayan şəxslərə seçki
bülletenləri verilib və onların səs verməsinə şərait yaradılıb. Məlumatı Müsavat Partiyasının
respublika üzrə müşahidəçisi Vidadi Feyzi verib 53.
2. Topa bülletenlərin seçki qutusuna atılması
● 79 saylı İmişli DSK-nın 14 saylı MnSK-da Müsavat partiyasının respublika üzrə müşahidəçisi

başqa bir müşahidəçinin YAP-ın namizədi Əsabil Qasımovun lehinə işarələnmiş 24 bülleteni
seçki qutusuna atmasının şahidi olub
● 79 saylı İmişli DSK-nın 39 saylı MnSK-da kənd icra nümayəndəsi Yavər Şıxəliyev
müşahidəçilərin gözü qarşısında qutuya nümayişkaranə surətdə 4 bülleten atıb
REAL Hərəkatının üzvü Azər Qasımlının deputatlığa namizəd olduğu 23 saylı NəsimiSəbayel DSK-nın 30 saylı məntəqə komissiyasının üzvü Hüseynova Çiçək saat 16.20-də qutuya
topa bülletenlər atıb. 30 və 31 saylı məntəqələrdə də qutulara topa bülletenlərin atılması
müşahidə olunub. Bununla yanaşı,8 saylı MnSK-da 7 saylı MnSK-nın üzvü Vəzirova Aytən
seçki qutusuna toplu bülleten atıb
●

