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Hərbirmüasirdemokratikdövlətinsiyasihəyatındaseçkilərüm
də rol oynayır. Seçkilər vasitəsilə vətəndaşların siyasi hüquqları həyata
keçirilir, ölkə ərazisində sabitlikvə cəmiyyətinhakimiyyətorqanlarına
etimadıtəminolunur.

Azərbaycandademokratikseçkiənənələrinin formalaşmasıdövlət
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra əldə etdiyimiz ən mühüm nailiy
yətlərdən biridir. Azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi həmişə dövlət
rəhbərliyinin prinsipial mövqeyi olmuşdur. Azərbaycan Respublikası
nınPrezidenticənabİlhamƏliyevdaimbuməsələnidiqqətmərkəzində
saxlayır.2011–2015ci illərdəAzərbaycandakeçirilmişseçkilər–2013cü
ilPrezidentseçkiləri,2014cüilbələdiyyəseçkilərivə2015ciilparlament
seçkiləribirdahanümayişetdirdiki,seçkiqanunvericiliyininvəprakti
kasınınbeynəlxalq standartlara tamuyğunolması istiqamətindəAzər
baycanhakimiyyətitərəfindənbütünzəruriaddımlaratılır.

Nüfuzlubeynəlxalqmüşahidəçilərinqənaətinəgörə,müəyyənirad
larabaxmayaraq,bütövlükdəbuseçkilərazad,şəffafvədemokratikşə
raitdəkeçmişdir.Azərbaycanxalqınıniradəsiniəksetdirmişhəminseç
kilərölkəmizdədemokratik,hüquqidövlətquruculuğuprosesininartıq
dönməzxarakteraldığınıtəsdiqetmişdir.Seçkilərədairbeynəlxalqtəşki
latlarınverdiklərirəylərsöyləməyəəsasverirki,Azərbaycandavətəndaş
larınsiyasişüuruvəseçkimədəniyyətixeyliyüksəlmişdir.

Əlbəttə,buuğurlarınəldəolunmasınaAzərbaycanRespublikasının
MilliMəclisidəöztöhfəsinivermişdir.2011–2015ciillərdəSeçkiMəcəl
ləsindəedilmişbir sıradəyişikliklərqanunvericiliknormalarınınAzər

O. S.ƏSƏDOV,
Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin Sədri
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baycandövlətininüzərinəgötürdüyübeynəlxalqöhdəliklərəuyğunlaş
dırılmasına və nəticə etibarilə seçki praktikasının təkmilləşdirilməsinə
xidmətetmişdir.

Qeydedilməlidirki,Azərbaycandakeçirilmişseçkilərinmonitorin
qinin aparılmasında, demokratik seçki standartlarının təbliğindəMDB
ParlamentlərarasıAssambleyasınıniştirakçısıolandövlətlərdəDemokra
tiyanın,parlamentarizmininkişafınınvəvətəndaşlarınseçkihüquqları
nariayətolunmasınınmonitorinqibeynəlxalqinstitutunun(DİMBİ)Bakı
filialımühümroloynamışdır.Beləki,DİMBİninBakıfilialıAzərbaycan
RespublikasınınMilliMəclisinə2015ciilnoyabrın1dəkeçirilmişseçki
lərərəfəsindəAzərbaycanvərusdillərində«Müşahidəçilərüçünyaddaş
kitabçası»hazırlamış,MilliMəclisəseçkilərləbağlıölkəninaltıregionun
da seçkiprosesi iştirakçılarınınmaarifləndirilməsiüzrə silsilə tədbirlər
keçirmişdir.Həmintədbirlərəictimaiyyətin,QHTlərinnümayəndələrivə
digərseçkiiştirakçılarıqoşulmuşlar.

Bundanəlavə,DİMBİninBakıfilialınınəməkdaşlarıMilliMəclisin
deputatları ilə birlikdə beynəlxalqmüşahidə qruplarının tərkibində bir
sıraMDBölkələrindəkeçirilmişseçkilərimüşahidəetmişlər.

Oxucuların diqqətinə təqdim olunan bu növbəti sənədlər toplu
suDİMBİninvəonunBakıfilialınınseçkilərinkeçirilməsiiləbağlımə
sələlərə nə dərəcədə obyektiv və peşəkar yanaşdığını göstərir. Kitabda
2011–2015ciillərdəAzərbaycandaPrezident,parlamentvəbələdiyyəseç
kilərinintəşkilivəkeçirilməsiprosesiniəksetdirənsənədlər,beynəlxalq
müşahidəçilərinseçkilərədairrəyləri,seçkiqanunvericiliyivəpraktikası
iləbağlımateriallarvədigərsənədlərtoplanmışdır.Busənədvəmaterial
lar bir daha təsdiq edir ki,Azərbaycanda azad, ədalətli vədemokratik
seçkilərinkeçirilməsidövləthəyatınınnormasınaçevrilmişdir.
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Ön söz  

MüstəqilDövlətlərBirliyininiştirakçısıolandövlətlərinParlament
lərarasıAssambleyasıartıq20ildənçoxdurki,seçkikampaniyalarınınke
çirildiyi ölkələrin səlahiyyətli orqanlarının rəhbərlərinindəvəti iləhəm
Birlikməkanında,həmdəondankənardaseçkilərinvəreferendumların
hazırlanmasıvəkeçirilməsininmüşahidəsinihəyatakeçirir.

MDBölkələrindəvəondankənardaseçkiproseslərininçoxillikmü
şahidətəcrübəsiseçkilərinvahidbeynəlxalqmonitorinqistandartlarının
hazırlanması,beynəlxalqbirliktərəfindəntoplanmıştəcrübəningenişis
tifadəsi və həmçinin seçkilərin keçirildiyi dövlətlərin xüsusiyyətlərinin
mütləqnəzərəalınmasızərurətiniaydıngöstərir.Demokratikseçkilərin
və referendumların standartlarınınhazırlanması, seçkihüquqvəazad
lıqlarınınvəziyyətininvəhəmçininhüquq tətbiqetmə təcrübəsininqiy
mətləndirilməsi istiqamətindəmühümaddım7oktyabr2002ci ildəKi
şinyovda(MoldovaRespublikası)MüstəqilDövlətlərBirliyininiştirakçısı
olandövlətlərdədemokratikseçkistandartları,seçicihüquqvəazadlıqla
rıhaqqındaKonvensiyanınimzalanmasıolmuşdur.

Gələn il bu Konvensiyanın qəbul edilməsinin 15 ili tamam olur.
Keçmiş illərərzindəKonvensiya,onuimzalamışölkələrdəseçkilərinvə
referendumların keçirilməsində əsas sənəd olmasıyla öz effektivliyini
göstərmişvəsübutetmişdir.Konvensiyadademokratikseçkilərinvəre
ferendumlarınkeçirilməsininprinsiplərivəmeyarlarıaydınizahedilmiş,
müxtəlifbeynəlxalqtəşkilatlarınsənədlərindəehtivaedilənbirçoxstan

A.İ.Sergeyev,  
MDB PAA Şurası Katibliyinin                                                                                                                    

rəhbəri – Baş katib
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dartlarümumiləşdirilmişdir.Konvensiya,seçkilərinvəreferendumların
keçirilməsistandartlarınımüəyyənedirvəseçkilərinkeçirilməsisahəsin
dədünyadabirincibeynəlxalq sənəddirki,onaqoşulandövlətlərüçün
onunicrasımütləqdir.Eynizamanda,seçkinormalarınınstandartlaşdı
rılmasınıkeçirərkən,dövlətlərinmilliadətvəxüsusiyyətlərininəzərəal
maqvəseçkitəcrübələrininoxşartətbiqindənçəkinməklazımdır.

MDBParlamentlərarasıAssambleyasıMDBPAAtərəfindənforma
laşdırılanqrupların tərkibinədaxil olanbeynəlxalqmüşahidəçilər tərə
findənseçkilərinmonitorinqininmetodvəmetodologiyasınıntəkmilləş
dirilməsivəinkişafıüzrəməqsədyönlü,sistematikişaparır.Artıq10ildir
ki,2006cı ildəyaradıldığıandan,buişinbaşındaMDBPAADemokra
tiyanın,parlamentarizmininkişafınınvəvətəndaşlarınseçkihüquqları
nariayətolunmasınınmonitorinqibeynəlxalqinstitutuvəonunBakıda,
İrəvanda,Bişkekdə,Kişinyovdafəaliyyətgöstərənfiliallarıdurur.İnstitut
MDBPAAiştirakçısıolandövlətlərdədemokratikinstitutlarınfəaliyyəti
və inkişafınınmüntəzəmöyrənilməsinikeçirir.Seçkikampaniyalarının
monitorinqininnəticələriəsasındaİnstitutunekspertləritərəfindənseçki
qanunvericiliyinin, hüquq tətbiqi təcrübələrininvə səsvermə texnologi
yalarınıntəkmilləşdirilməsiüzrətövsiyələrhazırlanır.DİMBİfiliallarının
əməkdaşlarıvəekspertlərionlarınölkələrindəkeçirilənseçkilərinvəre
ferendumlarınmüşahidəsindəfəaliştirakedir,analitikmateriallarhazır
lamağa kömək edirlər.Onlar seçki kampaniyalarına birbaşa qoşularaq,
seçki prosedurlarının realizə olunmasını ətraflımüşahidə etmək, seçki
standartlarınıntətbiqedilməsivəmilliadətvəşəraitəuyğunluğunöqteyi
nəzərdən onlarınmüxtəlif aspektlərini qiymətləndirmək imkanınama
likdirlər.

Birlikdövlətlərindəmüxtəlifbeynəlxalqtəşkilatlarınnümayəndələ
rininiştirakıiləmüntəzəmolaraqkonfranslarvəseminarlarkeçirilirvə
onların gedişindədemokratik institutların vəprosedurların, seçki pro
seslərivəmonitorinqitexnikalarınınöyrənilməsiüzrətəcrübəmübadiləsi
aparılır.

Oxucularındiqqətinətəqdimediləntopluda2011ciildən2015ciilə
qədərolandövrdəMDBPAAtərəfindənAzərbaycanRespublikasındake
çirilənseçkilərin:9oktyabr2013cüilAzərbaycanRespublikasıPrezidenti
və1noyabr2015ci ilAzərbaycanRespublikasıMilliMəclisinədeputat
seçkilərinin beynəlxalq müşahidəsinin gedişi və nəticələri işıqlandırı
lır.Monitorinqingedişindədemokratikseçkilərinkeçirilməsi sahəsində
AzərbaycanRespublikasınınbeynəlxalqöhdəliklərəriayətedilməsinəvə
həmçininseçkiidarəetməsi,siyasipartiyalarvənamizədlər,kütləviinfor
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masiyavasitələrivəictimaitəşkilatlartərəfindənseçkikampaniyalarının
keçirilməsiprosesinəböyükdiqqətyetirilmişdir.EkspertlərAzərbaycan
Respublikasınınmövcud qanunvericilik normalarını, seçki idarəetməsi
orqanları sisteminivəonun fəaliyyətmexanizmlərinidiqqətlə təhlil et
mişlər.Seçkilərdəsəsverməprosedurundaseçkilərintəşkilivəseçkipro
sesininaşkarlığıvəaçıqlığının təminedilməsiüsullarında tətbiqedilən
yeniliklərqiymətləndirilmişdir.Məhdudfizikiimkanlıseçicilərinseçki
lərdəiştirakınaşəraityaradılmasıüzrəgörüləntədbirlərinqiymətləndiril
məsimüşahidəçilərinişininmühümaspektiolmuşdur.

2008ci ilin avqust ayından Azərbaycan Respublikasının paytax
tındafəaliyyətgöstərənMDBPAADİMBİBakıfilialıseçkilərinmonito
rinqiçərçivəsindəəhəmiyyətli işgörmüşdür.Filialınəməkdaşlarıvə işə
cəlbedilmişekspertlərmüntəzəmolaraqmüxtəlifsəviyyəliseçkikampa
niyalarınınmonitorinqiniaparır,ölkəninmüxtəlifregionlarındadəyirmi
masalarvəseminarlartəşkiledirlər.Filialınelmitədqiqatişisiyasi,sosial
vəmədənixarakterliproblemlərdaxilolmaqlamüasirAzərbaycanüçün
aktualolanmüxtəlifistiqamətlərüzrəaparılır.Bakıfilialınınfəaliyyətinin
bütünəhəmiyyətlielminəticələrixüsusinəşrlərdədərcedilir.
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2011-2015-ci illərin seçki kampaniyalarının təcrübəsi 
nəzərə alınmaqla Azərbaycan Respublikası seçki 

sisteminin təkmilləşdirilməsi

İnsanhüquqlarınınqorunması,qanununaliliyivədemokratikdə
yərlərinbərqərarolmasımühümfundamentalprinsiplərkimisivilinkişaf
yolututmuşölkələrüçünbaşlıcaprioritetməsələlərdəndir.Seçkisistemi
demokratiyanın əsas göstəricilərindən biri olduğuüçün,Azərbaycanda
busisteminhərtərəfliinkişafetdirilibdahadatəkmilləşdirilməsiistiqa
mətindəsonillərbirçoxmütərəqqiislahatlarhəyatakeçirilibvəmühüm
nailiyyətlərqazanılıb.Buməqsədləilkəvvəldünyadayetkindemokrati
yanınmövcudolduğuölkələrintəcrubəsiyaxındanöyrənilib.Bununreal
laşdırılması sayəsindəAzərbaycanda daha damükəmməl hüquqi baza
yaradılıb, seçkilər sahəsində ixtisaslaşmışbeynəlxalq təşkilatlarlaqarşı
lıqlıfaydalıəməkdaşlıqgenişlənibvəseçkilərinhazırlanıbkeçirilməsində
xeylimüsbəttəcrübəəldəolunub.

Heçşübhəsizki,müasirdünyadainsanvəvətəndaşınənmühüm
konstitusion hüquqlarından biri kimi məhz seçki hüququ qəbul edi
lir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 56cımaddəsində təsbit
olunmuşhəminnormayaəsasənAzərbaycanRespublikasıvətəndaşları
nındövlətorqanlarınaseçməkvəseçilmək,habeləreferendumdaiştirak
etməkhüququvar.Buhüquqlarınyüksəksəviyyədətəminolunmasıvə
onundahasivilreallaşmavasitələrindənolanseçkilərinazad,ədalətlivə

М.М.Pənahov,
Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri
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şəffafkeçirilməsibirsıraamillərlə,ocümlədənölkədəictimaisiyasisa
bitliyin,seçkilərsahəsindəfəaliyyətgöstərənpeşəkarkadrpotensialının
mövcudluğu,madditexnikitəchizatınyüksəksəviyyəsi,mükəmməlqa
nunvericilikbazasınınvəicramexanizmlərininyaradılmasıiləbağlıdır.
BubaxımdanAzərbaycanda son illərərzindəəhəmiyyətlinəticələrəldə
edilib,vətəndaşlarınseçkihüquqununtəminolunmasıvəümumiyyətlə
insanhüquqvəazadlıqlarınınqorunmasısahəsindəçoxsaylıdövlətproq
ramlarıuğurlahəyatakeçirilib.

Seçkisisteminintəkmilləşdirilməsindəseçkikomissiyalarınınmad
ditexniki təminatıvə iş şəraitininyaxşılaşdırılmasımühüməhəmiyyət
kəsbedir.2006cıildənetibarənMərkəziSeçkiKomissiyasıseçkilərin(re
ferendumun)keçirilməsi iləbağlıhazırlığınvəehtiyaclarınöyrənilməsi
məqsədiləgenişmonitorinqlərhəyatakeçirib.Bumonitorinqlərnəticəsin
də aşağı seçki komissiyalarında kargüzarlıq işinin təşkili vəziyyəti, in
formasiyatexnologiyalarındanistifadəsəviyyəsi,mövcudişşəraitivəs.
bukimiməsələlərnəzərdənkeçirilərəkehtiyacmeyarlarımüəyyənedildi
vəzəruritədbirlərgörüldü.Artıqxeylimüddətdirki,ölkərəhbərliyinin
göstərişiiləMSKdadaxilolmaqla,respublikadakı125dairəseçkikomis
siyasınınhamısıüçünişşəraitininyaxşılaşdırılmasıiləbağlıbütünlazımi
addımlaratılıb,yüzdənartıqdairəseçkikomissiyasıüçünyüksəkstan
dartlaracavabverənyeniinzibatibinalartikilibistifadəyəverilib,digər
dairəseçkikomissiyalarınınyerləşdiyibinalarisəmüasirtələblərəcavab
verənşəkildəəsaslıtəmiredilib.Seçkilərin(referendumun)yüksəksəviy
yədəhazırlanıbkeçirilməsiüçündairəseçkikomissiyalarınınmadditex
nikibazasıdahadatəkmilləşdirilib,onlaryeniinformasiyatexnologiyala
rıproqramlarıvəavadanlıqlarıdadaxilolmaqla,zəruriofisləvazimatları
ilə tam təchiz olunublar. Buprosesməntəqə seçki komissiyalarındada
ardıcılşəkildəaparılıb.Onlarınixtiyarınaxeylisaydayeniinşaolunmuş,
müasir tələblərəcavabverənbinalarverilibki,budaseçkilərinyüksək
səviyyədəkeçirilməsiüçünzəruriolanməqamlardandır.

AzərbaycandaseçkilərvəreferendumlarölkəKonstitusiyası,nüfuz
lubeynəlxalqtəşkilatlarıntövsiyəsiəsasında,onlarlasəmərəliəməkdaşlıq
şəraitində işlənibhazırlanmışvəbeynəlxalqstandartların tətbiqinə tam
imkanverənSeçkiMəcəlləsi,eləcədəMərkəziSeçkiKomissiyasıtərəfin
dənqəbuledilənçoxsaylıtəlimat,izahvəqaydalarəsasındatəşkiledilir
vəkeçirilir.Seçkilərinhazırlanıbkeçirilməsinəbirbaşaməsulolanorqan
kimiMərkəziSeçkiKomissiyasınınçoxşaxəlifəaliyyətindəmaarifləndir
məişinintəşkilixüsusiləmühümyertutur.Xarakterindənasılıolaraqhər
seçkidövründəbeşmilyondanartıqdaimiseçici,xeyli saydanamizəd,
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referendumüzrətəşviqatqrupları,onlarıntəmsilçiləri,həmçininçoxsay
lımüşahidəçilərvəKİVnümayəndələri seçkiprosesinəqoşulur.Buba
xımdanseçkisubyektləriüçüntəşkilolunanmaarifləndirmətədbirlərinin
əhəmiyyətidanılmazdır.

AzərbaycanRespublikasıPrezidentinin28dekabr2006cı il tarix
li Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «AzərbaycanRespublikasında insanhü
quqlarınınmüdafiəsiüzrəMilliFəaliyyətPlanı»vəonundavamlılığının
təminedilməsiməqsədiləAzərbaycanRespublikasıPrezidentinin27de
kabr2011ciiltarixliSərəncamıilətəsdiqedilmiş«AzərbaycanRespubli
kasındainsanhüquqvəazadlıqlarınınmüdafiəsininsəmərəliliyiniartır
maqsahəsindəMilliFəaliyyətProqramı»seçkilərləbağlımaarifləndirmə
tədbirlərininkeçirilməsindəənvacibsənədlərdənbiridir.Qəbulolunduğu
vaxtdanetibarənbumühümsənədlərdənirəligələnvəzifələrinicrasıilə
bağlıbütünseçkilərdəMərkəziSeçkiKomissiyasıtərəfindənaşağıseçki
komissiyalarıüzvlərininpeşəhazırlığınınartırılması,seçkilərsahəsində
onlarınbilik,bacarıqvəişgüzarvərdişlərinintəkmilləşdirilməsiməqsə
diləmütəmadiolaraqseçkihüququüzrəixtisaslaşdırılmışkurslar,habelə
digərseçkisubyektlərininmaarifləndirilməsiüçünbuqəbildənolançox
saylıtədbirlərhəyatakeçirilib.

MərkəziSeçkiKomissiyasıüçündaimixarakterlifəaliyyətolanse
çicisiyahılarıiləişözünəməxsusmaarifləndirməimkanlarınamalikdir.
Seçicisiyahılarımühümseçkisənədiolmaqlailboyufasiləsizolaraqdə
qiqləşdirilirvəseçkikomissiyalarıtərəfindənictimailəşdirilir.Seçicisiya
hılarınındahatəkmilolmasıüçün«Seçkilər»DövlətAvtomatlaşdırılmış
İnformasiyaSisteminintexnikivəproqramtəminatlarıdahadatəkmil
ləşdirilib, eləcə də siyahıların dəqiqləşdirilməsi prosesindəmüvafiq or
qanlarlaqarşılıqlıfəaliyyətdahasəmərəlihalalıbki,budanəticəetibarilə
seçicisiyahılarınınyüksəkdəqiqlikləhazırlanmasındavəkeyfiyyətinin
daha da yaxşılaşdırılmasındamühüm irəliləyişlər əldə olunmasına şə
raityaradıb.Siyahılarındəqiqləşdirilməsindəvədigərhüquqiməsələlərlə
bağlıMSKnın115nömrəliqaynarxəttivəinternetsəhifəsindəkionline
müraciət imkanıseçicilərləkomissiyaarasındaartıqbirbaşa faydalıün
siyyətvasitəsinəçevrilib.Əsasənseçicisiyahıları,səsverməprosedurları,
seçkiməntəqələrininyerləşdiyiünvanvəs.məzmunlumüraciətlərdərhal
cavablandırılırvəoperativşəkildəmüvafiqaddımlaratılır.

Seçicilərinrahatlığıvətəmsilçiliknormasınauyğunluğaəməlolun
masıüçünseçkidairələrivəməntəqələrinindislokasiyalarınıntəkmilləş
dirilməsiistiqamətindəardıcıltədbirlərgörülüb.İnformasiyavəkommu
nikasiya texnologiyalarının xidmətlərindən yararlanaraq seçicilərin öz
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məlumatlarını daha asanlıqla yoxlaması, dəqiqləşdirməsi və şəffaflığın
təminedilməsiüçünrespublikadakıbeşmilyondanartıqseçicininseçki
məntəqələriüzrə siyahısı2005ci ildənetibarənMSKnınrəsmi internet
səhifəsindəyerləşdirilib.Seçkihüququnamalikhərbirvətəndaşəlavəbir
vasitəkimiMSKnıninternetsəhifəsindənistifadəetməkləözadınınse
çicisiyahısındaolubolmadığınısiyahılarabirbaşakeçid,yaxudmüvafiq
axtarışsistemivasitəsiləyoxlayavəözühaqqındaolanməlumatları(adı,
soyadı,atasınınadı,təvəllüdü,səsverdiyiməntəqəvədairəninnömrəsi
ni)dəqiqləşdirəbilər.Seçicilərsəsverəcəkləriməntəqəninyerləşdiyiün
vanı,həmçininsözügedənərazininxəritəsini,həminünvanistiqamətində
hərəkətedənictimainəqliyyatvasitələribarədəlazımiməlumatlarıdabu
səhifədənəldəedəbilərlər.

Məlumdurki,yüksəktexnologiyalarvəinnovasiyalardövrününin
sanlarıolaraqölkəvətəndaşlarınınbusahədəkimövcudbilikvəvərdişləri
durmadanartır.BumənadaMərkəziSeçkiKomissiyasıinternetsəhifəsi
vasitəsilədəseçicilərinvədigərseçkisubyektlərininmaarifləndirilməsi
işini daim təkmilləşdirir.Müasir texnologiyaların verdiyi imkanlardan
bəhrələnməkləseçkisubyektləriMərkəziSeçkiKomissiyasınınqəbulet
diyi bütün qərarlar və sənədlərlə, habelə keçirdiyi tədbirlərlə yaxından
tanışolur,həmçininseçkilərdəiştirakedənsubyektlərləbağlıməlumatlar
əldəedəbilirlər.MərkəziSeçkiKomissiyasınıninternetsəhifəsində(www.
msk.gov.az,www.cec.gov.az,www.infocenter.gov.az) seçkilərlə (referen
dumla)bağlıbütündigərməlumatlardaoperativşəkildəyerləşdirilirvə
vaxtaşırıyenilənir.

MərkəziSeçkiKomissiyasınınhəyatakeçirdiyiənmühümlayihə
lərdənbiriaşağıseçkikomissiyalarıüzvlərininmaarifləndirilməsiməqsə
dilətəşkilediləntreninqlərdir.Seçkikomissiyalarısistemində30mindən
artıqkomissiyaüzvüfəaliyyətgöstərirki,seçkilərinbeynəlxalqstandart
larauyğunhazırlanıbkeçirilməsibilavasitəonlarındapeşəkarlıqsəviy
yəsindən,bilikvəbacarıqlarındanasılıdır.Onbeşiləyaxındırki,uğurla
həyatakeçiriləntreninqlayihəsindəmüxtəlifbeynəlxalqtəşkilatlarlasə
mərəliəməkdaşlıqedilir.2008ciildənbuistiqamətdəaparılanişlərdaha
datəkmilləşibAvropaŞurasıVenesiyaKomissiyasıiləbirgəhərseçki
dairəsiüzrəikipeşəkaryerlitrenerhazırlanıb.Hazırdabutrenerlərdairə
vəməntəqəseçkikomissiyalarıüzvlərininmaarifləndirilməsindəxüsusi
ləmühümroloynayır.Qeydetməklazımdırki,əvvəlkiseçkilərdəoldu
ğukimi,20112015ciillərdəkeçirilmişprezident,parlamentvəbələdiyyə
seçkilərində aşağı seçki komissiyalarınınmaarifləndirilməsi məqsədilə
geniştreninqlayihələrigerçəkləşdirilibvə30mindənartıqkomissiyaüz
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vüseçkilərdəsəsverməprosesi,müstəsnahallar,səslərinsayılması,pro
tokollarındoldurulmasıdadaxilolmaqla,seçkigünüprosedurlarıbarədə
ətraflıməlumatlandırılıb.

Ümumilikdə qanunvericiliyə uyğun olaraqMərkəzi SeçkiKomis
siyasıtərəfindəntəşkiledilənmaarifləndirmətədbirləribirçoxhallarda
konkretvəzifələrdaşıyanyerli icrahakimiyyətləri,məhkəmə,prokuror
luqvəpolisorqanlarıiləbirgəhəyatakeçirilir.Proqramlarçərçivəsindəiş
tirakçılaraseçkilərəhazırlıq,həyatakeçirilmişlayihələr,seçkihüququnun
həyatakeçirilməsi vəvətəndaşların seçkihüquqununqorunması, seçki
qanunvericiliyivənormativhüquqiaktlar,yerlivəbeynəlxalqmüşahidə
ninəsaslarıvədigərməsələlərbarədəətraflıməlumatverilir,ortayaçıxan
suallarəhatəlişəkildəcavablandırılır.

Xüsusiləvurğulamaqlazımdırki,MərkəziSeçkiKomissiyasıbaşda
olmaqla,aşağıseçkikomissiyalarıseçkiproseslərininişıqlandırılmasında
vəictimaiyyətinməlumatlandırılmasındamüstəsnaroluolankütləviin
formasiyavasitələriiləyaxındanəməkdaşlıqedir,onlaraseçkiləriişıqlan
dırmalarıüçünhərcürşəraityaradır,özpeşəborclarınılayiqincəyerinə
yetirmələrinəlazımiköməklikgöstərirlər.KİVnümayəndələrimütəmadi
qaydadaMSKnıniclaslarınavəbütüntədbirlərinədəvətolunurvəlazımi
məlumatlarıdərhalvəbirbaşaəldəedirlər.Seçkilərinhazırlanmasıvəke
çirilməsiiləbağlıictimaiyyətinməlumatlandırılmasıüçünMSKtərəfin
dənmüxtəlifxarakterlimətbuatkonfransları,brifinqlərkeçirilir,respub
likada fəaliyyət göstərən elektron informasiya vasitələrinə məlumatlar
çatdırılır,mətbuatbülletenlərivəməqalələrdərcolunur.Sonillərərzində
buəməkdaşlıqdahadadərinləşibvəMərkəziSeçkiKomissiyasınınkütlə
viinformasiyavasitələriiləbirçoxgenişmiqyaslıtədbirlərikeçirilib.

Müxtəlif seçki subyektlərininmaarifləndirilməsi və ictimaiyyətin
seçkilərlə bağlıməlumatlandırılmasıməqsədilə seçkilər və referendum
dövrüMərkəzi Seçki Komissiyasının üzvləri vəKatibliyin əməkdaşları
İctimaiteleviziyavəradiodahərhəftəseçkihüquqununvəseçkiprosesi
ninmüxtəlifaktualproblemlərinəhəsrolunmuşmövzularlaçıxışedirlər.
Eynizamanda,MSKüzvlərininvəKatiblikəməkdaşlarınınmətbuatsə
hifələrindəkiməqalələrivəçoxsaylımüsahibələridəvətəndaşlarınseçki
fəallığınastimulverənamillərdəndir.

MSKözfəaliyyətindəbeynəlxalqtəşkilatlarlaəməkdaşlıqəlaqələri
ningenişləndirilməsi, inkişafetmişdünyaölkələrinintəcrübəsininmü
təmadi şəkildə öyrənilməsi və tətbiq olunmasını prioritetməsələlərdən
birikimimüəyyənləşdirib.Komissiyanınmüxtəlifbeynəlxalqtəşkilatlar
laəməkdaşlığıçərçivəsindəvaxtaşırıardıcılşəkildəbirçoxgenişmiqyaslı
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layihələrreallaşdırılırki,bütünbunlardavətəndaşlarınəsaskonstitusion
hüquqlarından olan seçmək və seçilmək hüquqlarının hərtərəfli təmin
olunmasıvəqorunmasınazəminyaradır.Bulayihələrsırasınanamizəd
lərinqeydiyyatıprosedurunungücləndirilməsi, şikayətvəmüraciətlərə
baxılması,aşağıseçkikomissiyalarıüzvlərininmaarifləndirilməsivədi
gərbusəpkilitədbirlərdaxildir.

Seçkiprosesininmühümmərhələlərindənolanseçkiqabağıtəşviqat
prosesixüsusilədiqqətdəsaxlanılır.Təşviqatsubyektlərinəazadseçkiqa
bağı(referendumqabağı)təşviqatlarınıaparmalarıüçünbərabərəsaslarla
hərcürşəraityaradılır.İlknövbədəhərbirseçkiməntəqəsindənamizəd
lərintəşviqatmateriallarıüçünböyükölçülülövhələrquraşdırılır.Seçici
lərləgörüşvəyığıncaqlarkeçirilməsiüçünSeçkiMəcəlləsinintələblərinə
uyğunolaraqyerli icrahakimiyyətləri tərəfindən respublikadakıbütün
yaşayışməntəqələrindəkifayətqədəraçıqvəqapalıgörüşyerləriayrılaraq
odənişsiz əsaslahüququolan şəxslərin ixtiyarınaverilir.Bununlabağlı
məlumatyalnızdairəseçkikomissiyasınaverilir.Bütünbunlarlayanaşı,
seçkiqabağıtəşviqatzamanınamizədlərə,siyasipartiyalara,siyasiparti
yalarbloklarınavəreferendumüzrətəşviqatqruplarınadahagenişim
kanlarvəədalətlimübarizəşəraitiyaratmaqməqsədiləmüvafiqsubyekt
lərə seçiciləriözplatformavəproqramları ilə tanışetməküçün İctimai
televiziyavəradiodahəftəlik6saatolmaqla(3saatTVdə,3saatradioda)
pulsuz efir vaxtı ayrılır. Efir vaxtından istifadə etdikləri günün ertəsi
gün isəonlarüçünqəzetlərdəbərabərhəcmdəödənişsizdərcüçünyer
ayrılır.MSKödənişsizefirvaxtındanistifadəqaydalarımüəyyənləşdirir
vəqanunvericiliyintələblərinəəməlolunmasınanəzarətihəyatakeçirir.
ÖdənişliefirvaxtıtəqdimedənKİVlərtərəfindəntəklifolunanqiymətlər
MSKyatəqdimolunurvəbuməlumatlarhəminsubyektlərintanışolma
larıüçünKomissiyanıninternetsəhifəsindəyerləşdirilir.HəmçininMSK
nındiqqətmərkəzindəmüvafiqKİVlərtərəfindənbərabərşərtlərintəmin
olunmasısaxlanılır.

Seçkilərinhazırlanmasıvəkeçirilməsizamanıaşkarlıqənmühüm
prinsiplərdən biridir. Öz mütərəqqiliyi ilə diqqət çəkən Seçki Məcəllə
siistəryerli,istərsədəbeynəlxalqmüşahidəçilərinseçkilərdəiştirakıvə
fəaliyyətiüçüngenişimkanlaraçır.Bununnəticəsidirki,Azərbaycanda
keçirilənseçkilərdaimçoxsaylıyerlivəbeynəlxalqmüşahidəçilərin,eləcə
dəyerlivəbeynəlxalqkütləviinformasiyavasitələrininiştirakıiləxarak
terizəolunur.Yerlivəbeynəlxalqmüşahidəçilərin,eləcədəümumiyyətlə
müşahidəçistatusuolanşəxslərinseçkikomissiyalarınıniclaslarını,səs
lərinhesablanmasını,dairəvəməntəqəseçkikomissiyalarındaseçkibül
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letenləri və səsverməninnəticələrinədairprotokollardadaxil olmaqla,
bütünseçkisənədləriiləaparılanişimüşahidəetmək,eləcədəseçkiko
missiyalarınıniclaslarındaiştiraketməkimkanıtamtəminolunur.

ŞəffaflıqdandanışarkənAzərbaycanın informasiyakommunikasi
yatexnologiyalarınınmüasirimkanlarındanistifadəedərəkdünyaseçki
praktikasınaverdiyivebkameratəcrübəsinixüsusiləqeydetməklazım
dır. 2008ci ildən başlayaraq Azərbaycanda seçki məntəqələrindən kə
narda internetvasitəsiləsəsverməprosesinicanlı, fasiləsiz izləməüçün
vebkameralardan istifadə olunur. Vebkameraların istifadə praktika
sıvə coğrafiyasıdurmadangenişlənir.Beləki, ilk illərdəölkəüzrə500
seçkiməntəqəsində (seçkiməntəqələrinin təqribən 10%i) tətbiq olunan
vebkameralarınsayı2013cüildəikidəfəartırıldıvəhazırdabütünölkə
coğrafiyasınıəhatəedən1000məntəqədə(təqribən20%)quraşdırılıb.Bu
vebkameralarvasitəsiləinternetistifadəçiləriseçkigünüistərölkədaxi
lindən,istərsədəxaricdənMSKnıninternetsəhifəsinədaxilolaraqsəs
verməprosesini,səslərinsayılmasıvənəticələrinmüəyyənləşdirilməsini
arasıkəsilmədənbirbaşamüşahidəetməkimkanınamalikolurlar.Seçki
günüdünyanınmüxtəlifölkələrindənvebkameralaraonminlərləbaxış
buuğurlutəcrübəninseçkiprosesininaçıqlığınınvəşəffaflığınınartırıl
masınaverdiyicidditöhfəniaydınnümayişetdirir.

MərkəziSeçkiKomissiyasıvətəndaşlarınəsaskonstitusionhüquq
larındanolanseçmək,seçilməkvəreferendumdaiştirakhüquqlarınıntə
minedilməsi,seçkiqanunvericiliyinindürüstvətamtətbiqi,beynəlxalq
təcrübəninöyrənilməsivəbeynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıqəlaqələri
ningenişləndirilməsiistiqamətlərindəsəmərəlifəaliyyətgöstərməyəda
vametməkdədir.
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Ə.M.Hüseynli,
Azərbaycan Respublikası                                                                                 

Milli Məclisinin Hüquq siyasəti                                                                                         
və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri

2011-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikası 
qanunvericiliyinin inkişafı demokratik 

islahatların əsası kimi

Hərbirxalqınöziradəsiniifadəetməsininənmühümformasıdöv
ləthakimiyyətiorqanlarınademokratikvəazadseçkiləryoluiləözfikrini
bildirməsidir.Bütündünyadaseçkilərdövlətinvəictimaihəyatınidarə
olunmasındavətəndaşlarınənkütləviiştirakformasıdır.

1995ci ildə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitu
siyasıdemokratikseçkisistemininəsaslarınımüəyyənetmişdir.Konsti
tusiyaəsasında2003cü ildəvahidSeçkiMəcəlləsininqəbuledilməsinə
qədər prezident, parlament və bələdiyyə seçkilərini nizamlayan xüsusi
qanunlarqəbuledilmişdir.

Müasirdövrdəseçkiiləbağlıdemokratikinstitutlarıninkişafıhü
quqi dövlətin əsas istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. 2003cü ildə
PrezidentHeydər Əliyev tərəfindən Parlamentə təqdim olunmuş Seçki
MəcəlləsiAzərbaycanınsiyasihüquqisisteminəverilmişənmühümtöh
fələrdənbirioldu.Seçkilərinvəreferendumunkeçirilməsinibütündəqiq
liyi iləözündəehtivaedənvahidsənədkimiSeçkiMəcəlləsi,həmçinin
seçkikomissiyalarıadministrasiyasınınformalaşdırılmasındahüquqiba
zarolunuoynadı.

HələSeçkiMəcəlləsiqəbulolunandövrdəobirçoxbeynəlxalqtəş
kilatlartərəfindənmüasirstandartlaracavabverənkimidəyərləndirilmiş,
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azadvəədalətliseçkilərinkeçirilməsiüçünyaxşıhüquqibazayaradıldığı
bildirilmişdir.

Qanunvericiliyin istənilən sahəsi kimi, seçki qanunvericiliyi də
daimtəkmilləşdirilməlidir.Buzamanbir tərəfdənAzərbaycandagedən
demokratik inkişaf,keçirilən seçkilərin təcrübəsi,digər tərəfdən isəqa
nunvericilikhüququsahəsindəinkişafedənbeynəlxalqstandartlarvəay
rıayrıölkələrinmüsbətpraktikasınəzərəalınmalıdır.2003cüildəAzər
baycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi qəbul olunduğu andan 1 may
2016cıilədəkSeçkiMəcəlləsinə17dəfə(2003cüildəbirdəfə,2004cüildə
üçdəfə,2005ciildədörddəfə,2007ciildəbirdəfə,2008ciildəikidəfə,
2010cuildəikidəfə,2011ciildəbirdəfə,2012ciildəbirdəfə,2013cüildə
birdəfə,2015ciildəbirdəfə)əlavəvədəyişiklikolunmuşdur.

Seçki Məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində həyata keçi
rilmişişləritəhliledərəkbuqənaətəgəlməkolarki,2011ciilədəkSeçki
Məcəlləsinəedilənəlavəvədəyişikliklərqanunvericilikdəmövcudolan
boşluqlarındoldurulmasıiləbağlıolmuş,seçkilərindahaşəffaf,dəqiqvə
demokratikkeçirilməsinəgətiribçıxarmış,məsuliyyətartırılmasınabir
çoxhallardadaSeçkiMəcəlləsininpozulmasınagörəməsuliyyətinmüəy
yənləşdirilməsinəyönəlmiş,seçkiprosesininmüasirdövrdədahadatək
milləşdirilməsini,seçkiresurslarındandahasəmərəliistifadəedilməsini,
seçkilərdə suiistifadə hallarının qarşısının alınmasını, seçkimüddətlə
rinin azaldılmasını, madditexniki təminatın yaxşılaşdırılmasını, Seçki
Məcəlləsiiləformalaşanseçkikomissiyalarınınseçkitəcrübəsi,praktika
sınıntəkmilləşdirməsinitəminetmişdir.

Ümumilikdə,qəbulolunduğu2003cüildənbugünədəkAzərbay
canRespublikasınınSeçkiMəcəlləsinin250dəkmaddəsinəbuvəyadi
gərdəyişiklikedilmiş,Məcəllədən30dançoxmaddəçıxarılmışvə20yə
yaxınmaddəəlavəolunmuşdur.Busənədəteztezdəyişikliklərvəəlavə
lərolunmasınınsəbəbiondanibarətdirki,SeçkiMəcəlləsiAzərbaycanın
demokratikcəmiyyətinininkişafıiləyanaşıdəyişmişdir.

Birmənalıdeməkmümkündürki,SeçkiMəcəlləsininqəbulumöh
kəmvəuzunmüddətsəmərəlifəaliyyətgöstərəbilənseçkisistemininya
radılmasınagətirib çıxarmışdır.Müasirdünyadademokratik seçkilərin
vacib prinsipi seçki prosesinin şəffaflığıdır. Buna, həmçinin, seçkilərdə
«exitpoll»unkeçirilməsi,gözəgörünməyənmürəkkəbləbarmaqlarınişa
rələnməsi, vebkameraların quraşdırılması və s. aiddir.Qeyd etmək la
zımdırki,seçkilərinşəffaflığınıntəminedilməsininbütünelementlərinin
heçdəhamısı,məsələnbarmaqlarınişarələnməsiilkillərdəcəmiyyətimiz
tərəfindənheçdəmüsbətqəbul edilməmişdir.Özündəqafqazlılarınvə
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şərq xalqlarının etibarlılığının və düzgünlüyünün ən yaxşı ənənələri
nibirləşdirənAzərbaycanxalqıbeləbiryeniliyəheçdətammüsbətya
naşmamışdır.Lakinbeynəlxalq təşkilatlarlakonstruktivmünasibətlərin
saxlanılmasınaminəbizbuyeniliyiqəbuletdik.Müşahidəçilərə lövhə
ciklərin verilməsi, seçicilər siyahısında vətəndaşların tamünvanlarının
göstərilməsi qaydasının qəbul olunması, seçki bülletenlərinin zərflərə
qoyulmasıqaydasınınləğvolunmasınınəzərdətutandigərdəyişikliklər
parlamentarilərtərəfindəntamdəstəklənmişdir.

AzərbaycanRespublikasınınİnzibatiProsessualMəcəlləsinəApell
yasiya instansiyası məhkəməsinə seçki hüquqlarının müdafiəsi barədə
daxil olmuş işlərə dair iddia ərizələrinə baxılmasını nəzərdə tutan əla
vələrinqəbul edilməsi,həmçininqərarlarabaxılmasıvəqəbul edilməsi
müddətləriniazaltmışdır.

Beləliklə,AzərbaycanRespublikasınındemokratikseçkisisteminin
əsasını ilköncəSeçkiMəcəlləsindəqanunşəklindəmöhkəmləndirilmiş
şəffaf,seçkiprosesininbütüntərəfləriüçünəlçatanmexanizmlərtəşkilet
mişdir.Bumexanizmlərqanunyaradıcılartərəfindəntəkmilləşdirilmişvə
seçkitəcrübəsiiləmöhkəmləndirilmişdir.SeçkiMəcəlləsininqəbuledil
məsindənsonrakeçmiş13illikyolundüzgünlüyüəsasbeynəlxalqpar
lamentmissiyalarıtərəfindənazad,ədalətlivədemokratikseçkilərkimi
xaraterizə olunmuş, 2013cü ildəAzərbaycanPrezidenti seçkilərininvə
2015ciildəAzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisinəseçkilərintəşki
lindəvəkeçirilməsindəbirdahasübutolunmuşdur.
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A.M.Cəfərov,
MDB PAA Şurasının Baş katibinin 
müavini – Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisinin səlahiyyətli 
nümayəndəsi

Demokratik seçkilərin keçirilməsi 
təcrübəsinin yayılmasında MDB PAA 

imkanlarından istifadə edilməsi

Demokratikseçkilərmüasirinkişafetmişdövlətinidarəetməorqan
larınınlegitimliyinitəminedənquruluşununaparıcıelementidir.Dövlə
tinsabitinkişafınınəsaselementiolanvətəndaşcəmiyyətiinstitutlarının
bütünsistemi,həmçinin,azadseçkilərəəsaslanır.Bunöqteyinəzərdən,
istərhazırkıyüzilliyin,istərsədənisbətənbuyaxınlardaislahatlarvəde
mokratiyanınvəbazariqtisadiyyatınınəsaslarınınqurulmasıyolunaqə
dəmqoyanistəniləndemokratikdövlətinhəyatındamüntəzəmkeçirilən
rəqabətliseçkilərinroluaydınolur.

Seçkiprosedurlarının(seçkilərinvəreferendumların)vacibatribut
larıaşağıdakılardır:

suverendövlətinparlamentitərəfindənmüvafiqqanunvericiliyin•
qəbuledilməsi,onunəsasındamərkəzi,ərazivəyerliseçkikomis
siyalarıqismindəseçkiprosesinintəşkilistrukturlarıyaradılırvə
seçkikampaniyalarınınbütünmərhələləritənzimlənir;
əhalininmüxtəlif təbəqələrininmaraqlarını təmsil edən siyasi•
partiyalarsistemininformalaşdırılması;
siyasiqüvvələrvəvətəndaşcəmiyyətininstrukturlarıarasında•
əlaqənitəminedənçapvəelektronkütləviinformasiyavasitələ
rininmövcudluğu;
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səlahiyyətliicravəməhkəməhakimiyyətiorqanlarıtərəfindən•
seçkisistemininbütünelementlərininişiüçünəlverişlişəraitin
təminedilməsi,onlartərəfindənseçkiprosedurlarıçərçivəsində
mübahisələrinvəmünaqişələrinoperativhəlli.

Müasirseçkilərinvəreferendumlarıntəşkilivəkeçirilməsiolduqca
mürəkkəbməsələdir.Onunuğurlabaştutmasıdövlətinseçkisisteminin
bütünelementlərininişininəlaqəliolmasıiləmüəyyənedilir.Məhzbuna
görəseçkilərintəşkilivəkeçirilməsininmonitorinqi,beynəlxalqmonito
rinqdaxilolmaqla,qanunvericiliyəriayətedilməsinin,seçkilərvəyarefe
rendumlarprosesindəvətəndaşlarınazadiradəifadəetməsiüçünəlveriş
lişəraityaradılmasınınvacibelementləridir.

MDB iştirakçısı olan dövlətlərin Parlamentlərarası Assambleyası
modelqanunvericiliyinişlənibhazırlanmasısahəsindəvəbusahədəde
mokratikdövlətlərinstandartlarınamüvafiqolaraqseçkilərinvəreferen
dumlarınkeçirilməsinitəminedəntövsiyələrinvədigərnormativsənəd
lərinhazırlanmasındaliderdir.Onuntərəfindənmonitorinqvəseçkilərin
nəticələrininqiymətləndirilməsisahəsindəümumiqəbuledilənseçkinor
malarınavəstandartlarınaəsaslananSeçkilərinmüşahidəsiüzrəMüstəqil
DövlətlərBirliyininbeynəlxalqmüşahidəçiləriüçünTövsiyələr(7dekabr
2002ciil),«MüstəqilDövlətlərBirliyininiştirakçısıolandövlətlərdəseç
kilərinvəreferendumlarınbeynəlxalqmüşahidəsininprinsipləribarədə»
MDBiştirakçıdövlətlərininParlamentlərarasıAssambleyasınınBəyanna
məsi(25noyabr2008ciil)vəbirsıradigərsənədlərqəbuledilmişdir.Bu
sənədlərMDBölkələrindədövlətçiliyinqurulmasınıntariximərhələsinin
vəhəmçininmüvafiqdövlətlərinictimaisiyasivəsosialhəyatınaməxsus
olanunikalyerlivəmillixüsusiyyətləriniəhəmiyyətlidərəcədənəzərdə
tutur.Bununlayanaşı,prosesinbütünmərhələlərindəqanunvericitəşəb
büslərinişlənməsindənmövcudhüquqnormalarınınicrasınınmonitorin
qininkeçirilməsinədəkMDBPAAiştirakçısıolandövlətlərinsuverenliyi
prinsipinədaimciddiriayətolunur.

1994cüildən2016cıilədəkMDBPAAMDBdövlətlərindəseçkilər
vəreferendumlara100dənartıqmüşahidəçilərqruplarınıngöndərilməsi
nitəşkiletmişdir.OnlarıntərkibinəMDBParlamentlərarasıAssambleya
sınındeməkolarki,bütüniştirakçıdövlətlərinitəmsiledənmüşahidəçilər
daxilolmuşdur.Ötəndövrərzindəmüxtəlifölkələrinnümayəndələrinin
qarşılıqlıəlaqələrininunikaltəcrübəsitoplanmış,icrahakimiyyətiorqan
larının,məhkəməinstitutlarının,siyasipartiyalarvəKİVlərinqanunve
ricilik fəaliyyətindəvə iş təcrübəsindədövlətlərinmövcud təcrübəsinin
təhlilivəyayılmasımetodologiyasıyaradılmışdır.
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Beynəlxalqmonitorinq, seçkilərin (referendumların) hazırlanması
vəkeçirilməsitəcrübəsiilətanışolmaq,millivəregionalsəviyyədəseç
kilərintəşkilatçılarıiləgörüşlərkeçirmək,seçkiprosesininbütüniştirak
çılarıiləmilliseçkilərinxüsusiyyətlərinimüzakirəetmək,beynəlxalqsə
viyyədəmövcudtəcrübəninistifadəedilməsiimkanınıəldəetməküçün
fəalistifadəedilir.