● 17 saylı Yasamal Üçüncü DSK-dan namizəd İlhamiyə Faiq qızı Rzayeva bildirib ki, 173
nömrəli orta məktəbin müəllimi, 24 saylı MnSK-nın üzvü Nərmin adlı qadının seçici bülleteninin
kəsilmiş və topa atmaq üçün hazırlanmış bir neçə nüsxəsini masanın üstündəki dəftərin altında
gizlətdiyini və seçki qutusuna atmağa cəhd etdiyini görüb.
● 71 saylı Masallı Kənd DSK-dan Müsavat Partiyasının respublika üzrə müşahidəçilərinin
verdiyi məlumata görə, bu seçki dairəsinin 36 saylı seçki məntəqəsində məntəqə seçki
komissiyasının üzvləri Məhərrəm Abuzərov və Təhməsib Muxtarov müşahidəçilərin gözü
qarşısında topa şəklində seçki bülletenlərini seçki qutularına atıblar 54.
3. Seçki məntəqələrində kənar şəxslərin iştirakı
● REAL Hərəkatının üzvü Azər Qasımlının deputatlığa namizəd olduğu 23 saylı Nəsimi-Səbayel
DSK-nın 1, 2, 3, 4, 5, 30, 31 saylı məntəqələrdə polis əməkdaşları mütəmadi məntəqə içərisində
gəzişmiş, hətta deputatlığa digər namizəd Ziyad Səmədzadənin müşahidəçilərinin xüsusi
göstərişlərini həyata keçirmişlər. Hətta Ziyad Səmədzadənin cangüdənlərinin 23 saylı NəsimiSəbail Dairəsinə aid məntəqələrdə sərbəst dolaşaraq komissiya sədrlərinə göstərişlər vermişlər 55.
● 63 saylı Sabirabad birinci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Pənah Hüseyn həmin dairədə
kütləvi pozuntuların olduğunu bildirib. Həmin dairənin 11 saylı MnSK-da səsvermə üçün ayrılan
yerdə kənar şəxslər olub. Müşahidəçilərin etirazına baxmayaraq, onlar kənarlaşdırılmayıb56.
C. Səslərin sayılması və nəticələrin protokollaşdırılması
Səslərin sayılması prosesi zamanı bəzi seçki hərəkətlərinin icrasında müşahidəçilər cüzi sayda
pozuntular qeydə alıblar. Məsələn, səslər sayılmazdan öncə istifadə olunmamış bülletenlerin
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sayılıb ləğv olunması, eləcə də qutular açılmaşdan öncə onların möhürlü olmağının yoxlanılması
isə seçki məntəqələrinin cüzi faizində qeydə alınıb. Ancaq bəzi seçki hərəkətləri üzrə qeydə
alınmış
pozuntuların miqyası səssaymanın nəticələrinə ciddi təsir etməklə yanaşı bu
pozuntuların təsadüfü xarakter daşımadığını göstərir. Ötən seçkilərdə olduğu kimi bu seçkilərdə
də Səsvermənin nəticələrinin protokolda düzgün əks olunması, Protokolun surətinin seçki
məntəqəsinin qarşısında asılmaması, Protokolun surətinin müşahidəçilərə verilməməsi,
Səssayma prosesinə Kənar şəxslərin prosesə müdaxiləsi halları müşahidə olunub.
Səslərin sayılması prosesi üzrə qeydə alınmış pozuntuların tipi xaraktercə həmin pozuntuların
bir-biri ilə bağlı olduğunu və səsvermə mərhələsində olduğu kimi, bu mərhələdə də qanun
pozuntularının bir çox məntəqlərdə təsadüfi omadığını göstərir. Bu mərhələdə ən ciddi narahatlıq
səslərin sayılması zamanı aşkarlığın pozulması ilə bağlıdır.