MDBPAAiştirakçısıolandövlətlərdəseçkilərinvəreferendumların
beynəlxalqmüşahidəsinin təşkilivəkeçirilməsisahəsindəseçkiqanun
vericiliyinintəhlili,seçkilərinmüşahidəsiəsasındatövsiyələrinhazırlan
ması, iştirakçıdövlətlərdəvətəndaşlarınhüquqmədəniyyətinin inkişafı
məqsədiləseçkiiştirakçılarıüçünsorğuanalitiksənədlərinhazırlanması
MDB PAA iştirakçısı olan dövlətlərin Demokratiyanın, parlamentariz
min inkişafının vəvətəndaşların seçki hüquqlarına riayət olunmasının
monitorinqibeynəlxalqinstitutununəsasfəaliyyətnövləridir.Bunöqteyi
nəzərdənMDBPAADİMBİBakı filialının, eləcədəbu institutundigər
dövlətlərdəolanfiliallarınınfəaliyyətihəmelminəzəri,həmdəpraktiki
cəhətdənzəngindir.

MDB PAA DİMBİ Bakı filialı seçki iştirakçılarının maarifləndi
rilməsi üzrə Azərbaycan Respublikasının milli proqramlarının realizə
edilməsindəfəaliştirakedir.Onunəməkdaşlarıtərəfindənparlamentvə
PrezidentseçkilərindəvəhəmçininAzərbaycanRespublikasınınKonsti
tusiyasınadüzəlişlərinedilməsiüzrə2009cu ilin referendumundamil
li müşahidəçilərin hazırlanması üzrə çox saydamüxtəlif kurslar təşkil
edilib. Bakı ekspertləri institutun SanktPeterburqda olan qərargahının
nümayəndələri ilə birgə uzunmüddətli və qısamüddətlimüşahidəmis
siyaları çərçivəsindəMDBPAAmüşahidəçilərinə əhəmiyyətli dərəcədə
köməkgöstərirlər.HərbirseçkilərvəyareferendumlarərəfəsindəMDB
PAADİMBİmütəxəssisləri seçkilərinplanlaşdırıldığıdövlətin seçki qa
nunvericiliyinindigərdövlətlərdəolananalojiqanunvericilikləmüqayi
səlitəhliliniaparırlar.

Seçki sahəsində ən yaxşı nailiyyətlərin təcrübədə qəbul edilməsi
vərealizəsisahəsindətəcrübəmübadiləsinətəkanverənvacibalətMDB
PAAçərçivəsindəmütəmadikeçirilənelmipraktikitədbirlərdir(seminar
lar,konfranslar).Beləki,1617dekabr2013cüildəBakıda«MDBölkələ
rində seçki qanunvericiliyinin inkişafı: təkmilləşdirməyolları və tətbiq
praktikası»adlıbeynəlxalq seminarbaş tutmuşdur.23aprel2014cü il
dəBakıda«YerliözünüidarəetməorqanlarınınfəaliyyətindəAzərbaycan
RespublikasıMilliMəclisininrolu»adlıseminarkeçirilmişdir.14noyabr
2014cüildəMingəçevirşəhərindəMDBPAADİMBİBakıfilialıbələdiyyə
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seçkilərinin keçirilməsininmonitorinqi üçünmüşahidəçilərin hazırlan
ması üzrə seminar, 23 aprel 2015ci ildə isə  «AzərbaycanRespublika
sındademokratikinstitutlarıninkişafı:nailiyyətlərvəperspektivlər»adlı
seminartəşkiletmişdir.

Seminar iştirakçılarının çevrəsinə, bir qayda olaraq, milli parla
mentlərindeputatları, ayrıayrıdövlətlərinmərkəzi seçkikomissiyaları
nınrəhbərləri,siyasipartiyaların,kütləviinformasiyavasitələrinin,qey
rikommersiya təşkilatlarının və akademik elmin nümayəndələri daxil
olmuşdur.Adətən,qeydedilən tədbirlərayrıayrıdövlətlərinnümayən
dələriyenitexnologiyalarıntətbiqetmətəcrübəsi,vətəndaşcəmiyyətinin
strukturlarıiləqarşılıqlıişbirliyiqurulmasıtəcrübəsi,seçkikampaniyası
nınilkmərhələlərində,eləcədəseçkigünüseçkimübahisələrivəmünaqi
şələrinhəlletməmexanizmləriiləbölüşənpraktikməşğələləridənəzərdə
tutur.

MDBPAADİMBİBakıfilialınınbazasındadaimiəsaslarlafilialın
fəaliyyət predmetinə aid olan aktual problemlərin elmi araşdırmaları
aparılır.Məsələn, Azərbaycanda demokratik institutların qurulması və
inkişafıprosesininöyrənilməsinəhəsredilmiş«MDBPAAdaqəbuledil
mişmodelqanunlarınınvənormativsənədlərinAzərbaycanRespublika
sınınhəyatındarolu»adlıaraşdırmaişiaparılmışdır.Həmçinin,Azərbay
canıngəncalimləriarasındaMDBməkanında inteqrasiyaproseslərinin
öyrənilməsiüzrəelmiişlərinmüsabiqəsikimi,ölkədəparlamentvəPrezi
dentseçkilərinəhazırlıqçərçivəsindəməntəqəseçkikomissiyalarıüzvləri
üçünAzərbaycanRespublikasıMSK iləbirgəpraktik seminarlarvəbu
kimiinnovasiyafəaliyyətnövlərinidəsadalayabilərik.

MDBPAAiştirakçısıolandövlətlərdəyaradılanseçkilərinvərefe
rendumlarınmonitorinqimodelinin digər regionlarda olan dövlətlərin
analojimodellərindənprinsipialfərqiondanibarətdirki,Birlikməkanın
dadövlətsiyasətininaliprioritetivəbeynəlxalqünsiyyətinsarsılmazqay
dasıkimimillisuverenliyəhörmətvətərəfdaşdövlətlərindaxiliişlərinə
müdaxiləedilməməsi tanınır.MDBPAADİMBİvəonun filialları seçki
prosedurlarınınmonitorinqi sisteminin formalaşmasındavəonların ef
fektivliyinin qiymətləndirilməsinin orijinal sisteminin işlənib hazırlan
masındaözlərininqarşısınasiyasisisteminhansısaspesifikversiyasının
«önəçəkilməsini»birməqsədkimiqoymurlar.Lakin,bu,monitorinqke
çirildiyi dövlətlərdə seçki prosesinin təkmilləşdirilməsi üzrə iradların,
tövsiyələrinvətəkliflərinbildirməsiniistisnaetmir.Tarixiənənələrəuy
ğunolaraq,beynəlxalqmüşahidəçilər,ilköncəseçkilərdəiştiraketməyin
şəxsiuğurlutəcrübəsinəmalikmilliparlamentlərindeputatları,azadvə
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ədalətliseçkilərdaxilolmaqla,ümumiqəbulediləndemokratikstandart
larayaxınlaşmaprosesininimtahanedənyox,məsləhətçilərirolundaçıxış
edirlər.Onagörə,MDBPAAvəonunstrukturundayaradılanbölmələ
rinqarşısındaseçkiqanunvericiliyininuyğunlaşdırılması,monitorinqin
bütünmərhələlərindəonun təşkili vəkeçirilməsinəümumiyanaşmala
rınişlənibhazırlanmasıüzrəöztəbiətiüzrəyenilikfəaliyyətiüçünyaxşı
perspektivləraçılır.Xalqınmaraqlarınayönəlmişlegitimelitanınforma
laşdırılmasınınmühümmexanizmikimidemokratiyanıninkişafıvəseç
kilərinkeçirilməsiməsələlərinətoxunan,qanunvericiliyəvəhüquqtətbiqi
təcrübəsinəvaxtlıvaxtındadəyişiklikləretməkimkanıverənmillihaki
miyyətstrukturlarınınvəbeynəlxalqmüşahidəçilərinəksəlaqəmexaniz
mininyaradılmasıdadəyişməzəhəmiyyətkəsbedir.MDBiştirakçısıolan
dövlətlərinParlamentlərarasıAssambleyasıbufəaliyyətüçünoptimalşə
raityaradır.
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2011-2015-ci illərdə MDB PAA-dan olan müşahidəçi 
qrupları tərəfindən Azərbaycan Respublikasında 

seçkilərin monitorinqi və onun nəticələri

AzərbaycanRespublikasıMərkəzi Seçki Komissiyasının 2 avqust
2013cü il tarixliQərarınauyğunolaraq9oktyabr2013cü ildənövbəti
AzərbaycanRespublikasıPrezidentininseçkiləribaştutmuşdur.

MDBPAAdanolanbeynəlxalqmüşahidəçilərqrupununtərkibinə
MDBPAAiştirakçısıolandövlətlərinaliqanunvericihakimiyyətorqanla
rınındeputatlarıvənümayəndələri,MDBPAAŞurasıKatibliyininəmək
daşlarıvəMDBPAADİMBİekspertləridaxilolmuşdur.

MDBPAADİMBİBakıfilialı1avqust2013cüiltarixdənAzərbay
can Respublikasının Prezidenti seçkiləri ilə əlaqədar seçki proseslərini
vəqanunverici,icravəməhkəməstrukturlarınınfəaliyyətinixarakterizə
edəninformasiyamateriallarınıntoplanmasıvəekspertrəyininverilmə
sinəbaşlamışdır.

MilliMəclisAparatınınrəhbəriS.A.MirzəyevvəMDBPAABaşka
tibininmüavini–AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisinindaiminüma
yəndəsiA.M.CəfərovuntəşəbbüsüiləvəAzərbaycanRespublikasıMilli

E.B.İmaməliyev,
MDB PAA DİMBİ 

Bakı filialının direktoru

D.G.Qladey,
MDB PAA DİMBİ 
direktoru
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MəclisininsədriO.S.Əsədovundəstəyiiləseçkilərinhazırlanmasıvəke
çirilməsininmonitorinqininhəyatakeçirilməsiməqsədiiləölkəninbirsı
raşəhərvərayonlarınamüşahidəçilərinsəfərləritəşkiledilmişdir.

Uzunmüddətlimonitorinqzamanıölkəninşəhərvərayonlarınasə
fəredilməsibeynəlxalqmüşahidəçilərəyerlərdəseçkilərinkeçirilməsinə
dair tədbirlərinrealizəsi ilə tanışolmağa imkanvermişdir.Regionlarda
müşahidəçilərinişinintəşkilindəbeynəlxalqmüşahidəçilərinsəfəretdik
ləriəraziləritəmsiledənMilliMəclisindeputatlarıfəaldəstəkgöstərmiş
lər.

2013cü ilin sentyabr ayının1dən7nəkimiMDBPAAdanolan
beynəlxalqmüşahidəçilər,MDBPAAŞurasıKatibliyininəməkdaşlarıvə
MDBPAADİMBİekspertləriAzərbaycanRespublikasınasəfəretmişlər.
BusəfərzamanıBakı,Gəncə,Lənkəranşəhərlərində,həmçininŞəmkir,
Samux,AstaravəLerikrayonlarınınərazisindəseçkilərinkeçirilməsinə
hazırlıqprosesiöyrənilmişdir.

SəfərzamanımüşahidəçilərAzərbaycanRespublikasıMərkəziSeçki
KomissiyasınınsədriM.M.Pənahov,AzərbaycanRespublikasıKonstitusi
yaMəhkəməsininsədriF.S.Abdullayev,Gəncəşəhəricrahakimiyyətinin
başçısıE.Vəliyev,Şəmkirrayonu icrahakimiyyətininbaşçısıN.Veysov,
SamuxrayonuicrahakimiyyətininbaşçısıА.Qocayev,Astararayonuicra
hakimiyyətininbaşçısıQ.Ağayev,Lerikrayonuicrahakimiyyətininbaşçı
sıR.Bağırov,Lənkəranrayonuicrahakimiyyətibaşçısınınbirincimüavini
İ.Dadaşov,dairəvəməntəqəseçkikomissiyalarınınsədrlərivəüzvləriilə
görüşmüşlər.

Sentyabr ayının 9dan 11dəkMDBPAAdan olanmüşahidəçilər
qrupunun əlaqələndiricisiRusiyaFederasiyası FederalMəclisininDöv
lətDumasınınMüstəqilDövlətlərBirliyi ilə iş vəhəmvətənlərlə əlaqə
lərüzrəkomitəsininsədriL.E.SlutskiyvəMDBPAAŞurasınınBaşkatibi
A.İ.SergeyevBakıyasəfəretmişlər.Səfərzamanıonlar«YeniAzərbaycan»
partiyasındanolanPrezidentliyənamizəd,AzərbaycanRespublikasının
hazırkıPrezidenti İ.H.Əliyev,AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisinin
sədriO.S.ƏsədovvəAzərbaycanRespublikasıMərkəziSeçkiKomissiya
sınınsədriM.M.Pənahovlagörüşmüşlər.

Qısamüddətlimonitorinqzamanı,oktyabrayının6dan9nakimi,
MDBPAAdan olanmüşahidəçilər qrupuAzərbaycanRespublikasının
Prezidentliyinə namizədlər İ.İsmayılov («Ədalət» partiyası), А.Əlizadə
(AzərbaycanSosialdemokratpartiyası),H.Hacıyev («MüasirMüsavat»
partiyası),İ.Ağazadə(«Ümid»partiyası)vəİ.Əliyevinseçkiqabağıqərar
gahınınrəhbəriM.Qurbanlıiləgörüşmüşdür.
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SəsverməgünüərəfəsindəMDBPAAdanolanmüşahidəçilərqru
puAzərbaycanRespubklikasıMilliMəclisininsədriО.S.Əsədovlagörüş
müşdür.

SəsverməgünüMDBPAAdanolanmüşahidəçilərBakıvəSumqa
yıtşəhərlərində112seçkiməntəqəsinə,həmçininBişkek,Kiyev,Kişinyov,
MoskvavəSanktPeterburqşəhərlərindəbeşxariciseçkiməntəqəsinəsə
fəretmişlər.

MilliMəclisəAzərbaycanRespublikasınınbirpalatalıparlamenti
nənövbətiseçkilər–1noyabr2015ciildəbaştutmuşdur.

Uzunmüddətlimonitorinqçərçivəsində1720oktyabrtarixləriara
sındaMDBPAAdanolanmüşahidəçilər,MDBPAAŞurasıKatibliyinin
əməkdaşlarıvəMDBPAADİMBİekspertləriBakı,Gəncə,Samux,Şəm
kir,Sumqayıtşəhərlərinə,eləcədəSamux,AbşeronvəŞəmkirrayonları
nasəfəretmişlər.MüşahidəçilərhəmçininMilliMəclisinvəMərkəziSeçki
Komissiyasınınrəhbərliyiiləgörüşlərkeçirmişlər.

Qısamüddətli monitorinq çərçivəsində oktyabr aynın 31i müşa
hidə qrupunun üzvləriMilliMəclisin deputatlığına namizədliyini irəli
sürənsiyasipartiyalarınqərargahlarınasəfəretmişvəAzərbaycanRes
publikasıMSKsədrininmüaviniN.Məmmədovlagörüşmüşlər.Bununla
yanaşıMDBPAAdanolanmüşahidəçilərseçkiməntəqələrinəbaşçəkmiş
vəseçkilərinkeçirilməsinədaironlarınhazırlığınıyoxlamışlar.

SəsverməgünüMDBPAAdanolanmüşahidəçilər19seçkidairə
sininərazisində103seçkiməntəqəsinəsəfəretmişlər.Müşahidəçilərsəs
verməninkeçirilməsininmüxtəlifmərhələlərində–seçkiməntəqələrinin
açılışındanməntəqəseçkikomissiyalarıtərəfindənsəslərinhesablanma
sınaqədəriştiraketmişlər.

Uzunmüddətli və qısamüddətlimonitorinqlərin nəticələrinə görə
MDBPAAdanolanbeynəlxalqmüşahidəçilərAzərbaycanRespublika
sındaseçkilərinhazırlığıvəkeçirilməsiningedişibarədə təəssüratlarını
bölüşmüşlər.

2013cüildəMDBPAAdanolanbeynəlxalqmüşahidəçilərqrupu
nunəlaqələndiricisiL.E.Slutskiymonitorinqinnəticələrinəgörəözmüşa
hidələribarədəmüsahibədədemişdir.

Sual:  Sizinfikrinizcə,Azərbaycanınseçkisisteminecədəyişir?
Sözsüz,xüsusilədə2008ciilPrezidentvə2010cuilparlamentseç

kiləriiləmüqayisədəAzərbaycanınseçkisistemindəəhəmiyyətlitərəqqi
niqeydetməklazımdır.Ozamanseçkilərintəşkiliprosesinəocümlədən
bir sıraAvropamüşahidəmissiyası tərəfindən çoxsaylı iradlar bildiril
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mişdir.Qeydetməliyəmki,iradlarınböyükəksəriyyəticariseçkilərəha
zırlığıngedişindəaradanqaldırılmışdır.

Sual: Müşahidəsindəiştiraketmişolduğunuzdigərseçkilərləmüqayisədə
Azərbaycanseçkilərindəhərhansıözəllikqeydəalmısınızmı?

AzərbaycanPrezidentseçkilərindəəslseçkinouhaularıtətbiqedil
mişdir.Onlarınsırasındaevdəsəsverməüçündaşınanşəffafseçkiqutu
ları,gözdənəlillərüçünxüsusiseçkibülletenlərivar.1000dənçoxmən
təqəvebkameralarla təminedilmişdir.Baş tutmuş seçkilərözqabaqcıl
seçki texnologiyalarınagörəMDBölkələrindədə,onunhüdudlarından
kənardadadiqqətəlayiqdir.

Sual:MDBPAAmüşahidəqruputərəfindənkeçirilmişmonitorinqinəha
tədairəsinəqədərböyükdür?Bu,AzərbaycanRespublikasındaPrezidentseçkilə
rinindemokratikliyivəşəffaflığınaqiymətverməyəimkanverirmi?

MDBPAAdanolanmüşahidəqrupu7milliparlamentitəmsiledən
MDByəüzvölkələrdənolan14deputatdanibarətdir.Qrup,1avqustdan
6 sentyabradəkAzərbaycan Prezident seçkilərinə hazırlığın uzunmüd
dətlimonitorinqinihəyatakeçirmişdir.BizimmüşahidəçilərAzərbaycan
Respublikasının76%əhalisininyaşadığıBakı,GəncəvəLənkəranşəhər
lərində,həmçininŞəmkir, Samux,AstaravəLerik rayonlarınınyaşayış
məntəqələrindəolmuşlar.

Qısamüddətli müşahidə dövründə və birbaşa olaraq 9 oktyabr
2013cü ildə  səsverməgünündəböyük işgörülmüşdür.Qrupumuzun
üzvləri–parlamentarilər112seçkiməntəqəsindəolmuşvəseçkiləringe
dişinimüşahidəetmişlər.MüşahidəçilərimizAzərbaycanınseçkikomis
siyalarındadasəslərinsayılmasındaiştiraketmişlər.Buradahərşeymak
simumşəffaf,sistemlivəaçıqtəşkilolunmuşdur.Etirafetməklazımdırki,
seçkilərəhazırlıqheçvaxtolmadığıqədərciddivədetallıkeçirilmişdir.
Sözsüzki,səsverməprosesindəayrıayrıçatışmazlıqlarvəpozuntularol
muş, ancaqonlar kütləvi və sistemli deyil, texniki xarakterdaşımışdır.
Müvafiq olaraq bunlar Azərbaycan xalqının öz Prezident seçkilərində
azadiradəbildirməsinəheçcürtəsiredəbilməzdi.

BelarusRespublikasınınTəhsil,elm,mədəniyyətvəsosialinkişaf
üzrə daimi komissiyasının, MDB PAAnın Mədəniyyət, informasiya,
turizmvəidmanüzrədaimikomissiyasınınüzvüMDBPAAdanolan
müşahidəçiS.Q.SorokoözmüsahibəsindəAzərbaycanRespublikasında
seçkiprosesinintəşkilinintəkmilləşdirilməsiüzrəarzularınıbildirmiş
dir:
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Hazırda–yenitexnologiyalarəsrindəbuprosesəyeniseçkikompü
tertexnologiyalarının,elektronsəsvermənindaxiledilməsinivacibhesab
edirəm.Seçkiprosesinintamkompüterləşməsinitəminetmək,dairəseçki
komissiyalarınıkompüterləşdirmək,AzərbaycanRespublikasında,həm
çinindigərMDBölkələrindəməlumatıntoplanmasıvəemalınınkompü
termetodunu bütün seçkiməntəqələri səviyyəsində yaymaq lazımdır.
Hərçəndbununproqramtəminatıvəavadanlığınheçbirşübhədoğur
mamasıüçünelektronsəsverməsistemlərininbeynəlxalqsertifikatlaşma
sıvacibdir.

MDBPAAdanolanmüşahidəqrupununüzvləriAzərbaycanRes
publikasında parlament seçkilərinin yekunları üzrə öz müşahidələrini
bölüşmüşlər.

QırğızRespublikası JoqorkuKeneşindeputatıK.C.BokoyevAzər
baycanRespublikasındanolanhəmkarlarınınseçkiprosesininyaxşılaşdı
rılmasıüzrətövsiyələrədairsualınacavabvermişdir:

BizbirincidəfəQırğızRespublikasındavətəndaşlarınbiometrikey
niləşdirilməsivəelektronhesablayıcıqutulardanistifadəetməkləseçkilər
keçirdik.Zənnimcəbu,AzərbaycanRespublikasınındaəxzedəcəyitəc
rübədir.Çünkibu,avtomatikolaraqbirneçəmənfifaktorları:ilknövbədə
bülletenlərintopasalınmasını,ikincinövbədəisəbelədesəkbirnəfərin
10dəfə səsverdiyi «karusel»ləri  aradanqaldırır. Biz buyeniliyə əhali
arasındabaşverənnarazılıqsəbəbindəngəldik.Çünkihərhansı saxta
laşdırma,qutuya topaatılma,yaxud«karusel»olduqdahərkəsbunun
hakimiyyətstrukturlarıtərəfindənedildiyinigümanedir.Yeniliklərləke
çirilənseçkilərdənsonra isə14partiyanın iştirakınabaxmayaraqnəbir
mitinq,nədəbiryürüşolmamışdır.Ammahərkəsgörmüşdürki,seçki
lərtəmizkeçir.Məsələn,mənimnamizədliyimiirəlisürdüyümkimibəzi
vilayətlərdə,prezidentyönlüpartiyadördüncüyeritutduğunagörəmən
cəsarətlədeyəbilərəmki,bizdəseçkilərtəmizkeçirilmişdir.Bunagörədə
mənəlbəttəki,özhəmkarlarımabuelementlərinseçkilərinkeçirilməsinə
daxiledilməsinitövsiyəedərdim.Bəli,bizimdəçətinliklərimizolmuşdu,
xüsusiləmaliyyətəminatıbaxımından,ammaməndüşünürəmki,Azər
baycanRespublikasıkimibeləbirölkədə,beləiqtisadiyyatlaonlarbunu
tamşəkildəhəyatakeçirəbilərlər.Beləki,biometrikpasportlarakeçidin
diçoxaktualdır.

BelarusRespublikasınınTəhsil, elm,mədəniyyətvə sosial inkişaf
üzrədaimikomissiyasınınüzvüSvetlanaQriqoryevnaSorokodaMilli
MəclisseçkilərindəMDBPAAdanolanmüşahidəçiqrupununtərkibin
dəolmuşvəjurnalistlərinsuallarınacavabverərkənseçkiməntəqələrinin
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texniki təchizatınınvəhazırlığınınyüksək səviyyədəolduğunadairöz
müşahidələrinitəsdiqləmişdir:

AzərbaycanRespublikasındaədalətlivəşəffafseçkilərinkeçirilmə
siüçündünya təcrübəsindəmövcudolan standartlar tətbiq edilmişvə
vətəndaşlarınözseçkihüquqlarınıhəyatakeçirmələriüçünbütünşərait
yaradılmışdır.Seçkikomissiyalarınaəlaqəvasitələrivəofistexnikası,ara
yışmetodikiədəbiyyatla,normativsənədlərlətəchizolunmuşvəsəsver
mənin keçirilməsinin təşkili üçünuyğunlaşdırılmış otaqlar ayrılmışdır.
Məntəqələrintexnikitəchizatılazımisəviyyədəolmuşdur.Səsvermətəc
hizolunmuşkabinələrdəhəyatakeçirilmiş,şəffafqutularmövcudolmuş,
çoxməntəqələrkompüterləşdirilmiş,1000dənartıqməntəqəvebkame
ralarlatəchizedilmişdir.