● 63 saylı Sabirabad DSK-nın 13 saylı MnSK-da səslərin sayılması zamanı qanunvericiliyin
tələbləri kobud şəkildə pozulub. P.Hüseynin səslərinin sayı 65 olub. Həmçinin qutudan 137 ədəd
E.Quliyevin adı qeyd olunmuş, ancaq kənarı Kəsilməmiş bülleten çıxıb. Məntəqə sədri onları
ləğv etməyib və hamısını götürərək digər otağa gedib. E.Quliyevin səslərini də məntəqə sədri
saymaq istəməyib. O və E.Quliyevin müşahidəçiləri bülletenləri götürərək başqa otağa gediblər
və qapını bağlayıblar. Həmçinin digər müşahidəçinin göstərişi ilə polis əməkdaşları məntəqəyə
daxil olaraq hamını çıxarmağa başlayıb. Müşahidəçilər və P.Hüseynin səlahiyyətli nümayəndəsi
Qiyas Sadıqovun etirazından sonra onlar protokolları almaq üçün məntəqədə qalıblar 57.
D. Seçki günü seçki iştirakçılarına, o cümlədən müşahidəçilərə təzyiqlər
1 noyabr 2015-ci il Milli Məclisə seçkilər də ötən seçkilər kimi seçki iştirakçılarına, əsasən də
müşahidəçilərə qarşı təzyiqlərlə yadda qalıb.
● Müstəqil müşahidəçi Razim Rzayev 113 saylı Şəki Şəhər DSK-nın 07, 09, 19 və 22 saylı
MnSK-da musahidə apararkən ona qarşı təzyiqlər başlayıb və o müşahidəni dayandırmağa
məcbur olub.
● 21 saylı Nəsimi Birinci DSK-dan deputatlığa namizəd Tural Abbaslının müşahidəçiləri polis
zorakılığına məruz qalıblar, müşahidəçilər İlqar Ağasıyev və Maqsud Maqsudlu müşahidə
apardıqları məntəqələrdən polis zorakılığı ilə çıxarılıblar. Digər bir müşahidəçisi İlkin Əliyev isə
polis bölməsinə aparılıb, iki saatdan sonra isə sərbəst buraxılıb. Tural Abbaslinın vəkili Kərim
Kərimli seçki məntəqəsindəki saxtakarlıqları telefonuyla çəkdiyinə görə 29 saylı MnSK-dan
uzaqlaşdırılıb. Orxan İsmayılov 11 saylı MnSK-da kənardan deyil, yaxın müşahidə aparmaq
istədiyinə görə məntəqədən çıxarılıb. Rüfət Əliyev 7 saylı MnSK-da müşahidə apararkən onun
barəsində saxta akt tərtib edilib və onu məntəqədən uzaqlaşdırılıb.
● 118 saylı Ağdam DSK-nın 26 saylı MnSK-da müşahidəçi Namiq Cəfərli məntəqədə aparılan
saxtakarlığa etiraz etdiyi üçün barəsində protokol tərtib edilərək, müşahidəçilikdən
kənarlaşdırılıb 58.
● 42 saylı Sumqayıt İkinci DSK-dan deputatlğa namizəd REAL Hərəkatının üzvü,Hafiz Babalını
təmsil edən müşahidəçilərə və məntəqə seçki komissiyalarının məsvərətçi səs hüquqlu üzvlərinə
təzyiqlər göstərib. Müşahidəşilər valideynlərinin işdən, özlərinin isə universitetlərdən
çıxarılacağı ilə hədələnib.Hədələrdən sonra müçahidəçilər öz funksiyalarını yerinə yetirməkdən
imtina ediblər 59.
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● 18 saylı Nərimanov-Nizami DSK-nın 3 saylı MnSK-da Meydan TV-nin qeydə aldığı kadrlarda
müşahidəçiyə açıq-aşkar təzyiq edildiyi və təhqir edilərək, məntəqədən uzaqlaşdırıldığı
görünüb60.
● 30 saylı Suraxanı Birinci DSK-dan deputatlığa namizəd vəkili İlqar Ramazanov polis