BelarusRespublikasınınnümayəndəsidəhəmçininəvvəlkikampa
niyanıngedişindəseçkilərintəşkilinintəkmilləşdirilməsinədairAzərbay
canRespublikasıhakimiyyətinəbildirilmiştövsiyələritəsdiqetmişdir:

Vacibaspektolanelektronsəsverməninəlavəedilməsinizərurihe
sabedirəm.Seçkiprosesinitamkompüterləşdirmək,dairəseçkikomis
siyalarınıkompüterləşdirmək,AzərbaycanRespublikasınınbütünseçki
məntəqələrindəkompüterləməlumattoplanılmasıvəişlənilməsiüsulu
nuhəyatakeçirməkzəruridir.Səsverməningedişindəmümkünolabilən
pozuntularınqarşısınınalınmasınayönəldilmişAzərbaycanRespublika
sınınqanunvericiliyindəreallaşdırılantədbirlərsistemininəzərəalmaq
la,səsvermişvətəndaşlarınbarmaqlarınınişarələnməsininartıqbirpro
sedurkimigələcəkdə ləğvolunmasınabaxılmasının tövsiyə edilməsini
mümkünhesabedirəm.

AzərbaycanRespublikasındaseçkikampaniyalarınınmüşahidəsi
ninnəticələriüzrəMDBPAAdanolanmüşahidəçilərseçkilərintəşkilivə
keçirilməsindəbirsıravacibməqamlarıqeydetmişlər.

Müşahidəçilər tərəfindən seçkiqabağı kampaniyanın daha vacib
aspektləri seçkilərəhazırlıqvə seçkilərinkeçirilməsininmonitorinqinin
yekunu üzrə rəydə qeyd olunur.MDB PAAdan olanmüşahidəçilərin
AzərbaycanRespublikasında2013və2015ci illərdəkeçirilmiş iki seçki
kampaniyasınınnəticələriüzrəqeydetdikləriənəhəmiyyətlimüşahidə
vətövsiyələrigöstərməkolar.

Müşahidəçilərqeydetmişlərki,AzərbaycanRespublikasınınSeç
kiMəcəlləsiAzərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin təşkili və
keçirilməsinin bütün aspektlərini hərtərəfli tənzimləyir. Mərkəzi Seçki
KomissiyasınaAzərbaycanRespublikasınınKonstitusiyasıvəSeçkiMə
cəlləsininnormalarınıntətbiqiməsələləriüzrətəlimatlarıvədigəraktları
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nəşretdirməkhüququverilmişdir.Bununlayanaşıqanunvericitənzimlə
mənindetallığı,belətəlimatlarınyalnıztexnikimahiyyətiniqabaqcadan
müəyyənedir.HüquqitənzimləməiləbağlıbeləvəziyyətMüstəqilDöv
lətlərBirliyininiştirakçısıolandövlətlərdədemokratikseçkistandartları,
seçicihüquqvəazadlıqlarıhaqqındaKonvensiyanın1cimaddəsinin4cü
bəndininvəVenesiyakomissiyasınınseçkilərədairRəhbərprinsiplərinin
II.2.abəndinintələblərinəcavabverir.

Müşahidəçilər 2013cü ildə Azərbaycan Respublikası seçicilərinin
20%dənçoxunuəhatəedən1100seçkiməntəqəsində internetdəbirbaşa
efirdəsəsverməprosesinivəməntəqəseçkikomissiyalarındasəslərinhe
sablanmasını yayımlayan videomüşahidə kameralarının quraşdırılması
üzrədövləthakimiyyətorqanlarınınsəylərinidəstəkləmişlər.MDBPAA
dan olanmüşahidəçilərin fikrincə, seçki məntəqələrinin əhəmiyyətli sa
yındavideomüşahidənintəşkiliAzərbaycanRespublikasıvətəndaşlarının
seçkiprosesinəetibarınınartmasınagətiribçıxarır,səsverməvəsəslərinhe
sablanmasıprosedurlarınınaçıqlığınavəaşkarlığınazəmanətverir.

Həmçininmüşahidəçilərqeydetmişlərki, seçkilərdə iştiraküçün
Prezidentvəzifəsinəçoxsaydanamizədlərinqeydiyyatıseçicilərəgeniş
spektrliproqramlarvəsiyasiplatformalararasındanseçimimkanınıtə
minedir.

2015ciilseçkilərindəMDBPAAdanolanmüşahidəçilərdeputat
lığanamizədlərinsayınınçoxolmasınıalqışlamışlar.Seçkilərdə15siya
sipartiyanı,birpartiyablokunu,həmçininmüstəqilnamizədləri təmsil
edənümumilikdə767namizədiştiraketmişdir.Buseçicilərərealseçim
imkanıvermişdir.

Müşahidəçilərqeydetmişlərki,hərikikampaniyagedişindəAzər
baycanRespublikasıMSK,dövləthakimiyyətorqanlarıvəbələdiyyəqu
rumları seçkiməntəqələrinin səsvermənin keçirilməsinə hazırlığı üzrə,
eləcədəgözdənəlilvəxüsusiehtiyaclışəxslərinsəsvermələriüçünşərait
yaradılmasıüzrəəhəmiyyətliişgörmüşlər.

Beynəlxalqmüşahidəçilərinfikrincə2015ciilseçkiləripartiyaların
AzərbaycanRespublikasınınsiyasihəyatınatəsirininartmasınıgöstərdi.
MilliMəclisintərkibinə10siyasipartiyanümayəndələrininkeçməsifaktı
bunusübutedir.Partiyalarıngeniştəmsilçiliyigöstərirki,bupartiyalar,
onlaramüəyyənsaydaözsəsiniverməyəhazırolanseçicilərinsiyasiüs
tünlükləriniözlərindəəksetdirir.Eynizamandamüstəqilnamizədlərin
dəsayıəhəmiyyətlidərəcədəsaxlanılır.

Müşahidəçilər tərəfindən edilmiş irad və təkliflər arasında, seçki
administrasiyasının bütün səviyyələrdəki işindəməlumatın işlənilməsi
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və ötürülməsində kompüterləşmənin gücləndirilməsi haqqında təklifi
qeydetməkolar.Perspektivdəhəmçininbununüçüntətbiqolunaninfor
masiyasistemlərininmüvafiqauditşərtləriiləelektronsəsverməsistemi
ninhəyatakeçirilməsibarədəməsələyəbaxılmasıtəklifolunur.

Müşahidəçilərhəmçininbildirmişlərki,onlarınfikrincəseçicilərin
təkrarsəsvermələrininyolverilməzliyinənəzarəthəddindənartıqdır.Qa
nunvericiliklənəzərdətutulmuşprosedurlarınreallaşdırılmasımümkün
təkrarsəsvermədənmüdafiənitəminedirki,budasəsvermişseçicilərin
barmaqlarınınişarələnməsininləğvediləbiləcəkartıqbirtədbirəçevirir.
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9 oktyabr 2013-cü il Azərbaycan Respublikası  
Prezidentinin seçkilərinə dair milli qanunvericiliyin 

beynəlxalq seçki standartlarına uyğunluğu barədə

RƏY

Hazırkırəy,9oktyabr2013cüildəkeçiriləcəkAzərbaycanRespub
likasıPrezidentiseçkilərininhüquqitənzimlənməsininMüstəqilDövlət
lərBirliyininiştirakçısıolandövlətlərdədemokratikseçkistandartları,se
çicihüquqvəazadlıqlarıhaqqındaKonvensiyanın(bundansonraMDB
Konvensiyası) müddəalarına, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (Ümum
dünyaİnsanHüquqlarıBəyannaməsinə,insanhüquqlarıhaqqındabey
nəlxalqpaktlara,BMTninayrıayrıinstitutlarıçərçivəsindəqəbuledilən
sənədlərə),Avropa Şurasının (İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların
müdafiəsi haqqındaAvropa Konvensiyası, Hüquq vasitəsilə demokra
tiya naminəAvropaKomissiyası (VenesiyaKomissiyası) tərəfindənqə
buledilmişSeçkilərinkeçirilməsindətövsiyəedilmişnormalartoplusu),
AvropadaTəhlükəsizlikvəƏməkdaşlıqüzrəTəşkilatın(ATƏMinİnsan
AmiliüzrəKonfransınınKopenhageniclasınınsənədinə(bundansonra
1990cıiltarixliKopenhagensənədi))sənədlərinəuyğunluğununmüəy
yənləşdirilməsiməqsədiləhazırlanmışAzərbaycanRespublikasınınseçki
qanunvericiliyininhüquqitəhliliniözündəehtivaedir.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri  
haqqında Azərbaycan Respublikası

qanunvericiliyinin ümumi xarakteristikası

AzərbaycanRespublikasınınKonstitusiyasınauyğunolaraq(bun
dansonra–Konstitusiya)dövləthakimiyyətininyeganəmənbəyiAzər
baycan xalqıdır (maddə 1). Azərbaycan xalqı, öz suveren hüququnu
bilavasitə ümumxalq səsverməsi  referendumvə ümumi, bərabər və
birbaşaseçkihüququəsasında,sərbəst,gizlivəşəxsisəsverməyoluilə
seçilmiş nümayəndələri vasitəsilə həyata keçirir (Konstitusiyanın 2ci
maddəsi).

AzərbaycanRespublikasıvətəndaşlarınındövlətişlərininhəllində
istərbilavasitə,istərsədəazadseçilmişnümayəndələrivasitəsiləiştirak
etmək(Konstitusiyanın2cimaddəsi),seçməkvədövlətorqanlarınase
çilmək,həmçininreferendumdaiştiraketməkhüquqlarıvardır(Konsti
tusiyanın56cımaddəsi).

AzərbaycanRespublikasındadövləthakimiyyətihakimiyyətlərin
bölünməsiprinsipiəsasındatəşkiledilir; icrahakimiyyətiAzərbaycan
dövlətininbaşçısıolan(Konstitusiyanın8cimaddəsi)AzərbaycanRes
publikasıPrezidentinəmənsubdur(Konstitusiyanın7və99cumaddə
ləri).

Yaşı 35dən aşağı olmayan, Azərbaycan Respublikasının ərazi
sində10ildənartıqdaimiyaşayan,seçkilərdəiştiraketməkhüququna
malikolan,ocümlədənağırcinayətəgörəməhkumolunmayan,digər
dövlətlərqarşısındaöhdəliyiolmayan,alitəhsilli,ikilivətəndaşlığıol
mayanAzərbaycanRespublikasınınvətəndaşıAzərbaycanRespublika
sınınPrezidentiseçiləbilər(Konstitusiyanın100cümaddəsi).

AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiümumi,bərabərvəbirba
şaseçkihüququəsasında,sərbəst,şəxsivəgizlisəsverməyoluilə5il
müddətinəseçilir.AzərbaycanRespublikasınınPrezidentisəsvermədə
iştirak edənlərin yarısından çoxunun səs çoxluğu ilə seçilir. Əgər bu
səsçoxluğusəsverməninbirinciturundatoplanmayıbsa,səsverməgü
nündənsonraikincibazargünüsəsverməninikinciturukeçirilir.İkinci
turdayalnızbirinciturdaənçoxsəstoplamışikinamizəd,yaxudənçox
səs toplamışvəöznamizədliyinigerigötürmüşnamizədlərdənsonra
gələnikinamizədiştirakedir.Səsverməninikinciturundasadəsəsçox
luğutoplayannamizədAzərbaycanRespublikasınınPrezidentiseçilmiş
sayılır(Konstitusiyanın101cimaddəsi).
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Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin yekunları haq
qındaməlumatısəsverməgünündənsonra14günərzindəAzərbaycan
RespublikasınınKonstitusiyaMəhkəməsirəsmənelanedir.(Konstitusi
yanın102cimaddəsi).

AzərbaycanRespublikasıPrezidenti seçkilərininhüquqi tənzim
lənməsi Konstitusiya, Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi
(bundansonra–SeçkiMəcəlləsi),habeləbirsıraqanunvericilikaktla
rı,ocümlədənkodifikasiyaedilmiş(AzərbaycanRespublikasınınMül
kiProsessual Məcəlləsi, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar
Məcəlləsi,AzərbaycanRespublikasınınCinayətMəcəlləsi,«Siyasiparti
yalarhaqqında»Qanun,«Kütləviinformasiyavasitələrihaqqında»Qa
nun)aktlarlahəyatakeçirilir.

Seçkiqabağı təşviqat aparmaqməqsədidaşıyankütləvi tədbirlər
«Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında» Azərbaycan Respublikasının
Qanununamüvafiqolaraqkeçirilir(3iyun1992ciiltarixli147nömrəli
«Siyasipartiyalarhaqqında»Qanunun12cimaddəsi),siyasipartiyalar
dandeputatlığanamizədlərin irəlisürülməsi isəsiyasipartiyalarınali
orqanlarıtərəfindənhəyatakeçirilir(SeçkiMəcəlləsinin54cümaddəsi,
3iyun1992ciiltarixli147nömrəli«Siyasipartiyalarhaqqında»Qanu
nun12cimaddəsi).

Bütövlükdə,məcmuşəkildəadlarıçəkilənnormativaktlarlaAzər
baycanRespublikasıPrezidentiseçkilərinintəşkilivəkeçirilməsininki
fayətqədərmüfəssəlhüquqitənzimlənməsiverilirki,budademokratik
seçkistandartlarınıözündəəksetdirənbeynəlxalqsənədlərintələbləri
nəcavabverir.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin hüquqi baza
sı qeyd olunanlarla yanaşı, beynəlxalq hüququnümumi qəbul edilən
prinsiplərini, həmçininAzərbaycanRespublikasınınbeynəlxalqöhdə
likləriniözündəbirləşdirir.AzərbaycanRespublikasınıntərəfdarçıxdı
ğıbeynəlxalqmüqavilələrmilliqanunvericiliksistemininayrılmaztər
kibhissəsidir(Konstitusiyanın148cimaddəsi).

Milliseçkiqanunvericiliyininvəmüvafiqhüquqtətbiqlitəcrübə
nin təkmilləşdirilməsiAvropaŞurasınınVenesiyaKomissiyası,həmçi
ninATƏTintövsiyəvətəkliflərininkonstruktivqavranılmasınasöykə
nir.Seçkiqanunvericiliyinəedilmiş(2012ciil)sonyeniliklərmillitən
zimlənməninbeynəlxalqseçkistandartlarınamütərəqqiyaxınlaşması
naköməkedir.

Bununla da,AzərbaycanRespublikası Prezidenti seçkilərini bü
tövlükdənizamlayanayrıayrınormativkomponentlərintərkibivəiye
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rarxik nisbəti Konstitusiya və qanunvericiliyin seçkiləri tənzimləyən
əsashüquqimənbəolmasınımüəyyənedənMüstəqilDövlətlərBirliyi
Konvensiyasının(1cimaddənin4cübəndi)tələblərinə,habeləVenesi
yaKomissiyasınıntövsiyələrinə(Seçkilərinkeçirilməsizamanı tövsiyə
edilmişNormalartoplusununa.2.IIbəndi)uyğungəlir.

Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkiləri ilə
bağlıseçkihüquqmünasibətlərininnormativqaydayasalınması,həm
çininqanunaltısəviyyədəvəhərşeydənəvvəlAzərbaycanRespublika
sıMərkəziSecki(referendum)Komissiyasının(MSK)aktlarıiləhəyata
keçirilir.

MSKözsəlahiyyətləriçərçivəsindəSeçkiMəcəlləsininhəyatakeçi
rilməsinədairtəlimatlarvəmetodikgöstərişlərqəbuledirvəonlarıçap
edir(SeçkiMəcəlləsinin25.3cümaddəsi);SeçkiMəcəlləsininhəyatakeçi
rilməsiiləbağlıqəbuledilmiştəlimatvəmetodikgöstərişlərinaşağıseçki
komissiyalarınaçatdırılmasınıtəminedir;seçkilərhaqqındaqanunveri
ciliyinyeknəsəqtətbiqiməqsədiləseçkiqanunvericiliyininizahatınıve
rir;lazımgəldikdəSeçkiMəcəlləsininvəseçkilərbarədədigərqanunve
ricilikaktlarının izahı təkliflər iləqanunvericilik təşəbbüsühüququnun
subyektlərinəmüraciətedir;seçkilərədairqanunvericiliyintətbiqitəcrü
bəsini öyrənir və ümumiləşdirir; qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun
subyektlərinəonuntəkmilləşdirilməsiiləbağlıtəkliflərverir.

GenişsəlahiyyətlərəmalikolmaqlaMSKözaydınlaşdırmaişləri
ninköməyiiləseçkihüquqtətbiqininoptimallaşdırılmasınaöztöhfəsini
verir.
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Milli qanunvericilikdə ayrı-ayrı beynəlxalq seçki
standartlarının, həmçinin onların

realizə edilməsi təminatlarının təsbit olunması

Ümu  mi seç  ki hü  qu  qu 

Beynəlxalqseçkistandartlarısistemindəbaşlıcaprinsiplərdənbiri
olanÜmumiseçkihüququprinsipihəmKonstitusiyada,həmdəAzər
baycanRespublikasınınSeçkiMəcəlləsindətəsbitolunmuşdur(SeçkiMə
cəlləsinin2,3cümaddələri).

Prezidentseçkilərindəaktivseçkihüququsəsverməgünüdədaxil
olmaqla18yaşıtamamolmuş(yəniyetkinlikyaşınaçatmış)Azərbaycan
Respublikasıvətəndaşlarınaverilir.

SeçkiMəcəlləsinin12.1cimaddəsindəgöstərildiyikimiaktivseçki
hüququna malik olmaAzərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 56cı
maddəsi və SeçkiMəcəlləsinin 14cümaddəsi iləməhdudlaşır. Bununla
belə,SeçkiMəcəlləsinin14cümaddəsimüəyyənkateqoriyadanolanşəxs
lərin(hərbçilər,hakimlər,dövlətqulluqçuları,dinxadimləri)seçkilivəzifə
ləritutabilmələrindəuzlaşmamayahəsrolunub,dahadoğrusuaktivseçki
hüququnundeyil,passivseçkihüquqununrealizəedilməsinəaiddir.

Aktivseçkihüququiləmüvafiqyaşaçatmaqarasındaqarşılıqlıəla
qəbeynəlxalqhüquqisənədlərintələblərinəcavabverir(Mülkivəsiyasi
hüquqlarhaqqındaBeynəlxalqpaktın25bbəndi,ATƏMinKopenhagen
sənədinin7.3bəndi,VenesiyaKomissiyasınınRəhbərprinsiplərinin1.1b
bəndi).

Bununla yanaşı, ümumi seçki hüququprinsipi, xüsusilədə aktiv
seçki hüququnun realizə edilməsinin konstitusiya və qanunvericiliklə
təsbitolunmuşməhdudiyyətləridəmövcuddur.Beləki,məhkəmətərə
findən fəaliyyət qabiliyyətsizliyi təsdiq olunmuş vətəndaşlar Prezident
seçkilərində səs hüququndan məhrumdurlar (Seçki Məcəlləsinin 12ci
maddəsi).QeydedilənməhdudiyyətlərVenesiyaKomissiyasıtərəfindən
söyləniləntövsiyələrəzidddeyil(Rəhbərprinsiplər,1.1dbəndi).

AzərbaycanRespublikasınınqüvvədəolanqanunvericiliyiilənəzər
dətutulmuşaktivvəpassivseçkihüquqununməhdudiyyətləribeynəlxalq
standartlarauyğundurvədünyatəcrübəsindəümumiqəbulediləndir.

Ümumiseçkihüququprinsipininhərcürrealizəedilməsinəsana
toriyalarda,dispanserlərdə,istirahətevlərində,xəstəxanalardavədigər
stasionarmüalicəprofilaktikamüəssisələrində,hərbihissələrdəsəsvermə
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üçünməntəqələrintəşkiledilməsi imkanıyardımedir(SeçkiMəcəlləsi
nin35cimaddəsi).PrezidentseçkilərininkeçirilməsizamanıAzərbaycan
Respublikasınınhüdudlarındankənardayaşayanvəyaolanvətəndaşla
raAzərbaycanRespublikasınındiplomatiknümayəndəliklərivəkonsul
idarələrində,səsverməgünüüzəngəmilərdə,xəstəxanalarda,sanatoriya
larda,istirahətevlərində,XəzərdənizininAzərbaycansektorundakıneft
platformalarındatəşkilolunmuşseçkiməntəqələrində(SeçkiMəcəlləsi
nin35cimaddəsi)səsverməimkanıyaradılır.Seçicilərinsayı50nəfərdən
azolmadığıtəqdirdəsondagöstərilənhallardaseçkiməntəqələriMSK
nınmüəyyənetdiyiqaydalarauyğunolaraqtəşkilolunur.Xariciölkələr
dəolanseçicilərinsəsverməsiüçünseçkiməntəqələriseçicilərinsayı50
nəfərdənazolmadığı təqdirdəAzərbaycanRespublikasınındiplomatik
nümayəndəliklərivəkonsulidarələrininrəhbərləritərəfindəntəşkilolu
nur(SeçkiMəcəlləsinin35cimaddəsi).

Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsində MSK tərəfindən
vahidseçicisiyahısınınaparılmasınəzərdətutulur(45cimaddənin1ci
bəndi).Beləsiyahıaşağıseçkikomissiyalarıtərəfindənhərilyenilənirvə
MSKyatəqdimolunur.Buzamanümumisiyahıyaxaricdəolanseçicilə
rinadlarısalınmır,onlarınadlarıümumisiyahıyaəlavəolunanmüvəq
qətiseçicisiyahılarınasalınır.Məntəqəseçkikomissiyasıöznövbəsində
qanunlamüəyyənedilmişmüddətdə(mayın30nakimi)hərilseçicilərin
siyahılarınıtəsdiqedir,hərbirseçkidəsəsverməgününə25günqalmış
müddətdəngecolmayaraqisəsiyahınıdəqiqləşdirir.

Seçicilər siyahısıMSK tərəfindənmüəyyənedilmişqaydadaMSK
nın (dairə seçki komissiyasının) internet saytında yerləşdirilir. Məntəqə
seçkikomissiyalarıseçicilərsiyahısındaaşkarolunmuşsəhvləridüzəltmək
hüququnamalikdirlər(SeçkiMəcəlləsinin48cimaddəsinin2cibəndi).

Seçicilərinseçicisiyahısınadaxilolmalarınıtəsdiqləyənsənədseçici
vəsiqəsidir(SeçkiMəcəlləsinin46cımaddəsinin2cibəndi).Seçicivəsi
qəsindəseçicininsoyadı,adı,atasınınadı,doğumtarixi,yaşayışünvanı,
siyahıyaalındığıseçkidairəsininadı,seçkiməntəqəsininnömrəsivəün
vanıgöstərilir.

SeçicivəsiqəsininnümunəsiMSKtərəfindəntəsdiqolunurvəmən
təqəseçkikomissiyalarıtərəfindənMərkəziSeçkiKomissiyasınınmüəy
yənetdiyiqaydadaseçicilərəverilir (çatdırılır).Hərbirvətəndaşınsor
ğusunaəsasənmüvafiqseçkikomissiyasıonunseçicilərsiyahısınadaxil
olubolmamasıhaqqındaməlumatverməlidir.

SeçkiMəcəlləsinin 35.435.6cımaddələrinəuyğun olaraq yaradı
lan seçkiməntəqələrindəqeydiyyatdaolan seçicilərinmüvəqqəti seçici
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siyahılarıvəSeçkiMəcəlləsinin45.4cümaddəsindəgöstərilənseçicilərin
siyahılarımüvafiqseçkiməntəqəsisəviyyəsindətərtibedilir (SeçkiMə
cəlləsinin46cımaddəsinin3cübəndi).

Ümumilikdə,seçicisiyahılarınıngöstəriləntərtibolunmaprosedu
ruümumiseçkihüququprinsipinintəminolunmasıiləbağlıbeynəlxalq
seçkistandartlarınınreallaşmasınıtəminedir.

Passiv seçki hüququ 35 yaşına çatmış, Azərbaycan Respublikası
ərazisində10ildənartıqdaimiyaşayan,seçkihüququnamalikolan,ağır
cinayətə görəməhkumolunmayan,digərdövlətlər qarşısında öhdəliyi
olmayan,ocümlədənikilivətəndaşlığıolmayan,həmçininalitəhsiliolan
vətəndaşlaraverilir.

Ümumiyyətlə, milli qanunvericiliklə passiv seçki hüququna dair
irəlisürüləntələblərmüasirdünyadayayılmıştəcrübəyəcavabverir.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti vəzifəsinə namizədləri siyasi
partiyalar,siyasipartiyalarınbloklarıvəvətəndaşlarirəlisürəbilərlər.Bu
zamansonuncularbunuənazı100nəfərdənibarətolantəşəbbüsqrupu
nunyaradılmasıvasitəsiləedəbilərlər(SeçkiMəcəlləsinin180cimaddəsi).
Siyasipartiyalar,siyasipartiyalarblokuvəyaseçicilərintəşəbbüsqruputə
rəfindənirəlisürülmüşnamizədindəstəklənməsiüçünənazı40minseçici
imzasıtoplanmalıdır;ənazı60seçkidairəsininhərbirininərazisindəənazı
50imzatoplanmalıdır(SeçkiMəcəlləsinin181cimaddəsinin1cibəndi).

MSK,namizədtərəfindəntəqdimedilənseçiciimzalarınıyoxlayır,
həminyoxlamanınyekunlarınaəsasənyaqeydiyyataparılır,yaxudqey
diyyatdanimtinaedilir(SeçkiMəcəlləsinin60cımaddəsi).Qeydiyyatdan
imtinaedilməsiüçünəsaslardanbirietibarlıimzalarınsayınınkifayətqə
dər olmamasıdır ki, bu daAvropa Şurasının Venesiya Komissiyasının
tövsiyələrinəcavabverir.

Beləliklə, milli qanunvericilikAzərbaycan Respublikasının Prezi
denti seçkilərinin keçirilməsi zamanı ümumi seçki hüququ prinsipinə
riayətolunmanıəsasəntəminedir.Ümumilikdə,1990cıiltarixliKopen
hagensənədinin(7.3cübəndi)vəMDBKonvensiyasının(2cimaddəsi)
müddəalarınacavabverərək,oistəraktiv,istərsədəpassivseçkihüququ
nunhəyatakeçirilməsizamanıayrı–seçkilikistisnalarınavəməhdudiy
yətlərəyolvermir.

Bə  ra  bər seç  ki hü  qu  qu

MDBKonvensiyasında (3cümaddənin1cibəndi),həmçininVe
nesiya Komissiyasının Rəhbər prinsiplərində (2.1 bəndi) təsbit edilmiş
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bərabərseçkihüququprinsipinəriayətolunma–seçkilərinbərabərolma
sı:seçicilərinbərabərsaydasəslərəmalikolmasıhaqqındakonstitusiya
müddəasıilətəminolunur.Buzamanhərbirvətəndaşınhərbirsəsvermə
zamanıbirsəsivardır,hərvətəndaşınhərbirsəsieynihüquqiqüvvəyə
malikdir(SeçkiMəcəlləsinin4cümaddəsinin2,3cübəndləri).

Bərabər seçki hüququ prinsipi həmçinin, ayrıayrı seçici kateqori
yasındanolanseçicilərinondaiştirakıüçünbərabərimkanlarverənəlavə
səsverməformalarındangenişistifadəetməkləhəyatakeçirilir.Beləki,səs
verməgünüseçicilərsiyahısınadaxiledilmiş,seçkiməntəqəsindəsəsver
məkimkanıolmayanseçicimüvafiqdairəseçkikomissiyasında(səsvermə
gününə4525günqalmış)vəyaməntəqəseçkikomissiyasında(səsvermə
gününə243günqalmış)səsverməücünqeydiyyatdancıxmavəsiqəsiala
bilərvəhəminvəsiqəəsasındasəsverməgünüolduğuərazidəkiseçkimən
təqəsindəsəsverəbilər(SeçkiMəcəlləsinin101cimaddəsi).

Səsverməüçünqeydiyyatdançıxmavəsiqəsi(bundansonra–səs
vermə vəsiqəsi) müvafiq seçki komissiyası tərəfindən seçicinin ərizəsi
əsasındaseçiciyəvəyanotariatqaydadatəsdiqedilmişvəkalətnaməəsa
sındaonunnümayəndəsinəverilir.Ərizədəseçicininsəsverməvəsiqəsi
almasınınsəbəblərigöstərilməlidir.Ərizəverildiyigündənbaşlayaraqiki
günmüddətindəməntəqəseçkikomissiyasıseçicilərəmüvafiqvəsiqənin
verilməsinin əsaslılığını yoxlamalı və qərar qəbul etməlidir. Bir seçici
yəbirneçə səsverməvəsiqəsininverilməsiqadağandır.Dairə seçkiko
missiyası səsverməvəsiqələrininreyestrini tərtibedir.Həminreyestrdə
səsverməvəsiqəsialanseçicininsoyadı,adı,atasınınadı,doğumtarixi,
səsverməvəsiqəsialmışseçicininyaşayışyerininünvanıgöstərilməlidir.
Səsverməgününə25günqalmışdairəseçkikomissiyasıməntəqəseçki
komissiyalarınaseçicilərinsiyahıları iləbirlikdəqeydedilənreyestrdən
təsdiq edilmiş çıxarışları göndərir. Məntəqə seçki komissiyası seçicilər
siyahısındahəminçıxarışlaraəsasənmüvafiqqeydləraparabilər(Seçki
Məcəlləsinin101cimaddəsi).

Bundanəlavə,məntəqəseçkikomissiyasıbütünseçicilərə,ocümlə
dənsəhhətinəgörəsəsverməotağınagələbilməyənseçicilərə,səsvermə
də iştiraketmək imkanıyaradırvəbuməqsədlədaşınanseçkiqutuları
istifadə edir. Səsvermə,müşahidəçilərin,məntəqə seçki komissiyasının
hərbirimüxtəlif siyasi partiyaları, yaxudbitərəfləri təmsil edən ən azı
ikiüzvününiştirakıiləaparılır.Buzaman,səsverməotağındankənarda
səsvermənitəşkiledənkomissiyaüzvləribucürsəsverməüçünverilən
ərizələrinsayınabərabərvəyaondanüçədədartıqolmamaqşərtiləsay
dabülletenalırlar(SeçkiMəcəlləsinin105cimaddəsi).
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Beləliklə,SeçkiMəcəlləsiiləbirtərəfdənsəsverməməntəqəsinəgəl
məimkanıolmayanseçicilərinözseçkihüquqlarınıdigərseçicilərləbə
rabərşəraitdəreallaşdırılmasıüçünimkanyaradan,digərtərəfdənbelə
səsverməninAzərbaycanRespublikasıvətəndaşlarının seçkihüquqları
nınpozulmadanhəyatakeçirilməsiüçün imkanyaradanetibarlımexa
nizmnəzərdətutulmuşdur.

Namizədlərin irəlisürülməsininvəqeydiyyatınınbərabərhüquqi
şərtləriirəlisürülməsubyektindən,onunstatusundanvədigərhallardan
asılıolmayaraqbütünnamizədlərtərəfindəneyniqanunitələblərinməc
burişəkildəyerinəyetirilməsiyoluilətəminolunur.

Seçki kampaniyasının aparılmasının maliyyə şərtlərinin bərabərliyi
seçkikampaniyasıfondununaçılmasınınbütünnamizədlərüçünməcburi
olmasıilətəminolunur;namizədinseçkikampaniyasınınaparılmasıüçün
müstəsnaolaraqözseçkifondundanpulvəsaitlərinixərcləməkhüququvar.

Bununlada,seçkiqanunvericiliyi iləhəmseçicilər,həmdəPrezi
dentvəzifəsinənamizədlərüçünbərabərseçkihüququprinsipiəsasında
seçkilərinkeçirilməsinintəminolunmasıüçünzərurişəraityaradılmışdır.
Buzamansonuncularamünasibətdəqeydiyyatvəseçkikampaniyaları
nınmaliyyələşdirilməsininbərabərşərtlərimüəyyənedilmişdir.

Bir  ba  şa seç  ki hü  qu  qu

Dövlətbaşçısıseçkilərinənəzərənbirbaşaseçkihüququbeynəlxalq
seçki standartlarına aid deyil. Buna baxmayaraq, Konstitusiyaya görə
AzərbaycanRespublikasınınPrezidentibirbaşaseçkiyoluiləseçildiyin
dən,SeçkiMəcəlləsibirbaşaseçkihüququprinsipininhəyatakeçirilməsi
nitəminedərəkseçicilərinnamizədlərə(SeçkiMəcəlləsinin4,5cimaddə
ləri)birbaşasəsverməsininəzərdətutur.

Beləliklə,AzərbaycanRespublikasıPrezidentiseçkiləribirbaşaseç
kihüququprinsipiəsasındahəyatakeçirilirki,budaMDBKonvensiyası
nıntələblərinəcavabverir(4cümaddə).

Giz  li səs  ver  mə

Demokratik seçkilərin beynəlxalq standartlar sistemində həmçinin
əsasprinsiplərdənbiriolangizlisəsverməprinsipi,AzərbaycanRespubli
kasınınSeçkiMəcəlləsindəözəksinitapmışvəseçkilərinəsasprinsiplərinə
aidedilmişdir.Bundanbaşqa,seçiciləriniradəsininifadəsiüzərindəhərcür
nəzarətbirbaşaqadağanedilmişdir(SeçkiMəcəlləsinin6cımaddəsi).
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Gizlisəsverməprinsipinəriayətolunmasınıntəminedilməsi,yəni
seçicilərinöziradələriniifadəetməsinəhərhansınəzarətinistisnaolun
masıməqsədiləSeçkiMəcəlləsiiləsəsverməotaqlarındaseçicilərtərəfin
dənseçkibülletenlərininbaşqaşəxslərdəngizlisurətdədoldurulmasına
imkanverənsəsverməkabinələrininolmasınəzərdətutulmuşdur.

AzərbaycanRespublikasının seçkiqanunvericiliyi seçkibülleteni
nindoldurulmasınahərhansımüşahidəvəyanəzarətinqarşısınınalın
masına,həmçininseçicininiradəifadəetməsirrinindigərpozuntularının
qarşısının alınmasına yönəlmiş həm ümumi qaydaları, həm də xüsusi
mexanizmləriozündəbirləşdirir.

Seçicininöziradəsiniifadəetməsinəhərhansınəzarətəimkanver
məyən(SeçkiMəcəlləsinin6cımaddəsi)səsverməningizlixarakterihaq
qındaümuminormayadəstəkolaraq,qanunvericilikməntəqəseçkiko
missiyasınınsəsverməningizliliyinitəminetməköhdəliyininəzərdətu
tur(SeçkiMəcəlləsinin37cimaddəsi).

Seçki hüququ sahəsində beynəlxalq aktların göstərişlərinəmüva
fiqolaraqsəsverməməntəqəsindəsəsvermənintəşkiliseçicilərinözira
dələriniifadəsinəhərhansınəzarətinistisnaolunmasınayönəldilmişdir
(MDBKonvensiyasının5cimaddəsinin1cibəndi,VenesiyaKomissiyası
Rəhbərprinsiplərinin4bbəndi).Xüsusilə,səsvermə,gizlisəsverməüçün
lazımisaydakabinələr,yaxudotaqlarlatəchizolunmuş,bülletenlərinve
rilməyerlərimüəyyənolunmuşvəsəsverməqutularınınolduğuxüsusi
ayrılmışyerlərdəkeçirilir.Səsverməqutularıeləquraşdırılırki,səsverən
ləronlarayaxınlaşarkənmütləqkabinələrdənvayagizlisəsverməüçün
otaqlardankeçmişolsunlar.Bülletenlərsəsverəntərəfindənkabinələrvə
ya gizli səsvermə otaqlarında doldurulur. Bülletenlərin doldurulması
zamanıorasəsverəndənbaşqa,heçkəsindaxilolmasına icazəverilmir.
«Hərbirseçicişəxsənvəkənarşəxsləriniştirakıolmadansəsverir.Başqa
şəxşlərinəvəzinəsəsverməyəicazəverilmir.Seçkibülletenixüsusiava
danlıqlarla təchizolunmuşgizli səsverməüçünotaqdavəyakabinədə
doldurulurki,burayadaseçicidənbaşqaheçkəsindaxilolmasınaicazə
verilmir.Seçkibülleteninimüstəqildoldurmaqimkanıolmayanəlilseçici,
məntəqəseçkikomissiyasınınüzvündənvəmüşahidəçilərdənbaşqa,is
tədiyişəxşiköməküçünotağavəyakabinəyəcağırabilər.Buşəxşinsoya
dıvəinisialıseçicilərsiyahısındaseçkibülletenialınmasıbarədəseçicinin
imzasıiləbirgəgöstərilir»(SeçkiMəcəlləsinin104cümaddəsi).

Gizlisəsverməprinsipinəriayətedilməsinə,həmçinin,səsvermənin
gizliliyinipozansəxşlərinməsuliyyətəcəlbedilməsi iləzəmanətverilir.
Seçicininiradəbildirilməsinətəsirgöstərməyəcəhdedənvəyasəsvermə
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ningizlilikprinsipinipozanməntəqəseçkikomissiyasınınüzvü,müvafiq
akttərtibolunmaqlaişdənkənarlaşdırılır,SeçkiMəcəlləsinin40.2və40.4
maddələrindəqeydolunanşəxsisədərhalotaqdançıxarılır.

Beləliklə,milliqanunvericilikdemokratikseçkilərinbeynəlxalqseç
kistandartlarıdairəsinəaidolangizlisəsverməprinsipinilazımidolğun
luqlatövsifedir(KopenhagenSənədinin7.4cübəndi,MDBKonvensiya
sının5cimaddəsi,RəhbərprinsiplərininI.4bəndi).

Azad seç  ki  lər 

AzadseçkilərprinsipininreallaşdırılmasıməqsədiiləAzərbaycan
RespublikasınınSeçkiMəcəlləsiiləseçiciləriniradəsininifadəsiüzərində
nəzarət(6cımaddə)vəseçicilərinələalınmasıdaxilolmaqlaqanundan
kənarmetodlardanistifadəedərəkseçkiqabağıtəşviqatınaparılmasıqa
dağanedilmişdir.Göstərilənqadağalarınpozulmasınagörəməsuliyyət
müəyyənedilmişdirki,budabeynəlxalqseçkistandartlarınıntələblərinə
cavabverir.

Seçicilərinözfikirləriniformalaşdırmaqazadlığınamizədlərinvədi
gərseçkiprosesiiştirakçılarınınseçkiqabağıtəşviqataparmaqhüquqları
nınreallaşmasıilə,kütləviinformasiyavasitələrininisəvətəndaşlarınmə
lumatlandırılmasıilətəminedilir.Buzamanqanunlanəzərdətutulmuşdur
ki,dövlətkütləviinformasiyavasitələriAzərbaycanRespublikasınınPre
zidentivəzifəsinənamizədlərəbərabərəsaslarlaödənişlivəödənişsizefir
vaxtıvənəşrsahəsiverməlidir(SeçkiMəcəlləsinin78cimaddəsi).

Əsassəsverməformasıkimiseçkigünüseçkiməntəqəsindəsəsver
məistifadəolunur.Bununlayanaşı,aktivseçkihüquqununreallaşmasının
təminolunmasıməqsədiiləayrıayrıkateqoriyalardanolanseçicilərüçün
qeydiyyatdançıxma vəsiqəsi ilə istənilən seçki məntəqəsində səsvermə,
həmçinindaşınanseçkiqutusundanistifadəetməkləsəsverməimkanınə
zərdətutulmuşdur.Buqutuvasitəsiiləsəsverməhüququnaməhdudseçi
cilərkateqoriyasımalikdirvəbeləsəsverməqaydasıcidditənzimlənir.

Bundanbaşqa,buprinsipəriayətolunmasıəlavəsəsverməformala
rınınreallaşmaqaydasınınətraflıtənzimlənməsinəzəmanətverir.

Döv  ri və məc  bu  ri seç  ki  lər

SeçkilərindövrilikvəməcburilikprinsipiAzərbaycanRespublikası
nınqanunvericiliyindənəzərdətutulmuşvətəcrübədətəminolunmuşdur.
SeçkilərinkeçirilməsininelanedilməsiMərkəziSeçkiKomissiyasıtərəfin
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dənhəyatakeçirilir.SeçkilərinkeçirilməgünüMSKnınqərarıiləelanolu
nurvəbuqərarseçkilərinkeçirilmətarixininelanedildiyigündənəngeci2
günmüddətindədərcedilməlidir(SeçkiMəcəlləsinin178cimaddəsi).

BuzamanKonstitusiyayamüvafiqolaraq(101cimaddə)dövriseç
kilərinkeçirilməsiprinsipindənistisnafövqəladəvəyahərbivəziyyətdir
ki,bunadademokratik seçkilərinbeynəlxalqstandartları iləyolverilir
(MDBKonvensiyasının6cımaddəsi).

Beləliklə,məcburilikvədövrilikmeyarlarıüzrəAzərbaycanRespub
likasıPrezidentiseçkiləribeynəlxalqsənədlərin(1990cıilKopenhagensə
nədinin7.1cibəndi,Rəhbərprinsiplərin5cimaddəsi,MDBKonvensiyası
nın6cıbəndi)tələblərinəcavabverir.Dövrivəməcburiseçkilərprinsipinin
özüisəmilliqanunvericiliklətamhəcmdətəminolunmuşdur.

Açıq və aş  kar seç  ki  lər 

Milliqanunvericilikləmüəyyənolunmuşdurki,seçkiləraçıqvəaş
karkeçirilir(SeçkiMəcəlləsinin2cimaddəsinin5cibəndi).Beynəlxalq
seçki standartlarının tələblərinə müvafiq olaraq seçki komissiyalarının
fəaliyyətininseçicilərüçünaçıqolmasınəzərdətutulur.Seçkikomissiya
sınınüzvləri,müvafiqseçkidairələriüzrəqeydiyyataalınmışnamizədlər
vəonlarınsəlahiyyətlinümayəndələri,yaxudonlarınvəkiledilmişşəxs
ləriseçkikomissiyasınıniclaslarını,habeləsəslərinhesablanmasını,mən
təqəvədairəseçkikomissiyalarındaseçkibülletenləri,seçicisiyahılarıilə,
səsverməüçünqeydiyyatdançıxmavəsiqələriilə,səsverməninnəticələri
vəyekunlarıhaqqındaprotokollarlamüvafiqişinaparılmasınımüşahidə
etməkvəonlarla tanış olmaq;dairəvəməntəqə seçki komissiyalarının
qərarlarının,eləcədədigərseçkisənədlərinin(seçicisiyahıları,səsvermə
üçünqeydiyyatdançıxmavəsiqələri,seçkibülletenlərivəimzavərəqələri
istisnaolmaqla)surətlərinialmaq,seçkikomissiyalarındadigərseçkihə
rəkətlərininhəyatakeçirilməsinimüşahidəetməkhüququnamalikdirlər.
Göstərilənşəxslərinmüvafiqseçkikomissiyalarınıniclaslarındaiştiraket
məkvəadıçəkilənsənədlərlətanışolmaqüçünseçkikomissiyalarından
əlavəicazəalmalarıvəyamüşahidəçiqismindəqeydiyyatdankeçmələ
ritələbolunmur.Müvafiqseçkikomissiyasıonlarınseçkisənədləriiləiş
aparılanvəyasəslərhesablananyerəsərbəstdaxilolmasını təminedir
(SeçkiMəcəlləsinin40cımaddəsi).

Azərbaycan Respublikasının seçki qanunvericiliyi ilə bu prinsipin
reallaşması,həmçininseçkikomissiyalarınınvətəndaşlarıbütünnamizəd
lərintərcümeyihalları,namizədlərinqeydiyyatınınnəticələri,namizədlə
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rinsiyahısı,onlardanalınmışdigərinformasiya,seçkilərinnəticələri(Seçki
Məcəlləsinin40cımaddəsinin11cibəndi),seçkifondlarınavəsaitindaxil
olmasıvəxərclənməsihaqqındaməlumatlarınaçıqlığı(SeçkiMəcəlləsinin
95cimaddəsi)haqqındaməlumatlandırmaqvəzifəsitəminolunur.

Bundanbaşqa,siyasipartiyalar,namizədlərvəictimaitəşkilatlarki
fayətqədərsəlahiyyətləriolanmüşahidəçilərimüəyyənolunmuşqaydada
təyinetməkhüququnamalikdirlər(SeçkiMəcəlləsinin42cimaddəsi).

Milliqanunvericilikləmüşahidəçilər(həmyerli,həmdəbeynəlxalq
təşkilatları təmsiledənbeynəlxalqmüşahidəçilər)vəkütləvi informasi
yavasitələrinümayəndələriüçünonlarınözfunksiyalarınıhəyatakeçir
mələrinəzəmanətverəngenişsəlahiyyətlərdairəsinəzərdətutulmuşdur
(SeçkiMəcəlləsinin4244cümaddələri).

SeçkiMəcəlləsinəuyğunolaraqyerlivəbeynəlxalqmüşahidəçilər
eyni  hüquqlaramalikdirlər (42.1cimaddə).Bunabaxmayaraq, qanun
seçki komissiyalarının, eləcə də digər ictimai hakimiyyət orqanlarının
üzərinə yalnız beynəlxalq müşahidəçilərə zəruri köməklik göstərmək
(SeçkiMəcəlləsinin 44.7cimaddəsi) öhdəliyi qoyur. Yalnız beynəlxalq
müşahidəçilərə nisbətdə səsvermə günündən sonra seçki qanunverici
liyi ilə,həmçinin seçkilərəhazırlıqvəonlarınkeçirilməsi iləbağlımət
buatkonfranslarınınkeçirilməsivəkütləviinformasiyavasitələrinəmü
raciətlərinedilməsihüququverilir(SeçkiMəcəlləsinin44.8cimaddəsi).
Aydındırki,yerlivəbeynəlxalqmüşahidəçilərinbəyanolunmuşhüquq
bərabərlikləriseçkilərinmüşahidəsinihəyatakeçirənbütünkateqoriyala
raməxsusşəxslərətətbiqiniözündədaşıyır.

Analojiqaydada,beynəlxalqmüşahidəçilərəgörüşməkhüququnun
verildiyişəxslərin(seçicilər,namizədlər,qeydəalınmışnamizədlər,seç
kikomissiyalarınınüzvləri,siyasipartiyaların,siyasipartiyalarblokunun
səlahiyyətlinümayəndələri,qeydiyyataalınmışnamizədlərinvəkiledil
mişşəxsləri–SeçkiMəcəlləsinin44.9cumaddəsi)sadalanmasıqapalısi
yahıxarakteridaşıyabilməz.

Ümumilikdə,üstünlüyəgörəmilliqanunvericilikhalhazırdaseç
kilərinaçıqvəaşkarhazırlığıvəkeçirilməsimeyarınauyğundur (MDB
Konvensiyasının7cimaddəsinin1cihissəsi).

Hə  qi  qi seç  ki  lər 

Demokratikseçkilərintəyinatı–xalqınazadifadəolunmuşiradə
sininaşkaraçıxarılmasıdır(MDBKonvensiyasının9cumaddəsinin1ci
bəndi).
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AzərbaycanRespublikasınınSeçkiMəcəlləsininmüddəalarınauy
ğunolaraqhəqiqiseçkiprinsipininreallaşmasınıntəminolunmasıseçici
ləriniradəifadələrinəhər–hansınəzarətin,qanununtələblərininpozul
masıilətəşviqatınaparılmasının,seçicilərinələalınmasıvəseçicilərətə
siredilməsinindigərqanunsuzvasitələrininqadağanedilməsiiləhəyata
keçirilir(6,88cimaddələr).Buqadağalarseçkilərzamanıxalqınqanun
əsasındaformalaşmışazadifadəolunmuşiradəsininaşkarlanmasınıntə
minolunmasınayönəlmişdir. SeçkiMəcəlləsi (113cümaddə) seçkiqa
nunvericiliyininayrıayrıpozuntularınagörəsanksiyaolaraqnamizədin
qeydiyyatınınləğvolunmasınınəzərdətutur(ocümlədən,səsvermədən
birgünöncəməhkəməqaydasında)ki,budabeynəlxalqseçkistandartla
rınıntələblərinəuyğundur.

Həqiqiseçkilərinayrılmazəlamətlərindənbiriolansiyasiplüralizm
AzərbaycanRespublikasıPrezidentivəzifəsinənamizədlərinkütləviin
formasiyavasitələrinəsərbəst,birsırahallardaisəzəmanətliyoltapması,
onlaraödənişsizefirvaxtının(ictimaiteleradioyayımüzrəşirkəttərəfin
dən həyata keçirilən yayım çərçivəsində) və bərabər əsaslarlamüvafiq
KİVdəödənişsizçapsahəsininverilməsiilətəminolunur.