bölməsinə aparılıb. İlqar Ramazanovun polis bölməsinə aparılmasının əsas səbəbi, 20 saylı
məntəqədə «karusel» əməliyyatına etiraz etməsi olub.
● 17 saylı Yasamal üçüncü seçki dairəsindən deputatlığa namizəd jurnalist İlhamiyyə

Rzayevanın vəkili (həm də həyat yoldaşı) Həmid Herisçi saxlanılaraq polis bölməsinə aparılıb.
İlhamiyyə Rzayeva bu haqda «facebook» sosial şəbəkəsində də yazıb: «Müşahidəçilərimizin sayı
az olduğundan səyyar qutunu müşayiət etmək üçün vəkillərimiz gedir. Vəkilim Həmid 19 saylı
məntəqədən bununla bağlı məlumata əsasən məntəqəyə yollandı, ora çatanda məlum oldu ki,
qutu artıq bizim nümayəndəmiz olmadan yola salınıb. Yolda qutunu və onu müşahidə edən
adamları haqlayan Həmid onlarla ünvana yollananda məlum olub ki, yaşlı qadın əlil deyil,
qutunun gətirilməsi ilə bağlı ərizə zad da yazmayıb, ümumiyyətlə seçkilərə inanmır və
səsvermədən imtina edir. Deməli, ərizə saxta imiş» 61.
● 23 saylı Nəsimi-Səbayel DSK-nın 33 saylı məktəbdə - 16 və 17 saylı məntəqələrinin yerləşdiyi
33 saylı məktəbdə REAL Hərəkatının üzvü Azər Qasımlının deputatlığa məşvərətçi səs hüquqlu
nümayəndəsi Azər Səmədov və vəkil Toğrul İsmayıl iradlarını bildirərkən məntəqə
komissiyasının sədrləri Həsənova Sədaqət və Tağıyev İlqarın əssasız ittihamları və deputat Ziyad
Səmədzadənin vəkillərinin çağırışları ilə məntəqəyə polis gətirilib. Belə ki, polis Azər
Qasımlının nümayəndələrini məntəqədən uzaqlaşdırmağa çalışıb 62.
● 47 saylı Mingəçevir DSK-nın 5 saylı MnSK-dan Müsavat Partiyasının səlahiyyətli
nümayəndəsi Nurəddin Rüstəmovun verdiyi məlumata görə, o, seçki məntəqəsinə girmək
istərkən dairə seçki komissiyasının katibi Tərlan Hüseynovun müqaviməti ilə rastlaşıb. Belə ki,
Tərlan Hüseynov Nurəddin Rüstəmovun seçki məntəqəsinə girməsinə imkan verməyib və
seçicilərin qarşısında Nurəddin Rüstəmovun və Müsavat Partiyasının ünvanına təhqiredici
ifadələr işlədib63.
X. Seçkiyə yerli və beynəlxalq rəy
1 noyabr 2015-ci ildə keçirilən Milli Məclisə seçkilərlə bağlı yerli və beynəlxalq ictimaiyyət,
eləcə də seçki iştirakçıları ilkin rəylərini açıqlayıb. Rəylərdə ümumiyyətlə seçki prosesinin azad
rəqabət mühitində keçirilmədiyi və seçicilərin iradəsini əks etdirmədiyi əks olunub.
ABŞ Dövlət Departamenti noyabrın 1-də Azərbaycanda keçirilmiş Milli Məclisə seçkilərdə
beynəlxalq müşahidəçilərin yetərincə olmadığından seçkilərin yekunlarını dəyərləndirməyə
çətinlik çəkib. Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin nümayəndəsi Elizabet Tryudo
bildirib ki, “ATƏT DTİHB-nin iştirakı olmadan biz Azərbaycanın DTİHB-nin əvvəlki seçkilərdə
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irəli sürdüyü tövsiyələrə uyğun olaraq irəliləyiş əldə edib-etmədiyini söyləyə bilmərik. Bu
tövsiyələr fundamental azadlıqlara aid olub” 64.
Demokratik Təşəbbüslər İnstitutu da seçkilərin nəticələri üzrə ilkin rəyində keçirilən seçkinin bir
siyasi qüvvənin üstünlük təşkil etdiyi və hakim partiya ilə əsas müxalifət partiyaları arasında
dialoqun yoxluğu ilə səciyyələnən siyasi mühitdə cərəyan etdiyini bildirib 65. Rəydə göstərilib ki,
1 noyabr 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasında Parlamentə keçirilən seçki azad, ədalətli,
şəffaf və demokratik olmayıb. Seçkilərin bütün mərhələlərində, əsasən də namizədlərin irəli
sürülməsi və qeydiyyatı, seçkiqabağı təşviqat və seçki günü səsvermənin nəticələri üzrə
umumiləşdirmə göstərir ki, bu seçki rəqabətsiz və alternativsizlik şəraitində baş verib,
Azərbaycan xalqının həqiqi iradəsini ifadə edən seçkilər olmayıb.
Nida Vətəndaş Hərəkatının ilkin rəyində parlament seçkilərinin azad və ədalətli olmadığı, seçki
komissiyalarının namizədlərin qeydiyyat mərhələsində çoxsaylı pozuntulara yol verdikləri,
namizədlərin bərabərhüquqlu seçki kampaniyası aparmaq imkanının pulsuz efir vaxtının
verilməməsi ilə daha da məhdudlaşdırıldığı və seçki günü total saxtakarlıqlara yol verildiyi
bildirilir 66.
Müsavat Partiyasının Mərkəzi Seçki Qərargahı hesab edib ki, 1 noyabr 2015-ci ildə Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinə keçirilən seçkilər qeyri-demokratik, azad və ədalətli seçkilərin
keçirilməsi üçün qanunvericilik bazasının olmadığı, azad siyasi rəqabət şəraitinin və
bərabərhüquqlu təbliğat imkanları prinsipinin təmin edilmədiyi şəraitdə keçirilib67.
ReAL Hərəkatı mətbuata açıqlama verərək bəyan edib ki, noyabrın 1-də keçirilən seçkilər
Azərbaycanın müstəqillik tarixində ən çox saxtakarlığa yol verilən seçkilərdən biri olub, kütləvi
saxtakarlıq hər dairədə, hər məntəqədə hayata keçirilib68.

XI.NƏTİCƏLƏR VƏ TÖVSİYYƏLƏR
SMDT müşahidəçilərdən seçki prosesinin bütün mərhələləri, o cümlədən seçki günü ilə bağlı
müşahidələrin daxil olan məlumatları təhlil edərək, 1 noyabr 2015-ci ildə keçirlən Milli Məclisə
seçkilərlə bağlı aşağıdakı nəticələrə gəlir:


Ölkədə seçkiqabağı siyasi mühit azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə normal şəraiti təmin
etməyib. Bütün siyasi qüvvələrin sərbəst fəaliyyəti üçün əsaslı tədbirlər həyata keçirilməyib,
sərbəst toplaşmaq, birləşmək və ifadə azadlıqlarına təminat verən tədbirlər baş verməyib.



Seçkilər dövründə Mərkəzi Seçki Komissiyasının fəaliyyəti yalnız texniki baxımdan qanuna
uyğun olub. Ancaq seçici siyahılarının hazırlanması, yerli müşahidəçilərin akkreditasiyası və
seçki prosesində aşkarlığın təmin olunması çatışmazlıqlarla müşayiət olunub. Mərkəzi və
Dairə seçki komissiyaları seçkinin bütün mərhələlərində baş vermiş qanun pozuntularına
adekvat reaksiya verməyib. Məntəqə Seçki Komissiyaları seçki günü əsasən yerli icra
hakimiyyəti orqanlarının birbaşa və ya dolayısı nəzarəti altında fəaliyyət göstəriblər. Seçici
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siyahılarının tərtib olunması əsasən köhnə məlumatlar əsasında aparılsa da, seçici siyahılarının
dəqiqləşdirlməsi ilə bağlı yaradılmış texniki imkanlar yetərli olub.


Deputatlığa namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı prosesində namizədlərə münasibətdə
ayrı-seçkilik müşahidə edilib, xeyli sayda namizədin qeydiyyata alınmasından imtina edilib.
Namizədlərin qeydiyyatı prosesində baş verən çatışmazlıqlar nəticəsində bəzi seçki
dairələrində seçkilərin növbəti mərhələrinə mənfi təsir edən alternativsizlik mühiti yaranıb,
seçicilərin alternativ seçim imkanları məhdudlaşıb. Ümumiyyətlə, bəzi seçki dairələrində
yaranmış alternativsizlik mühiti həmin seçki dairələrində parlament seçkilərinin zəif rəqabət
şəraitində, bütün seçicilərin iradəsinin ifadə olunmaması ilə nəticələnib.



Seçkiqabağı təşviqat kampaniyası milli səviyyəli seçki kampaniyaları və geniş ictimai
görüşlər olmadan keçib. Bəzi seçki dairələrində hakimiyyətə yaxın namizədin xeyrinə yerli
hakimiyyət numayəndələrinin təşviqat kampaniyasında iştirakı və inzibati resurslardan
istifadə halları qeydə alınıb.



Seçkiqabağı təşviqat kampaniyasında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin iştirakı əvvəlki
seçkilərdə olduğu kimi daha çox iqtidar partiyasının xeyrinə olub və digər partiyaların
mediadan bərabər istifadə imkanları məhdudlaşıb. Bununla yanaşı, seçki prosesinin mətbuatda
işıqlandırılmaması vətəndaşların seçki prosesi barədə məlumatsızlığı ilə nəticələnib.



Seçki günü səsvermə, səslərin sayılması və seçki məntəqələri üzrə seçkilərin yekunlarının
protokollaşdırılması prosesində seçkilərin nəticələrinə ciddi təsir göstərəcək kütləvi qanun
pozuntuları baş verib. Belə ki, seçki məntəqələrində hakimiyyətə yaxın namizədlərin
qələbəsinin təmin olunması məqsədilə yerli icra strukturlarının seçiciləri xüsusi qruplar
halında səsverməyə gətirməsi, seçki qutularına saxta bülletenlərin atılması, bir şəxsin bir neçə
dəfə səsverməsi və səsvermənin nəticələrinin dəyişdirilməsi hallarına rast gəlinib.