SeçkiMəcəlləsi iləmüəyyənolunmuş seçkihərəkətlərininhəyata
keçirilməmüddəti,ümumilikdə,AzərbaycanRespublikasıPrezidentliyi
nənamizədlərüçün tamseçkikampaniyasınınkeçirilməsi şərtlərini tə
minedir.Qanunlamüəyyənedilənseçkilərintəyinedilməvəseçkikam
paniyasınınbaşlanılmamüddətidə (səsvermədən60günəvvəl)həqiqi
seçkilərinkeçirilməsiüçünkifayətdir.

AzərbaycanRespublikasıPrezidenti seçkilərininkeçirilməsigünü
MSKnınqərarıiləelanedilir(SeçkiMəcəlləsinin178.2cimaddəsi).Mü
vafiqqərarseçkigünününelanolunduğuandanetibarənəngeci2gün
müddətindədərcedilməlidir.Qanunvericilikləmüəyyənolunmuşdurki,
seçkigünüKonstitusiyailəmüəyyənedilmişprezidentsəlahiyyətlərinin
müddətininsonaçatmasınınsonuncuilininoktyabrayınınüçüncühəftə
sininçərşənbəgünüdür.Müvafiqolaraq,2013cüilPrezidentseçkiləri16
oktyabrtarixindəkeçirilməliidi.Lakin,30aprel2013cüildəSeçkiMəcəl
ləsinə(8.2cimaddə)seçkilərinkeçirilməsiAzərbaycanınƏməkMəcəllə
sinəgörəqeyriişgününətəsadüfedərsə,səsverməninhəminayınbaşqa
gününəkeçirilməsininəzərdətutandəyişiklikedilmişdir.Buyeniliyirəh
bər tutaraq,MSKdövlət başçısının seçilməsi üçün səsverməgününü 9
oktyabr2013cüiltarixinətəyinetmişdir.

VenesiyaKomissiyasıtərəfindəntərtibolunanvəAvropaŞurasının
ParlamentAssambleyasıtərəfindəntəqdiredilənseçkilərinkeçirilməsiza
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manıtövsiyəolunannormalartoplusu(rəhbərprinsiplərvəizahedicimə
ruzə)dövlətlərəseçkilərhaqqındaqanununəsaselementlərinin,xüsusilə
seçkisistemininözünütənzimləyənelementlərin,seçkikomissiyalarının
tərkibininvəseçkidairələrininsərhədlərininseçkilərinkeçirilməsinəbir
ilqalmışmüddətədəktəyinedilməsininyenidənnəzərdənkeçirilməsini
qadağanetməyivəyaonlarıKonstitusiyadavəyaadiqanunanəzərənda
hayüksəkstatusamaliksənəddətəsbitetməyitəklifedir.Bununlayana
şı,göstərilənseçkigünününbaşqagünəkeçirilməsininseçkilərhaqqında
qanununəsaselementlərinəaidolmasınıqeydşərtsiztəsdiqetməyəəsas
yoxdur.Bunuhəyatakeçirərəkmilliqanunvericiözdiskresionsəlahiy
yətləriçərçivəsindəvəbeynəlxalqdemokratikseçkistandartlarınamüva
fiqolaraqhərəkətetmişdir.Bundanbaşqa,AzərbaycanRespublikasının
SeçkiMəcəlləsinəediləndəyişikliklərəhəsrolunmuşVenesiyaKomissi
yasıvəATƏTin23iyun2008ciiltarixlibirgəRəyindəqeydolunduğu
kimi seçkilərin ayrıca qeyriiş gününə keçirilməsi seçicilərin fəallığının
artmasınagətiribçıxarırki,bunagörədəmüsbətqiymətləndirilməlidir
(41cibənd).

Həqiqiseçkilərprinsipinəriayətolunmasınınvacibzəmanətinintə
minolunması–məntəqəseçkikomissiyalarınınüzvləritərəfindənseçki
bülletenlərinə dəyişikliklərin edilməsinə yol verilməməsiməqsədi ilə 
SeçkiMəcəlləsindədoldurulmuşseçkibülletenlərininsəsverməmüddəti
başaçatanadəkvəsəslərinhesablanmasıanınınbaşlanmasınadəkqapalı
vəmöhürlənmiş səsvermə qutularında saxlanılması nəzərdə tutulmuş
dur. Səslərin bilavasitə hesablanması səsvermə otağında namizədlərin,
siyasipartiyalarınnümayəndələrinin,müşahidəçilərin,kütləviinforma
siyavasitələrinümayəndələrininiştirakıiləyerinəyetirilirki,budahəm
çinindemokratikseçkilərinkeçirilməsisahəsindəAzərbaycanRespubli
kasınınbeynəlxalqöhdəliklərinəuyğundur.Səsverməzamanısəsvermə
üçünşəffafqutularındanistifadəedilməsidəhəmçininəlavəzəmanətdir
(SeçkiMəcəlləsinin103.2cimaddəsi).

Seç  ki or  qan  la  rı tə  rə  fin  dən seç  ki  lə  rin ke  çi  ril  mə  si

AzərbaycanRespublikasında,digərseçkilərdədəolduğukimi,Pre
zidentseçkilərininhazırlığınıvəkeçirilməsinimüstəqilkollegialorqanlar
olanseçkikomissiyalarıhəyatakeçirir(SeçkiMəcəlləsinin17cimaddəsi).
Seçkikomissiyalarısistemini–MSK,dairəvəməntəqəseçkikomissiyala
rıtəşkiledirlər(SeçkiMəcəlləsinin18cimaddəsi).Seçkikomissiyalarının
formalaşmaqaydasıSeçkiMəcəlləsiilətəyinolunur.
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Beləki,MərkəziSeçkiKomissiyası(18üzv)MilliMəclistərəfindən
müxtəlifsiyasiqüvvələrinproporsionalnümayəndəlikprinsipiəsasında
formalaşır:MSKnınhəraltıüzvüMilliMəclisdəçoxluqtəşkiledənsiya
sipartiyanın,MilliMəclisdəazlıqtəşkiledənsiyasipartiyalarınvəMil
liMəclisinmüstəqil(bitərəf)deputatlarınıntəqdimatıüzrətəyinolunur.
BuzamansonuncularınnümayəndələriMSKdahüquqşünasolmalıvə
dövlətqulluğundaolmamalı,MSKnıngöstərilmişaltıüzvündənbirinin
namizədliyi isəMilliMəclisdə çoxluq təşkil edənpartiya ilə, digərinin
namizədliyiisəMilliMəclisdəazlıqtəşkiledənpartiyalarlarazılaşdırılır.
MSKüzvlərialitəhsilliolmalıdırlar(SeçkiMəcəlləsinin24cümaddəsi).

DairəseçkikomissiyalarıMSKtərəfindəndoqquznəfərdənibarət
tərkibdətəyinolunur.Dairəseçkikomissiyasınınüçüzvününnamizədli
yideputatlarıMilliMəclisdəçoxluqtəşkiledənsiyasipartiyanıMSKda
təmsiledənkomissiyaüzvləri,üçüzvününnamizədliyideputatlarıMilli
MəclisdəazlıqtəşkiledənsiyasipartiyalarıMSKdatəmsiledənkomis
siyaüzvləri,dahaüçüzvünnamizədliyiisəMilliMəclisdəheçbirsiya
sipartiyanınüzvüolmayandeputatlarıMSKda təmsil edənkomissiya
üzvləritərəfindəntəqdimolunur.Dairəseçkikomissiyasınınüzvlüyünə
namizədləriMSKda siyasipartiyaları təmsil edənkomissiyaüzvlərinə
müvafiqsiyasipartiyalarınyerlitəşkilatlarıdatəqdimedəbilər.Heçbir
siyasi partiyayamənsub olmayan deputatlarıMSKda təmsil edən ko
missiyaüzvləritərəfindəndairəseçkikomissiyasınairəlisürülmüşnami
zədlərdənikisimaraqlıtərəflərlərazılaşdırılır:birnamizəd–deputatları
MilliMəclisdəçoxluqtəşkiledənsiyasipartiyanıMSKdatəmsiledənko
missiyaüzvləriilə,digərnamizədisədeputatlarıMilliMəclisdəazlıq
təşkiledənsiyasipartiyalarıMSKdatəmsiledənkomissiyaüzvləri ilə.
Dairə seçkikomissiyasınınüzvləriMSKdanmüvafiqvəsiqəalır (Seçki
Məcəlləsinin30cumaddəsi).

Məntəqəseçkikomissiyalarımüvafiqdairəkomissiyalarıtərəfindən
altıüzvdənibarəttərkibdətəşkiledilir.Məntəqəseçkikomissiyasınıniki
üzvününnamizədliyideputatlarıMilliMəclisdəçoxluqtəşkiledənsiyasi
partiyanıdairəseçkikomissiyasındatəmsiledənkomissiyaüzvləritərə
findən,ikiüzvününnamizədliyideputatlarıMilliMəclisdəazlıqtəşkil
edənsiyasipartiyalarıdairəseçkikomissiyasındatəmsiledənkomissiya
üzvləritərəfindən,dahaikiüzvünnamizədliyiisəheçbirsiyasipartiyaya
mənsub olmayanMilliMəclis deputatlarını dairə seçki komissiyasında
təmsiledənüzvlərtərəfindəntəqdimedilir.Məntəqəseçkikomissiyası
nınüzvlüyünənamizədləridairəseçkikomissiyasındapartiyalarıtəmsil
edəndairəseçkikomissiyasınınüzvlərinəmüvafiqsiyasipartiyalarınyer
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litəşkilatları,heçbirsiyasipartiyayamənsubolmayanMilliMəclisdepu
tatlarınıtəmsiledəndairəseçkikomissiyasınınüzvlərinəisəseçicilərvə
seçicilərintəşəbbüsqruplarıdatəklifedəbilərlər.Həminnamizədlərmü
vafiqseçkidairəsininərazisindədaimiyaşayanAzərbaycanRespublikası
vətəndaşlarıolmalıdırlar.Məntəqəseçkikomissiyasınınikidənçoxüzvü
bələdiyyəqulluğundaolabilməz.Məntəqəseçkikomissiyalarıbilavasi
təseçkilərdənəvvəlyaradılırsa,onlarsəsverməgününəəngeci40gün
qalmıştəşkilolunmalıdır.MəntəqəseçkikomissiyasınınüzvləriMSKtə
rəfindənmüəyyənləşdirilmişqaydadamüvafiqvəsiqəalırlar(SeçkiMə
cəlləsinin36cımaddəsi).

Prezident vəzifəsinə namizədlərin təmsilçiliyinin təmin olunması
məqsədi iləonlarınhərbirininhərbir seçkikomissiyasınaməşvərətçi səs
hüquqlubirüzvtəyinetməkhüququvar(SeçkiMəcəlləsinin21cimaddəsi).
Seçkikomissiyalarınınbucür formalaşmaqaydasıonlardamüxtəlifsiyasi
qüvvələrintəmsilçiliyinitəminedirvəonlarıntərkibinəyüksəkpeşəhazır
lığınamalikkomissiyaüzvlərinin(birqaydaolaraq,hüquqşünasların)təyin
edilməsinitəminedirki,budabeynəlxalqseçkistandartlarınauyğundur.

Seçki komissiyalarınınmüstəqilliyidövlət qulluqçuları olan seçki
komissiyalarıüzvlərininsayınıseçkikomissiyalarınınüzvlərininstatusu
nasonverilməsiüçünəsaslarınmükəmməlsiyahısı,xüsusiməsuliyyətə
cəlbetməqaydasıvəs.iləməhdudlaşdıranSeçkiMəcəlləsininmüddəala
rıilətəminolunur.

Ümumilikdə,MDBKonvensiyasınıntələblərinəmüvafiqolaraq(11
cimaddənin1cibəndi),həmçininVenesiyaKomissiyasınıntövsiyələri
nə(Rəhbərprinsiplərin3.1bəndi)əsasənAzərbaycanRespublikasıPre
zidentiseçkilərinintəşkili,seçkilərinhazırlanmasıvəkeçirilməsidədaxil
olmaqla,seçkikomissiyaları–kollegialəsaslafəaliyyətgöstərənvədigər
ictimaihakimiyyətinstitutlarınınbirbaşatabeçiliyindəolmayanorqanlar
tərəfindənhəyatakeçirir.

Seç  ki mü  ba  hi  sə  lə  ri  nin həl  li qay  da  sı və şərt  lə  ri

Seçkimübahisələrininobyektivvəvaxtındahəllolunmasıbeynəlxalq
seçkistandartlarınınayrılmazhissəsidir(RəhbərprinsiplərinII3.3bəndi).

Şikayətetməsisteminineffektivliyiseçicilərin,namizədlərin,qey
diyyata alınmış namizədlərin, siyasi partiyaların, blokların, qeydiyyata
alınmışnamizədlərinnümayəndələrinin,müşahidəçilərinqəbulolunma
sından(dərcolunmasından)vəyahəyatakeçirilməsindənüçgünmüddə
tindəqərarlardan,hərəkətlərdən,hərəkətsizlikdənşikayətetməkhüququ
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ilətəminolunur.Şikayətləryuxarıseçkikomissiyasına,MSKnınqərarla
rından,hərəkətlərindənvəhərəkətsizliyindənisəApellyasiyaməhkəmə
sinə verilir.Məhkəməmüvafiq seçki komissiyasının qanunsuz qərarını
ləğvetməkhüququnamalikdir.

ƏgərşikayətdəgöstərilənpozuntularAzərbaycanRespublikasının
CinayətMəcəlləsinəuyğunolaraqcinayəttərkiblihesabedilərsə,müva
fiq seçkikomissiyası şikayətdəgöstərilənpozuntularınaradanqaldırıl
masıbarədəqərarınqəbuluiləbirgəcinayətişininqaldırılmasıməqsədi
ləmüvafiqprokurorluqorqanınamüraciətedəbilər.Qanunlamüəyyən
olunmuşdurki, seçkikomissiyasınaseçkiləringedişizamanıdaxilolan
hərbirşikayətüzrəqərarüçgünərzində;səsverməgününə30gündən
azmüddət qalırsa  iki gün ərzində, səsverməgünüvə yaxudnövbəti
günisədərhalqəbuledilir(SeçkiMəcəlləsinin112cimaddəsinin10cu
bəndi).Bununlabelə,qanun,şikayətinəlavəaraşdırılmasına imkanve
rir.Müvafiqseçkikomissiyasıbubarədəşikayətdaxilolduğugündənüç
günmüddətində; səsverməgününə 30gündənazmüddətqalırsa  iki
günmüddətində,səsverməgünüisədərhalqərarqəbuletməlidir(Seçki
Məcəlləsinin1121maddəsinin10cubəndi).Əlavəaraşdırmamüddəti
nin üç gündən artıq olmamasını və bununla seçki hüquqpozmaları ilə
əlaqədarolanmüraciətlərinyolverilənsonhəddininbaxılmamüddəti
nimüəyyənedən2012ciilinseçkiqanunvericiliyinəsonyeniliklərseçki
münaqişələrinəvaxtındabaxılmasınaköməkedir.

Seçkimünaqişələrinəməhkəmətərəfindənmüfəssəlbaxılmasıqay
dası 2012ci ildə «Seçki (referendumda iştirak) hüquqlarınınmüdafiəsi
iləbağlıişlərüzrəicraat»başlıqlıXVIIIfəslindaxiledildiyiAzərbaycan
RespublikasınınİnzibatiProsessualMəcəlləsiiləmüəyyənolunur(bun
dansonra–İPM).Seçkihüquqlarınınmüdafiəsiiləbağlı iddiaərizələri
apellyasiyainstansiyasıməhkəmələrinəverilir (İPMin130cumaddəsi
nin1cibəndi).Məhkəməseçkihüquqlarınınmüdafiəsinədairişlərüzrə
daxilolmuşiddiaərizəsinəüçgünərzində;səsverməgününəüçgündən
azmüddətqalarsaikigünərzində(lakinsəsverməgünündəngecolma
yaraq),səsverməgünüvəhəmingündənsonradaxilolmuşiddiaərizəsi
nəisədərhalbaxmalıvəmahiyyətiüzrəqərarqəbuletməlidir(İPMin
130.2cimaddəsi).İşüzrətamməhkəməqərarıonunqətnaməhissəsinin
elanolunduğuvaxtdan24saatdan,səsverməgününəotuzgünqalmışvə
ondansonraqəbuledilmişqərarlarisə18saatdangecolmayaraqyazılı
formadatəqdimolunmalıdır(İPMin130cumaddəsinin4cübəndi).

İşüzrəməhkəməqərarındanhəminqərarın tam formada təqdim
olunduğugündənüçgünmüddətindəAliMəhkəməyəşikayətveriləbi
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lər.Buşikayətəüçgünərzində;səsverməgününəüçgündənazmüddət
qalarsaikigünərzində(lakinsəsverməgünündəngecolmayaraq),səs
verməgünüvəhəmingündən sonradaxil olmuşərizələrə isə dərhal
baxılmalıdır(İPMin130cumaddəsinin5cibəndi).

Seçkiqanunvericiliyininpozulmasınagörəinzibativəcinayətməsu
liyyətinəzərdətutulmuşdur.AzərbaycanRespublikasınınİnzibatiXətalar
Məcəlləsinə(bundansonra–İXM)əsasənseçkiqabağıtəşviqatınaparılması
qaydalarınınvəmüddətininpozulmasınagörə25manatdan50manatadək
miqdardacəriməedilir.Əgərqeydəalınmışnamizədəseçkiqabağı təşvi
qatınmüddətibaşaçatanakimişərəfvələyaqətiniseçkiqanunvericiliyiilə
müəyyən olunmuş teleradio verilişləri təşkilatlarının teleradio proqram
larındavədövrinəşrlərdəonlarınvəzifəlişəxsləritərəfindənmüdafiəet
məkimkanıvermirlərsə,təqsirlivəzifəlişəxslər50manatdan90manatadək
miqdarda,hüquqişəxslər150manatdan250manatadəkmiqdardacərimə
edilirlər(İXMin39cumaddəsi).

Mülkiyyətçininvəyabuobyektlərindigərsahiblərininrazılığı ilə
qanunvericilikləmüəyyənedilmişyerlərdəasılmışseçkiqabağı təşviqat
plakatlarıvədigərbucürtəşviqatmateriallarınıməhvetməyəvəyakor
lamağavəyatəşviqatmateriallarınınyayılmasınamaneolmağavəyaxud
namizədinseçicilərləgörüşünəmaneolmağagörə35manatdan60mana
tadəkmiqdardacəriməmüəyyənedilir(İXMin40cımaddəsi).

Seçkilərin nəticəsinə təsir göstərməkməqsədi ilə seçkili vəzifəyə
namizədhaqqındabilərəkdənyalanməlumatlardərcetməyəvəyaonları
başqaüsullarlayaymağagörə20manatdan55manatadəkmiqdardacəri
məedilir(İXMin41cimaddəsi).

Seçki komissiyası üzvünün, müşahidəçilərin, namizədlərin vəkil
edilmiş şəxslərinin, siyasi partiyaların səlahiyyətli nümayəndələrinin,
kütləviinformasiyavasitələrinümayəndələrininqanunvericilikləmüəy
yənedilmişhüquqlarını,o cümlədənseçki sənədlərinin surətlərininvə
məlumatlarınvaxtındaalınmasıvəseçkisənədlərinintəsdiqiiləbağlıhü
quqlarıpozmağagörə35manatdan65manatadəkmiqdardacəriməedilir
(İXMin42cimaddəsi).

Seçicilərhaqqındaməlumatlarıtəqdimedənmüvafiqicraorqanıtə
rəfindənhəminməlumatlarındüzgün, tamvəvaxtındaverilməməsinə
görəmüvafiqicraorqanınınrəhbərinəxəbərdarlıqedilirvəya10manat
dan20manatadəkmiqdardacəriməedilir(İXMin422cimaddəsi).

Seçkikomissiyalarınınsədrləritərəfindənseçkibülletenlərinin,səs
verməprotokollarınınvəqeydiyyatdançıxmavəsiqələrininverilməsivə
saxlanmasıqaydalarınınpozulmasınagörəonlaraxəbərdarlıq edilirvə
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ya10manatdan20manatadəkmiqdarda cəriməedilir (İXMin423cü
maddəsi).

Səsverməbaşlandıqdansonraseçkilərinyekunlarıvəsəsvermənin
nəticələribarədəprotokollarimzalananadəkyuxarıseçkikomissiyaları
nıninformasiyaxidmətlərindənaşağıseçkikomissiyalarınıninformasiya
xidmətlərinəməlumatlarınqəbulunutəsdiqedəninformasiyadanbaşqa
hərhansıməlumatınverilməsinəgörəfizikişəxslər20manatdan40ma
natadəkmiqdarda,vəzifəlişəxslər60manatdan80manatadəkmiqdar
dacəriməedilir(İXMin424cümaddəsi).

Seçkilərləəlaqədarhərhansıhədəqorxuvəyazorakılığaçağırançı
xışlaredilməsinə,həmçininbucürmateriallarınyayılmasınagörə35ma
natdan65manatadəkmiqdardacəriməedilir(İXMin43cümaddəsi).

Seçicinin bilərəkdənbirdən çox seçici siyahısınadaxil edilməsinə
görəxəbərdarlıqedilirvəya10manatdan20manatadəkmiqdardacəri
məedilir(İXMin43.1cimaddəsi).

Seçkikomissiyasınınüzvütərəfindənvətəndaşlarınseçicisiyahıları
ilə tanışolmahüquqununpozulmasına,seçicisiyahılarındakıyanlışlıq
larhaqqındavətəndaşlarınərizələrinəqanunvericilikləmüəyyənedilmiş
müddətdəbaxılmamasına, seçici siyahılarınadüzəlişlərinedilməsindən
imtinabarədəvətəndaşayazılışəkildəəsaslandırılmışcavabverilməmə
sinə,  həmçininqeydiyyatdankeçmiş seçicilərbarəsindəməlumatların
vaxtında rəsmiləşdirilməməsinə və dəqiqləşdirilməməsinə görə, təqsir
karseçkikomissiyasınınüzvü40manatdan60manatadəkmiqdardacəri
məedilir(İXMin44cümaddəsi).

Seçkili vəzifəyə qeydə alınmış namizədə, namizədin vəkilinə və
ya seçki komissiyasının üzvünə seçkilərin hazırlanmasında və ya keçi
rilməsindəonun iştirakının təminedilməsiməqsədilə qanunvericiliklə
müəyyən edilmişməzuniyyətin verilməsindən imtina edilməsinə görə
40manatdan60manatadəkmiqdardacərimətətbiqedilir(İXMin45ci
maddəsi).

Dövlətvə  yabələdiyyəxidmətindəolanqeydə alınmışnamizəd
seçkilərdə iştiraketdiyimüddətdəxidmətivəzifələrinin icrasınıdayan
dırmamasınagörə80manatdan90manatadəkmiqdardacəriməedilir
(İXMin451cimaddəsi).

Mülkiyyətformasındanasılıolmayaraqhüquqişəxslərin,dövlətvə
bələdiyyəorqanlarının,qurumlarınvətəşkilatlarınseçiciimzalarınıntop
lanmasındaiştiraketməsinəgörəvəzifəlişəxslər80manatdan90mana
tadəkmiqdarda,hüquqişəxslər250manatdan300manatadəkmiqdarda
cəriməedilir(İXMin452cimaddəsi).



51

Seçkilərin maliyyələşdirilməsinin qanunvericiliklə müəyyən edil
mişqaydalarınınpozulmasınagörə:fizikişəxslər10manatdan20ma
natadəkmiqdarda,vəzifəlişəxslər40manatdan60manatadəkmiqdar
da,hüquqişəxslər150manatdan250manatadəkmiqdardacəriməedilir;
namizədlər,qeydəalınmışnamizədlərtərəfindənseçkilərinhazırlanması
vəkeçirilməsinəayrılmışvəsaitlərinxərclənməsibarədəhesabatlarıntəq
dimvəyadərcedilməməsinəgörə20manatdan30manatadəkmiqdarda
cəriməedilir(İXMin46cımaddəsi).