Seçki prosesində aşkarlığın təmin olunması əsasən məhdudiyyətlərlə müşayiət olunub. Dairə
Seçki Komissiyalarında namizədlərin verdiyi imza vərəqələrinin yoxlanılması zamanı əksər
hallarda aşkarlıq təmin edilməyib. Seçki gününün sonunda isə səsvermənin nəticələrinə dair
protokolları Məntəqə Seçki Komissiyaları əsasən ictimaiyyətə açıqlamayıb. Seçki prosesi
həmçinin müşahidəçilərə təzyiqlərlə müşayət olunub.



Seçkilər xalqın gerçək iradəsini sərbəst ifadə edilməsi üçün azad mühitin yaradılmadıgı
şəraitdə baş tutub və nəticələr azad və ədalətli ola bilməz.

SMDT 1 noyabr 2015-ci Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə seçkilərinin monitorinqinin
nəticələrini ümumiləşdirərərk aşağıdakı Yekun Rəyə gəlir:


1 noyabr 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə seçkilər azad, ədalətli və
demokratik olmamaqla yanaşı formal xarakter daşımışdır. Seçkilərin bütün mərhələlərində,
əsasən də namizədlərin qeydiyyatı və səsvermə günü üzrə ümumiləşdirmə göstərir ki, bu
seçkilər alternativsizlik və kütləvi qanun pozuntuları şəraitində baş verərək, Azərbaycan
xalqının həqiqi iradəsini ifadə etmir.



Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları, xüsusən də siyasi hakimiyyət bu seçkinin azad,
ədalətli və demokratik qaydada təşkili üçün siyasi iradə nümayiş etdirməyib.

SMDT 1 noyabr 20105-cə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə seçkilərinin nəticələri
əsasında aşağıdakıların həyata keçirilməsini təklif edir:


Parlament seçkilərində qeydə alınmış qanun pozuntularının aradan qaldırılması, habelə bu cür
pozuntuların baş verməsində iştirak edən şəxslərin, o cümlədən yerli icra strukturları
nümayəndələri məsuliyyətə cəlb edilməlidir.



Mövcud siyasi hakimiyyət cəmiyyətdə siyasi qütbləşmənin dərinləşməsinin qarşısının
alınması üçün qarşıduran əsas siyasi tərəflərlə etimad yaradan tədbirlər həyata keçirməli,
ölkədəki siyasi institutların dövlətin idarəolunması prosesində iştirakına şərait yaratmalıdır;



Seçki Məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində yerli ictimai-siyasi təşkilatlar, o
cümlədən Avropa Şurası Venesiya Komissiyası və ATƏT/DTİHB-nin təşəbbüsləri
dəstəklənməlidir;



Seçki komissiyalarının tərkibi əsas siyasi qüvvələrin təmsilçiliyi ilə paritet prinsipi əsasında
təşkil edilməlidir;



Seçki hüquqlarının pozulması üzrə məhkəmə və qeyri-məhkəmə institutlarına şikayətlərin
verilməsi və baxılmasına dair demokratik və təkmil qaydalar müəyyən edilməlidir;



Seçkilərdə iştirakla bağlı namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı qaydaları
sadələşdirilməli, xüsusən də namizədlərin qeydiyyatının alternativ variantı kimi nəzərdə
tutulan maliyyə depozitindən istifadə qaydası bərpa edilməlidir;

 Seçkiqabağı təşviqat müddəti uzadılmalı, seçkilərarası və seçkiqabağı təşviqat dövründə
medianın əlçatanlığı bütün siyasi qüvvələr üçün təmin edilməlidir;
 Sərbəst toplaşmaq, birləşmək və ifadə azadlığının təmin olunması yönündə ciddi tədbirlər
görülməli, bütün siyasi məhbuslar azad edilməlidir;
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