Seçkiqabağıkampaniyailəbağlınəşrvəaudiovizualtəşviqatmate
riallarındabumateriallarıhazırlayanvəhazırlanmasınısifarişedəntəş
kilatlarınadı,eləcədəmateriallarıntirajıvəburaxılış tarixibarədəmə
lumatlarıngöstərilməməsinəgörə15manatdan25manatadəkmiqdarda
cəriməedilir; siyasipartiyaların,namizədlərinvəyaqeydəalınmışna
mizədlərinyazılıformadarazılığıolmadanseçkiqabağınəşrmaterialları
nınhazırlanmasına,yaxudyayılmasınagörə20manatdan30manatadək
miqdarda cərimə edilir; namizədlər və ya qeydə alınmış namizədlərin
təşviqat materiallarının hazırlanması və yayılmasının qanunvericiliklə
müəyyənedilmişqaydalarınınpozulmasınagörə25manatdan35mana
tadəkmiqdardacəriməedilir(İXMin47cimaddəsi).

Seçicilərin,qeydəalınmışnamizədlərin, siyasipartiyaların,nami
zədlərin vəkil edilmiş şəxslərinin, müşahidəçilərin, siyasi partiyaların
səlahiyyətlinümayəndələrinin,kütləvi informasiyavasitələrininnüma
yəndələrinintələbiiləonlarıntanışolmalarıüçünmüvafiqseçkikomis
siyasınınsədrləritərəfindənsəsverməninyekunlarınavənəticələrinəaid
məlumatlarınbilərəkdəntəqdimedilməməsinəgörə50manatdan70ma
natadəkmiqdardacəriməedilir;səsverməninyekunlarınavənəticələrinə
aidməlumatlarınbilərəkdənqanunvericiliklənəzərdətutulmuşqaydada
vəmüddətdədərcedilməməsinəgörə70manatdan90manatadəkmiq
dardacəriməedilir(İXMin48cimaddəsi).

 Qanunvericilikləmüəyyən edilmiş qaydada təşkil edilən yığın
caqların,görüşlərin,nümayişlərin,küçəyürüşlərininvəpiketlərinocüm
lədən,seçkiqabağıdövrdəkeçirilməsinəmaneolmağagörə: fizikişəxs
lər – 1500manatdan 3000manatadəkmiqdarda, vəzifəli şəxslər  3000
manatdan6000manatadəkmiqdarda,hüquqi şəxslər15000 manatdan
30000manatadəkcəriməedilir(İXMin49cumaddəsi).

Dahaciddiseçkihüquqpozmalarıcinayətinəməhkəməicraatıqay
dasındabaxılır.Beləki,AzərbaycanRespublikasınınCinayətMəcəlləsiilə
(bundansonra–CM)vətəndaşınseçkihüquqlarınınhəyatakeçirilməsinə
maneolmayagörə100manatdan500manatadəkmiqdardacəriməvəya
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150saatdan240saatadəkictimaiişlərvəyaaltıayadəkmüddətəazadlıq
danməhrumetmə iləcəzalandırılır;vətəndaşınamizədin lehinə imzaat
mağaməcburetməvə yanamizədinmüdafiəsi üçün imza toplanmasına
maneolmayagörə200manatdan600manatadəkmiqdardacərimə,yaxud
200saatdan240saatadəkictimaiişlərvəyabirilədəkmüddətəazadlıqdan
məhrumetmə ilə cəzalandırılır; vətəndaşı öz iradəsinə zidd səsverməyə
məcburetməvəyaonunsəsverməsinəmaneolmayagörə300manatdan
700manatadəkmiqdardacərimə,yaxud200saatdan240saatadəkictimai
işlərvəyaikiilədəkmüddətəazadlıqdanməhrumetməiləcəzalandırılır.
Buəməlləraldatma,hədəqorxu,zortətbiqetməvəyazortətbiqetməhə
dəsiilə,yaxudqabaqcadanəlbirolanbirqrupşəxsvəyamütəşəkkildəstə
vəyavəzifəlişəxstərəfindənözqulluqmövqeyindənistifadəetməklətörə
dildikdə500manatdan1000manatadəkmiqdardacərimə,yaxudüçilədək
müddətəmüəyyənvəzifətutmavəyamüəyyənfəaliyyətləməşğulolma
hüququndanməhrum edilməklə və ya edilməməklə üç ilədəkmüddətə
azadlıqdanməhrumetməiləcəzalandırılır(CMnin159cumaddəsi).

Namizədlərin, seçki kampaniyalarına müdaxilə etmə və ya onu
pozma200manatdan600manatadəkmiqdardacərimə,yaxud200saat
dan240saatadəkictimaiişlərvəyabirilədəkmüddətəazadlıqdanməh
rumetməilə;seçkiqabağıkütləvitədbirlərinkeçirilməsinəmaneolma–
500manatdan1000manatadəkmiqdardacərimə,yaxud200saatdan240
saatadəkictimaiişlərvəyabirilədəkmüddətəazadlıqdanməhrumetmə
ilə;seçkilərdəsəsverməixtiyarıolmayanşəxlərinsəsverməsinəşəraitya
ratma500manatdan1000manatadəkmiqdardacərimə,yaxudikiilədək
müddətəislahişlərivəyaeynimüddətəazadlıqdanməhrumetməiləcə
zalandırılır(CMnin1591cimaddəsi).

Seçki komissiyalarının işinəmüdaxilə etmə və ya təsir göstərmə,
yaxudseçkikomissiyasıüzvününözvəzifələriniyerinəyetirməsiiləbağlı
fəaliyyətinəmüdaxiləetmə100manatdan500manatadəkmiqdardacə
rimə,yaxud150saatdan240saatadəkictimaiişlərvəyabirilədəkmüd
dətəislahişləriiləcəzalandırılır.Bununlabelə,eynihərəkətlərələalma,
aldatma,hədələmə,zortətbiqetməkləvəyazortətbiqetməhədəsi ilə,
yaxudqabaqcadanəlbirolanbirqrupşəxsvəyamütəşəkkildəstətərə
findəntörədildikdəvəyavəzifəlişəxstərəfindənözqulluqmövqeyindən
istifadə etməklə törədildikdə500manatdan1000manatadəkmiqdarda
cərimə,yaxudiki ilədəkmüddətə islahişlərivəya  iki ilədəkmüddətə
azadlıqdanməhrumetməiləcəzalandırılır(CMnin160cımaddəsi).

Seçkikomissiyasınınüzvütərəfindənseçkisənədlərininsaxtalaşdı
rılmasıvəyasaxtasənədlərintəqdimedilməsi,biləbiləsəslərindüzgün
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hesablanmaması,səsvermənəticələrinindüzgünmüəyyənləşdirilməmə
sivəyasəsverməningizliliyininpozulması100manatdan500manatadək
miqdardacəriməvəya iki ilədəkmüddətə islah işləri iləcəzalandırılır.
Seçki sənədlərinin başqa şəxslər tərəfindən saxtalaşdırılması, saxta sə
nədlərin təqdimedilməsi,başqa şəxslərinyerinə səsverilməsi,bir şəxs
tərəfindənseçkiqutusunabirdənartıqseçkibülletenləriqoyulmuşzərfin
atılması100manatdan500manatadəkmiqdardacəriməvəyabirilədək
müddətəislahişləriiləcəzalandırılır(CMnin161cimaddəsi).

Nəhayət,seçkininnəticələrinətəsirməqsədiləvəzifəsəlahiyyətlərin
dənsuiistifadəüçilədəkmüddətəmüəyyənvəzifətutmavəyamüəyyən
fəaliyyətləməşğul olmahüququndanməhrumedilməklə, əmlakımüsa
dirəolunmaqlaüçildənsəkkizilədəkmüddətəazadlıqdanməhrumetmə
iləcəzalandırılır.Burada«vəzifəlişəxs»kateqoriyasınaqanun,hakimiyyət
nümayəndələri, o cümlədənAzərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
vəqanunları iləmüəyyənolunmuşqaydadadövlətorqanlarına seçilmiş
vəya təyinedilmiş,yaxudxüsusi səlahiyyət əsasındadövlətvəyayerli
özünüidarəetməorqanlarınıtəmsiledənşəxslər;dövlətorqanlarındaseçki
livəzifələrənamizədliyiqanunlamüəyyənedilənqaydadaqeydəalınmış
şəxslər;həmçininbələdiyyəvəbələdiyyəqulluqçuları;namizədliyiqanun
lamüəyyənolunmuşqaydadadövlətorqanlarındaseçkilivəzifəyəqeydə
alınmışşəxslər;dövlətvəbələdiyyəmüəssisə,idarəvətəşkilatların,kom
mersiyavəqeyrikommersiya təşkilatlarınınrəhbərləri;xaricidövlətlərin
dövlətorqanlarınınvəzifəlişəxsləri,xaricidövlətlərinseçkilidövlətorqan
larınınüzvləri,beynəlxalqtəşkilatlarınvəzifəlişəxsləri,beynəlxalqparla
menttəşkilatlarınınüzvləriaidolunur(CMnin308cimaddəsi).

Be  lə  lik  lə, mil  li in  zi  ba  ti və ci  na  yət qa  nun  ve  ri  ci  li  yi seç  ki hü  quq -
poz  ma  la  rı  na gö  rə hü  qu  qi mə  su  liy  yə  tin mü  va  fiq me  xa  nizm  lə  ri  ni özün -
də əks et  di  rir.

Apa  rıl  mış təh  lil gös  tə  rir ki, mil  li seç  ki qa  nun  ve  ri  ci  li  yi, o cüm  lə -
dən Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti seç  ki  lə  ri  nin ha  zır  lı  ğı  nın və 
ke  çi  ril  mə  si  nin hü  qu  qi tən  zim  lən  mə  si bey  nəl  xalq seç  ki stan  dart  la  rı ilə 
ümu  mi  lik  də ra  zı  laş  dı  rıl  mış  dır. O ki  fa  yət qə  dər də  qiq  lik  lə və bü  töv -
lük  lə, ümu  mi və bə  ra  bər seç  ki hü  qu  qu, səs  ver  mə  nin giz  li  li  yi əsa  sın  da, 
seç  ki  lə  rin müs  tə  qil seç  ki or  qan  la  rı tə  rə  fin  dən təş  kil olun  ma  sı şər  ti ilə, 
həm  çi  nin seç  ki hü  quq  la  rı  nın mü  da  fiəsi  nin hü  quq tət  bi  qi me  xa  nizm  lə -
ri  nin möv  cud  lu  ğu və seç  ki mü  na  qi  şə  lə  ri  nin həl  li  nə dair va  cib bey  nəl -
xalq sə  nəd  lə  rin tə  ləb  lə  ri  nə riayət edil  mə  si  ni tə  min et  mək  lə Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti seç  ki  lə  ri  nin bü  tün mər  hə  lə  lə  ri  ni tən  zim  lə  yir.
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Eks  pert qru  pu  nun 9 okt  yabr 2013-cü il  
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti 

seç  ki  lə  ri  nin uzun  müd  dət  li mo  ni  to  rin  qi  nin  

H E S A B A T I

Mo  ni  to  rin  qin müd  də  ti: 1 av  qust - 6 okt  yabr 2013-cü il

Gİ  RİŞ

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 100102ci maddələri
əsasındaqəbuledilmişAzərbaycanRespublikasıMərkəziSeçkiKomis
siyasının 2 avqust 2013cü il tarixliQərarına,AzərbaycanRespublikası
SeçkiMəcəlləsinin8cimaddəsinin2cibəndinə,19cumaddəsinin4cü
bəndinə,19cumaddəsinin14cübəndinə,28cimaddəsinin2cibəndinə,
28cimaddəsinin4cübəndinə,177civə178cimaddələrinəmüvafiqola
raq9oktyabr2013cüildəAzərbaycanRespublikasıPrezidentininnövbə
tiseçkilərikeçiriləcəkdir.

15avqust2013cüildəMDBiştirakçısıolandövlətlərinParlamentlə
rarasıAssambleyasınınünvanınaAzərbaycanRespublikasıPrezidentinin
növbətiseçkilərininhazırlığıvəkeçirilməsininmüşahidəsindəiştiraket
məkləəlaqədarAzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininsədriO.S.Əsə
dovundəvətidaxilolmuşdur.

MüstəqilDövlətlərBirliyininiştirakçısıolandövlətlərinParlament
lərarası Assambleyası Şurasının sədri V.İ.Matviyenkonun Sərəncamına
əsasənMDBPAAŞurasıKatibliyiMDBPAAdanolanbeynəlxalqmüşa
hidəçilərqrupunun formalaşdırılmasınabaşlamış,həminqrupun tərki
binəMDBPAAiştirakçısıolandövlətlərinaliqanunvericihakimiyyətor
qanlarınındeputatlarıvənümayəndələri,MDBPAAŞurasıKatibliyinin
əməkdaşlarıvəMDBPAADİMBİninekspertləridaxilolmuşlar.

AzərbaycanRespublikasıPrezidentininnövbətiseçkilərinimüşahi
dəetməküçünMDBPAAdanolanmüşahidəçilərqrupununəlaqələn
diricisiRusiyaFederasiyasıFederalMəclisininDövlətDumasınınMüs
təqilDövlətlərBirliyi ilə işvəhəmvətənlərləəlaqələrkomitəsininsədri
L.E.Slutskiytəyinedilmişdir.

MDBPAAdanolanbeynəlxalqmüşahidəçilərinuğurluişinintə
minedilməsiüçünMDBPAADİMBİninbazasında2013cüilinavqust
ayındaSanktPeterburqvəBakışəhərlərininbirsıraalitəhsilmüəssisə
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lərininyüksəkixtisaslıalimvəmütəxəssislərindənibarətekspertqrupu
yaradılmışdır.HəminqrupAzərbaycanRespublikasıPrezidentiseçkilə
rindəMDBPAAdanolanbeynəlxalqmüşahidəçilərüçünanalitikvəmə
lumatsorğumateriallarınınhazırlanmasınabaşlamışdır.

2013cüilinavqustayının1dənMDBPAADİMBİBakıfilialıAzər
baycanRespublikasıPrezidentininseçkilərindəseçkiprosesivəqanun
verici,icravəməhkəməhakimiyyətininfəaliyyətinixarakterizəedənin
formasiyamateriallarınıntoplanılmasıvəekspertrəyininhazırlanmasına
başlamışdır.Monitorinq çərçivəsindəAzərbaycanRespublikasınınpay
taxtıBakışəhərində,həmçininölkəninbeşregionunda(Gəncə,Lənkəran,
Sumqayıt,Şəki,Qusar)MDBPAADİMBİdənolanekspertlərləbirgəson
rakımərhələdə təhlilivəümumiləşdirilməsiüçünməlumat toplamaqla
məşğulolanpolitoloqvəhüquqşünaslardanibarətekspertqruplarıyara
dılmışdır.

Uzunmüddətlimonitorinq çərçivəsindəMDBPAAdan olan eks
pertqrupuözdiqqətiniaşağıdakıməsələlərdəcəmləmişdir:

 AzərbaycanRespublikasıPrezidentiseçkilərinitənzimləyənqa
nunvericiliyintəhlilivəonunseçkihüquqununbeynəlxalqstan
dartlarınauyğunluğu;

 AzərbaycanRespublikasısiyasisistemininvəonunənvacibins
titutlarınıntəhlili;

 AzərbaycanRespublikasıPrezidentiseçkilərininkeçirilməsita
rixçəsi;

 AzərbaycanRespublikasınınseçkiorqanlarısistemivəonunay
rıayrıelementlərininfəaliyyəti;

 seçkilərintəşkilati,madditexnikivəmaliyyətəminatıüzrədöv
ləthakimiyyətiorqanlarınınfəaliyyəti;

 Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin keçirilməsi
nə hazırlığa dairAzərbaycan RespublikasıMSKnın fəaliyyəti
(AzərbaycanRespublikasıPrezidentliyinənamizədlərinirəlisü
rülməsivəqeydiyyatıprosesi,seçicisiyahılarınıntərtibedilməsi,
dairəvəməntəqəseçkikomissiyalarınınformalaşdırılması);

 AzərbaycanRespublikası Prezidenti seçkilərində iştirak etmək
üçün MSK tərəfindən rəsmi qeydiyyata alınmış namizədlərin
seçkiqabağıproqramlarınınəsasmüddəalarınıntəhlili.
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Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin seç  ki  lə  ri  
üz  rə seç  ki kam  pa  ni  ya  sı  nın ge  di  şi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri üzrə seçki kam
paniyasınınrəsmibaşlamasıanındanvəAzərbaycanRespublikasıPrezi
dentiseçkilərininuzunmüddətlimonitorinqinintambaşaçatmasınadək
(6oktyabr2013cüil)seçkikampaniyasımilliqanunvericilikvə2avqust
2013cü ildəqəbuledilmişAzərbaycanRespublikasıPrezidenti seçkilə
rininhazırlığıvəkeçirilməsinədairəsashərəkətvə tədbirlərinTəqvim
Planınauyğunolaraqkeçir.

AzərbaycanRespublikasıPrezidentiseçkilərininümumitəşkilivə
keçirilməsiniAzərbaycanRespublikasınınMərkəziSeçkiKomissiyasıtə
minedir.Seçkilərintəşkilati,madditexnikivəmaliyyətəminatınıAzər
baycanRespublikasınınHökumətihəyatakeçirir.Seçkilər,dövlətbüdcəsi
vəsaitlərihesabınamaliyyələşir.Seçkisistemininbütüninstitutlarınama
liyyəvəsaitlərivaxtlıvaxtındavəTəqvimPlanının tədbirlərininhəyata
keçirilməsiüçünkifayətedicihəcmdədaxilolur.Seçkilərintəşkilivəke
çirilməsindəbu sahədəötən illər ərzində əhəmiyyətli təcrübə toplamış
regionalhakimiyyətorqanlarıdafəaliştirakedirlər.

ÖlkəPrezidentiseçkilərinintəyinedilməsibarədəAzərbaycanRes
publikasıMSKnınqərarınındərcedilməsindənsonrahəmingün–2av
qust2013cüildəMSKAzərbaycanRespublikasıPrezidentiseçkilərinin
hazırlığıvəkeçirilməsinədairəsashərəkətvətədbirlərinTəqvimPlanını
təsdiqetmiş,eləcədəvətəndaşlarınseçkihüquqlarınıpozanhərəkətlər
dən(hərəkətsizlikdən)vəqərarlardanverilmişşikayətlərinaraşdırılması
məqsədiləMSKnəzdindədoqquznəfərdənibarətekspertqrupununya
radılmasıbarədəqərarqəbuletmişdir.

Qərarda,qüvvədəolanmilliseçkiqanunvericiliyinəuyğunolaraq,
AzərbaycanRespublikasının Prezidentliyinə namizədlərin irəli sürülmə
müddətləri və Azərbaycan Respublikasının Prezidentliyinə namizədlər
qismindəqeydiyyataalınmaqüçünhəyatakeçirilməsitələbolunanprose
durlarmüəyyənedilmişdir.TəqvimPlanındanamizədlərinirəlisürülmə
qaydası,seçkilərinhazırlığıvəkeçirilməsiiləəlaqədarolanmüxtəliftəşki
lati,məlumatvədigərxarakterlitədbirlərinkeçirilməsimüddətləritəfsila
tıiləmüəyyənedilmiş,seçkilərintəşkilivəhəyatakeçirilməsinəcavabdeh
olanvəzifəlişəxslər,strukturlar,orqanlarvəinstitutlarqeydedilmişdir.

MSKsaytında (www.cec.gov.az)azərbaycanvə ingilisdillərində
Prezident seçkiləri prosedurunu tənzimləyən qanunvericilik və digər
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normativhüquqi aktlar (Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası,
AzərbaycanRespublikasınınSeçkiMəcəlləsi,AzərbaycanRespublikası
Prezidentinin fərmanları,AzərbaycanRespublikasıMərkəziSeçkiKo
missiyasınınqərarvətəlimatları),www.infocenter.gov.az/v3/votersfind.
phpünvanıüzrəxüsusisaytdaseçicilərtərəfindənözlərininseçicisiya
hılarınadaxiledilməsininyoxlanılmasıqaydaları,eləcədəəlaqəməlu
matı:MSKaparatınıntelefonlarıvəelektronpoçtünvanı,vətəndaşların
müraciətləriüçüntelefonlarvəünvan,dairəseçkikomissiyalarınınte
lefonları,MSK rəhbərliyi tərəfindən vətəndaşların qəbulunun cədvəli
yerləşdirilmişdir.Sadalananmateriallardanbəziləriqeydedilənsaytda
həmdərusdilindəmövcuddur.Seçkilərinhazırlığıvəkeçirilməsidöv
ründəMərkəzi Seçki Komissiyasının Mətbuat Mərkəzi fəaliyyət gös
tərir.MSKnınvəseçkisisteminindigərorqanlarınınfəaliyyətibarədə
məlumatqeydedilənsaytdadaimyenilənir.Yerləşdirilmişmateriallar
seçkisistemiorqanlarıtərəfindənkeçiriləntədbirlərbarədətamətraflı
təsəvvüryaradır.

Na  mi  zəd  lə  rin irə  li sü  rül  mə  si və qey  diy  ya  tı

2013cüilinavqustayının5dəAzərbaycanRespublikasınınPrezi
dentliyinənamizədlərinirəlisürülməsinəbaşlanılmışdır.

AzərbaycanınqanunvericiliyiPrezidentseçkilərindəiştiraketmək
üçünaktivseçkihüququnamalikolanölkəvətəndaşlarını,siyasiparti
yaları,həmçininsiyasipartiyalarınbloklarınınamizədləriniirəlisürmək
hüququ ilə təminedir.AzərbaycanRespublikasınınPrezidentliyinəna
mizədinqeydiyyatıüçünonunlehinə40minseçiciimzasınıntoplanması
lazımdır.İmzavərəqələrivəAzərbaycanRespublikasınınPrezidentliyinə
namizədinqeydəalınmasıüçünlazımolandigərsənədlərinqəbulumüd
dəti9sentyabr2013cüil18:00dabaşaçatmışdır.

SeçkilərdəiştiraketməkniyyətindəolmalarıvəAzərbaycanRespub
likasınınPrezidentliyinənamizədlərqismindəqeydiyyatdankeçməkbarə
dəelanetdilər(MSKyaedilmişmüraciətlərinqeydiyyatıqaydasında):

 İlhamƏliyev,AzərbaycanRespublikasınınhazırkıPrezidenti, 
«YeniAzərbaycan»partiyasınınsədri;

 ƏhmədOruc,«Azadlıq»partiyasınınsədri;
 ƏliƏliyev,VətəndaşvəİnkişafPartiyasınınsədri;
 FuadƏliyev,AzərbaycanLiberalDemokratpartiyasınınsədri;
 ArazƏlizadə,AzərbaycanSosialDemokratpartiyasınınsədri;
 İlqarMəmmədov,hüquqşünas,öztəşəbbüsüilə;
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 İqbalAğazadə,«Ümid»partiyasınınsədri;
 QüdrətHəsənquliyev,BütövAzərbaycanXalqCəbhəsiPartiyasının
sədri;

 HafizHacıyev,«MüasirMüsavat»partiyasınınsədri;
 ZahidOruc,MilliMəclisindeputatı,öztəşəbbüsüilə;
 FərəcQuliyev,MilliDirçəlişHərəkatıPartiyasınınsədri;
 ƏrəstunOruclu,«ŞərqQərb»AraşdırmalarMərkəzinindirektoru;
 ElşənHəsənov,öztəşəbbüsüilə;
 İsmayılYusifov,öztəşəbbüsüilə;
 Qüdrətİsaqov,öztəşəbbüsüilə;
 İlqarMəmmədov,öztəşəbbüsüilə;
 İlyasİsmayılov,«Ədalət»partiyasınınsədri;
 CəmilHəsənli,DemokratikqüvvələrinMilliŞurasındannamizəd;
 RaufQuliyev,öztəşəbbüsüilə;
 HidayətRüstəmbəyli,öztəşəbbüsüilə;
 SərdarCəlaloğlu,AzərbaycanDemokratpartiyasınınsədri.
AzərbaycanRespublikasınınPrezidentliyinənamizədlərləbərabər,

qanunlamüəyyənedilənmüddətlərdəMSK,həmçininonlarınrəsminü
mayəndələrinidəqeydiyyataalmışdır.

BundanəvvəlPrezidentseçkilərindəaşağıdakınamizədlər iştirak
etmişlər:İlhamƏliyev(2003cüilinseçkilərində79,46%;2008ciilinseç
kilərində88,73%səstoplamışdır),FuadƏliyev(2008ciilinseçkilərində
0,78%səstoplamışdır),İqbalAğazadə(2008ciilinseçkilərində2,86%səs
toplamışdır).

İm  za  top  la  ma və na  mi  zəd  lə  rin qey  diy  ya  ta alın  ma  sı

MSKnınTəqvimPlanınaəsasənPrezidentseçkilərində iştiraket
mək və rəsmi namizədlər qismində qeydiyyata alınmaq istəyini bildi
rənşəxslər,MərkəziSeçkiKomissiyasındanimzavərəqələrialmalıdırlar.
Qeydedilənvərəqələryeddi təqvimgünündəngecolmayaraq,onların
yoxlanılmasıvənamizədlərinqeydiyyatıbarədəqərarçıxarılmasıüçün
MSKyaqaytarılmalıdır.AzərbaycanRespublikasınınPrezidentliyinəna
mizədqismindəqeydiyyataalınmaqüçünseçkilərdəiştiraketməkistə
yinibildirənhərbir şəxsüçünözünün lehinə40min imzanınMSKya
təqdimedilməsitələbolunur(seçicilərintəxminən1faizi).

Prezidentliyənamizədqismindəqeydiyyataalınmaqüçünözna
mizədliyiniirəlisürən21siyasixadimdənyalnız14üqanunlamüəyyən
edilmişmüddətdə–2013cüilinsentyabrayının9usaat18:00dəkimza
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vərəqələriniMSKyatəqdimetmişlər.Qeydedilənsaydanamizədlərdən
dörd nəfəri özlərinin lehinə toplanmış imzaların etibarlılığının yoxla
nılmasıprosedurunukeçməmişvənəticədəonlarnamizədlərqismində
qeydəalınmamışlar.Bunlar «Azadlıq»partiyasının sədriƏhmədOruc,
AzərbaycanLiberalDemokratpartiyasınınsədriFuadƏliyev,Vətəndaş
vəİnkişafPartiyasınınsədriƏliƏliyev1,eləcədəöztəşəbbüsüiləirəlisü
rülmüşİlqarMəmmədov.

Namizədlərtərəfindəntəqdimedilmişsənədlərinvəlehinətoplan
mışimzalarınyoxlanmasınınnəticələrinəgörə,qanunlamüəyyənedilmiş
müddətlərdə(2013cüilinsentyabrayının13dək)MSK,AzərbaycanRes
publikasınınPrezidentliyinənamizədlərqismindəözlərininseçkilərdəiş
tiraketməkistəyibarədəbildirmişonnəfərinqeydiyyataalınmasıbarədə
qərarqəbuletmişdir:

İl  ham Əli  ye  vin, Azərbaycan Respublikasının hazırkı Prezidenti,
«YeniAzərbaycan»partiyasıtərəfindənirəlisürülən«YeniAzərbaycan»
partiyasınınsədrinin;

İq  bal Ağa  za  də  nin,«Ümid»partiyasınınsədri,MilliMəclisindepu
tatının;

Za  hid Oru  cun,MilliMəclisindeputatının;

QüdrətHəsənquliyevin,BütövAzərbaycanXalqCəbhəsiPartiya
sınınsədri,MilliMəclisindeputatının;

Ha  fiz Ha  cı  ye  vin,«MüasirMüsavat»partiyasınınsədrinin;

Araz Əli  za  də  nin,AzərbaycanSosialDemokratpartiyasınınsədrinin;

Fə  rəc Qu  li  ye  vin, Milli Dirçəliş hərəkatı Partiyasının sədri, Milli
Məclisindeputatının;

Cə  mil Hə  sən  li  nin,DemokratikqüvvələrinMilliŞurasındannami
zədin;

İl  yas İs  ma  yı  lo  vun,«Ədalət»partiyasınınsədri,MilliMəclisinde
putatının;

Sər  dar Cə  la  loğ  lu  nun, AzərbaycanDemokratpartiyasınınsədri,Mil
liMəclisindeputatının.

117sentyabr2013cüildəBakıApellyasiyaMəhkəməsindəVətəndaşvəinkişafpartiya
sınınsədriƏliƏliyevinMərkəziSeçkiKomissiyasıtərəfindənonunPrezidentvəzifəsinə
namizədliyininqeydəalınmamasıiləbağlıiddiasınabaxılmışdır.Məhkəməaraşdırılma
sınınyekunuüzrəiddiatəminedilməmişdir.
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Se  çi  ci si  ya  hı  la  rı  nın tər  tib edil  mə  si, seç  ki mən  tə  qə  lə  ri  nin 
sər  həd  lə  ri və dairə seç  ki ko  mis  si  ya  la  rı  nın tər  ki  bi ba  rə  də 
mə  lu  mat  la  rın dərc edil  mə  si

Qüvvədəolanqanunvericiliyəuyğunolaraq,AzərbaycanRespubli
kasındavahidseçicilərsiyahısıMSKtərəfindənaparılır.Seçicilərsiyahısının
dəqiqləşdirilməsi iləbağlıolanməlumatlarhər ilməntəqə seçkikomissi
yalarıtərəfindəndairəseçkikomissiyalarıvasitəsiləMSKyatəqdimedilir.
Siyahıüçformadaaparılır:1)bütünAzərbaycanRespublikasıüzrəvahidsi
yahı,2)seçkidairəsiüzrə,3)seçkiməntəqəsiüzrə.SeçicisiyahısıDövlətAv
tomatlaşdırılmışİnformasiyaSistemivasitəsiləMSKtərəfindəntərtibedilir.

Hər ilmayayının 30nakimiAzərbaycanRespublikası seçiciləri
nindaimi siyahısı hər seçkiməntəqəsi üzrəməntəqə seçki komissiyası
tərəfindənMSKtərəfindənmüəyyənedilənformadatəsdiqedilirvəsəs
vermə gününə azı 25 gün qalmış dəqiqləşdirilir. Beləliklə,Azərbaycan
RespublikasıPrezidentiseçkilərindəseçicisiyahıları14sentyabr2013cü
iltarixinətamamiləformalaşdırılmalıidi.QanununbutələbinəAzərbay
canınMərkəziSeçkiKomissiyasıtərəfindənriayətedilmişdir.

Seçkiməntəqələri sərhədlərininmüəyyənedilməsiprosesininbaşa
çatmasındansonraqanunvericilikləmüəyyənedilmişmüddətlərdədairə
vəməntəqəseçkikomissiyalarınınformalaşmasıüzrəfəalişaparılmışdır.

Qüvvədəolanqanunvericiliyəuyğunolaraq,Azərbaycandadairə
seçkikomissiyaları(DSK)səsverməgününəazı50günqalmıştəşkiledil
məlidir. DSK,MSK tərəfindən təyin edilmiş doqquz üzvdən ibarətdir.
DSKnın üç üzvünün namizədliyi deputatlarıAzərbaycan Respublika
sınınMilliMəclisində çoxluq təşkil edən siyasipartiyanıMSKda təm
siledənkomissiyaüzvləritərəfindəntəqdimolunur;üçüzvününnami
zədliyideputatlarıparlamentdəazlıqtəşkiledənsiyasipartiyalarıtəmsil
edənMSKüzvləritərəfindəntəqdimolunur;dahaüçnamizədlikheçbir
siyasipartiyayamənsubolmayanMilliMəclisdeputatlarınıtəmsiledən
MSKüzvləritərəfindəntəqdimolunur.Oxşarmexanizmməntəqəseçki
komissiyalarının (MnSK) təşkilolunmasındada istifadəedilir.Bununla
beləMilliMəclisdəsiyasiqruplardanhərbiri(çoxluqtəşkiledənpartiya,
azlıqtəşkiledənpartiyalarvəbitərəfdeputatlar)sonradanMSKtərəfin
dən təsdiq olunan iki namizədi irəli sürür. Bu zaman iki nəfərdən çox
olmamaq şərtiləMnSK üzvünün bələdiyyə xidmətində olmasına icazə
verilir.BucürprosedurAzərbaycanınbütünsiyasiqüvvələrinəAzərbay
canınseçkisistemiorqanlarınınişindəiştiraketməkimkanınıtəminedir
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ki,budaseçkilərinetibarlılığınıartırırvəMSK,dairəvəməntəqəseçki
komissiyalarıtərəfindənqəbuledilənqərarlarınqanuniliyinitəminedir.
Uzunmüddətlimonitorinqçərçivəsindəalınannəticələrəəsasən,dairəvə
məntəqəsəviyyəlibütünseçkikomissiyalarıqüvvədəolanqanunvericilik
normalarınauyğuntəşkilolunmuşdur.

AzərbaycanRespublikasınınəhalisininsayınındaimçoxalmasıilə
əlaqədarolaraq,həddibuluğaçatmış,yəniaktivseçkihüququnamalik
olanvətəndaşların sayınınartımıqeydedilir.AzərbaycanRespublikası
Prezidentinin seçkilərində ilkdəfə olaraqölkənin 600minəyaxıngənc
vətəndaşı iştirakedəcəkdir.Bununlaəlaqədar,əvvəllərartıqyaradılmış
seçkiməntəqələriiləyanaşıyeniməntəqələrintəşkilizərurətiyaranmış
dır.BuməqsədləsəsverməninkeçirilməsiüçünAzərbaycanda2013cüil
dövründəölkəninmüxtəlifrayonlarında119yeniseçkiməntəqəsitəşkil
olunmuşvətamtəchizedilmişdir.AzərbaycanRespublikasınınərazisin
dəsəsverməgünücəmi5491seçkiməntəqəsifəaliyyətgöstərəcəkdir.Seç
kiməntəqələri,həmçininxaricdəAzərbaycanın38diplomatiknümayən
dəliyindəaçılacaqdır.

3sentyabr2013cüildəMSKnın iclasındaTəqvimPlanındaqeyd
olunmuşcədvələuyğunolaraq,seçkibülletenlərinindizaynıvəstrukturu
təsdiq edilmişdir.MSKMilliMəclisinnəşriyyatındaMərkəzi SeçkiKo
missiyasınınüçüzvününnəzarətiiləqeydedilənbülletenlərinçapedil
məsibarədəqərarqəbuletmişdir.Bununlayanaşı,qeydəalınmışseçicilə
rinsayından3%artıqsaydabülletenlərinçapedilməsiqəraraalınmışdır.
Yekunrəqəm5149255seçicibülletenitəşkiletmişdir.Bülleteninsonməz
munuAzərbaycanRespublikasıPrezidentliyinənamizədlərinqeydiyya
tınınnəticələrinəgörəMSKtərəfindənmüəyyənedilmişdir.28sentyabr
2013cüildəMilliMəclisinnəşriyyatıTəqvimPlanınıntələblərinəuyğun
olaraq,Prezidentseçkiləriüçünbülletenlərinçapedilməsinəbaşlamışvə
29sentyabrdabaşaçatdırmışdır.Bülletenlerinçapedilməsiprosesinənə
zarətXüsusiDövlətMühafizəXidməti tərəfindənhəyatakeçirilmiş,bu
zamanprosesinmüşahidəsiüçünMilliMəclisinnəşriyyatınabeynəlxalq
müşahidəçilərdəvətedilmişdir.30sentyabr2013cüildəbülletenlərdairə
vəməntəqəseçkikomissiyalarınaötürülmüşdür.

Həmçinin, Təqvim Planının müddəalarına uyğun olaraq, MSK
vaxtlıvaxtında,29avqust2013cüildəsəsverməninyerivəvaxtıbarədə
seçicilərinməlumatlandırılmasınadairbildirişlərinmətnini,formasınıvə
hazırlanmasıqaydalarınıtəsdiqetmişdir.Seçicilərinyaşayışünvanıüzrə
göndərilən5150000bildirişinçapedilməsibarədəqərarqəbuledilmişdir.
BildirişləringöndərilməsiTəqvimPlanı ilənəzərdə tutulanmüddətlər
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dətamhəcmdəhəyatakeçirilmişvəseçkilərinkeçirilməsitarixinəyeddi
günqalmış,yəni2oktyabr2013cüildəbaşaçatmışdır.

Qanunvericiliklə təyin olunmuş müddətlərdə bütün dairə seçki
komissiyalarındaseçkiqabağıkampaniyadövründəPrezidentliyənami
zədlərin təşviqat materiallarının yerləşdirilməsi üçün yerlər müəyyən
edilmişdir. Bu cür yerlər yerli icra hakimiyyəti orqanları və bələdiyyə
strukturlarıiləbirgəseçkisistemininstrukturlarıtərəfindənAzərbayca
nınbütünseçkiməntəqələrindəmüəyyənedilmişdir.

MDBPAADİMBİEkspertqrupuqeydedirki,AzərbaycanRespublikası
nınseçkiqanunvericiliyiilənəzərdətutulannövbətiPrezidentseçkilərininkeçi
rilməsinəhazırlıqmərhələsininprosedurlarımüddətlərəuyğunolaraq,həmçinin
seçkilərdəiştiraketməkistəyinibildirənbütünşəxslərəqarşıbərabərvəqərəzsiz
münasibətədairqüvvədəolanhüquqnormalarınatamuyğunolaraqMSKvədi
gərdövləthakimiyyətiorqanlarıtərəfindənhəyatakeçirilmişdir.

Səs  ver  mə  nin ke  çi  ril  mə  si  nə ha  zır  lıq mər  hə  lə  sin  də Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Mər  kə  zi Seç  ki Ko  mis  si  ya  sı  nın fəaliy  yə  ti 

AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiseçkilərininkeçirilməsiba
rədəqərarınqəbuledilməsindənsonraMSKöziclaslarındaAzərbaycan
Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə namizədlərin irəli sürülməsi ilə
əlaqədaryuxarıdaqeydedilənməsələlərdənbaşqa,seçkiqabağıkampa
niyanınvəseçkilərin təşkilativəmadditexniki təminatı,qeydəalınmış
namizədlərinseçkikampaniyasınınmaliyyələşməsi,dairəseçkikomissi
yasıüzvlərinintəyinedilməsi,beynəlxalqmüşahidəçilərinakkreditəedil
məsinəaidolanvədigərməsələlərəbaxmışdır.

5avqust2013cüildəPrezidentseçkiləriiləəlaqədarolaraq,MSK
məlumatplakatlarınınyerləşdirilməsibarədəqərarqəbuletmişdir.Hə
minplakatlarseçkilərinkeçirilməsitarixibarədəməlumatverirvəseçki
hüququnamalikolanvətəndaşlarıseçkiməntəqələrindəolanvəyaMSK
nıninternetsəhifəsivasitəsiləseçicisiyahılarındaolanşəxsiməlumatla
rınıyoxlamağaçağırır.Azərbaycandainternetinyüksəkinkişafsəviyyəsi
qeydedilməlidir:oölkəəhalisinin70faiziniəhatəedir.

29 avqust 2013cü ildə MSK özünün Mərkəzi Seçki Komissiya
sınəzdindəyeni tərkibdəmətbuatüzrəqrupuntəşkilolunmasıbarədə
4sentyabr2008ci il tarixliQərarınadəyişikliklərinedilməsiməsələsinə
baxmışdır.KİVnümayəndələrinindaxilolduğuqrup,ümummillikütləvi
informasiyavasitələrikimitanınanvəqrupdatəmsilçilikləriseçkiprose
durlarınınşəffaflığınınartırılmasıüçünzərurihesabedilən«Trend»in
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formasiyaagentliyi,«Kaspiy»,«Gündəlikteleqraf»qəzetlərinümayəndə
lərininhesabınagenişləndirilmişdir.

Hələseçkikampaniyasınınbaşlanmasıbarədərəsmielanolunana
dəkMSKseçkihüququüzrəixtisaslaşdırılmışkurslarınkeçirilməsinəvə
onunpraktikadatətbiqinəbaşlamışdır.Beləki,29iyul–2avqust2013cü
iltarixlərində27dekabr2011ciildəAzərbaycanRespublikasıPreziden
ti tərəfindən təsdiqedilmiş«AzərbaycanRespublikasında insanhüquq
və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli
FəaliyyətProqramı»nauyğunolaraqdairə seçkikomissiyalarının sədr
ləriüçünseçkihüququüzrəixtisaslaşdırılmışkurslarkeçirilmişdir.Kurs
ların işindəMSKnınsədriM.Pənahov,AzərbaycanRespublikasıPrezi
dentininAdministrasiyarəhbərininmüaviniZ.Nağdəliyev,Konstitusiya
MəhkəməsininsədriF.Abdullayev,MilliMəclissədrininbirincimüavini
Z.Əsgərov,ƏdliyyənazirininmüaviniA.Cəfərov,ATƏTinBakıofisinin
rəhbəriK.Tarqayiştiraketmişlər.

57 avqust 2013cü ildəMSKdairə seçki komissiyalarınınüzvləri
vəməntəqəseçkikomissiyalarınınsədrləriüçünixtisaslaşdırılmışkurslar
keçirmişdir.

23avqust2013cüildəMSKvəAzərbaycanRespublikasıPrezidenti
ninAdministrasiyası,həmçininATƏTinBakıofisi«Seçkiprosesinəqanun
suzmüdaxiləninyolverilməzliyi»mövzusundaməlumatlandırmasemina
rıkeçirmişlər.SeminarınişindəBakışəhərininvəyaxınətrafrayonlarınicra
hakimiyyətiorqanlarınınrəhbərləri,həmçinindairəseçkikomissiyasının
sədrləriiştiraketmişlər.Rayonların(şəhərlərin)icrahakimiyyətibaşçıları
vəDSKsədrləriiləanalojiseminarlar27avqust2013cüildəMingəçevirşə
hərində,31avqust2013cüildəisəŞirvanşəhərindəkeçirilmişdir.

1oktyabr2013cüildəMSKnındəstəyiilə«İrəli»İctimaiBirliyitə
rəfindən reallaşdırılan «Səsver!»kampaniyası çərçivəsindəAzərbayca
nınmüxtəlifrayonlarındagənclərinmaarifləndirilməsinəvəonlarınseç
kiprosesinəcəlbolunmasınayönəlmişseminartreninqlərkeçirilmişdir.
GöstərilənseminarlarçərçivəsindəseçkilərdəilkdəfəiştirakedənAzər
baycanın gənc seçiciləri ölkədə qüvvədə olan seçki hüququ normaları,
seçkiprosesi,səsverməprosedurubarədəməlumatlandırılmışlar.

AzərbaycanRespublikasıMərkəzi SeçkiKomissiyası xaricdəmü
vəqqətiyaşayanvətəndaşlarınseçkihüquqlarınıntəminolunmasıməsə
ləsi üzərində fəal işləyir. Belə ki, seçkilərdə xarici ölkələrdəyaradılmış
seçki məntəqələrində iştirak etmək üçün Azərbaycan vətəndaşlarına
Azərbaycan Respublikasının səfirliklərinin saytında anketi doldurmaq
kifayətdirki,bundansonraonlaraxaricdəyaradılmışseçkiməntəqəsin
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dəsəsverməkimkanıəldəedilməsibarədəelektronbildirişgöndərilsin.
Xaricdəolanməntəqələrdəki(onlarınsayıcəmi38dir)seçicisiyahıların
da12000dənçoxseçicivardır.Seçkilərgünüxidmətiezamiyyətdəolan
Azərbaycan Respublikası vətəndaşları qeydiyyatdançıxma vəsiqəsi ala
bilərvəolduqlarıölkədəyaradılmışseçkiməntəqəsindəonutəqdimet
məklə,özsəsverməhüququndanistifadəedəbilərlər.

KİV-də təş  vi  qat kam  pa  ni  ya  sı  nın ge  di  şi

MSKTəqvimPlanınauyğunolaraq9avqust2013cüildəqeydiy
yataalınmışnamizədlərinöztəşviqatmateriallarınıpulsuzyerləşdirmək
hüququalabiləcəklərikütləviinformasiyavasitələrininsiyahısınımüəy
yənetmişdir.BeləKİVlərə«İctimaiteleviziyavəradioyayımlarışirkəti»,
həmçinin «Xalqqəzeti», «Respublika»və «Bakinskiy raboçiy»qəzetləri
daxiledilmişdir.

AzərbaycanRespublikasınınseçkiqanunvericiliyininmüddəaları
nauyğunolaraq,təşviqatkampaniyasıölkəPrezidentininseçkilərininke
çirilməsinə23günqalmış–16sentyabr2013cüildəbaşlamışdır.Təşviqat
kampaniyasınamizədlərvəonlarınnümayəndələritərəfindənmətbuvə
elektronkütləviinformasiyavasitələrindətəşviqatmateriallarınınyerləş
dirilməsivasitəsilə(plakatlar,bilbordlar),həmçininbuməqsədləxüsusi
olaraqayrılmışyerlərdəmitinqlərinvənamizədlərləgörüşlərinkeçiril
məsiyoluiləaparılır.Ölkəqanunvericiliyinəəsasən,təşviqatınkeçirilmə
sizamanıAzərbaycanınsuverenliyinivədövlətsərhədlərinipozançağı
rışlaredilməsiyolverilməzdir.Təşviqat,səsverməninkeçirilməsigününə
24saatqalmış,yəni8oktyabr2013cüilsaat08:00dabaşaçatmalıdır.Hər
həftəhərbirnamizədəA2formatınınyarımqəzetsəhifəsiqədərvətele
viziyavəradioda18dəqiqəpulsuzefirvaxtı(Azərbaycanın«İctimaiTe
leradioKampaniyası»nınresursları) təqdimedilir.Yəni,həftəlik ictimai
televiziyavəradioyayımkanallarıüzrətəşviqatmateriallarınınödənişsiz
efirvaxtıonPrezidentliyənamizədüçün360dəqiqətəşkiledir.Qeydet
məklazımdırki,namizədlərəödənişsizefirvaxtıaxşampraymtaymvax
tısaat19:00danteleviziyadavə21:00danradiodatəqdimolunur.

13 sentyabr 2013cü ildəMSK iclasında Prezidentliyə namizəd
lərüçünödənişsizefirvaxtınınbölgüsüiləbağlıpüşkatmakomissiyası
formalaşdırılmışdır.16sentyabr2013cüildəMSKdanamizədlərüçün
ödənişsizefirvaxtınınbölgüsüiləbağlıpüşkatmakeçirilmişdir.Onun
nəticələriüzrənamizədlərictimaiteleviziyanınefirindəaşağıdakıqay
dadaçıxışedirlər:1)ZahidOruc,2)İlhamƏliyev,3)İqbalAğazadə,4)
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İlyas İsmayılov,5)HafizHacıyev,6)FərəcQuliyev,7)SərdarCəlaloğ
lu,8)ArazƏlizadə,9)QüdrətHəsənquliyev,10)CəmilHəsənli.MSK
eləhəmingünqəraraalmışdırki,namizədlərvəonlarınnümayəndələri
arasındadebatlarhəftənincütgünləriİctimaiTeleviziyada,həftənintək
günləriİctimaiRadiodakeçiriləcəkdir.Debatlarınmüddətihərikihal
dabirsaatdır.

Ümumilikdədebatlarsakitvəkontruktivşəraitdəkeçirilir,Azər
baycanvətəndaşlarıtərəfindəndebatlaramaraqqeydolunmuşdur.Eyni
vaxtda,onlarınkeçirilməsigedişindəmünaqişəhallarınadarastgəlinir.
Beləki,debatlarvaxtıictimaiteleviziyanıncanlıyayımındademokratik
qüvvələrinMilliŞurasındanAzərbaycanPrezidentliyinənamizədolan
CəmilHəsənlidebatındigəriştirakçılarınınhüquqlarınıpozaraqonaay
rılmışvaxtdanartıqçıxışetmiş,müzakirələrdəqəbuledilməzleksikadan
istifadəetmişdir.BumünaqişəlivəziyyətəAzərbaycanRespublikasının
MərkəziSeçkiKomissiyasıtərəfindənbaxılmışvətənqidedilmişdir.

Küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  ri  nin mo  ni  to  rin  qi

UzunmüddətlimonitorinqçərçivəsindəMDBPAADİMBİekspert
ləriAzərbaycanRespublikasınınaşağıdakıKİVlərindəməlumatxarak
terli (təşviqat)materiallarının təhlilinəvə seçkiqabağı tematikanın işıq
landırılmasınaözdiqqətlərinicəmləmişlər:

ümummilli kütləvi informasiyavasitələri:mətbunəşrlər:«Exo»,«Ba
kinskiy raboçiy», «Azərbaycan», «Respublika», «Xalq qəzeti», televizi
ya kanalları: AzTV, «İctimai Televiziya» və «ANS», internetresurslar:
day.az,trend.az,novosti.az,apa.azvəzerkalo.az;

Sumqayıtregionu:«Sumqayıtınsəsi»,«Sumqayıt»,«128saat»,«Kim
yaçı»,«Metallurq»,«Sintetikkauçuk»qəzetləri.

Lənkəranregionu:«Lənkəran»,«Cənubxəbərləri»qəzetləri.
QubaQusarregionu:«Qusar»,«Şəfəq»qəzetləri.
Şəki regionu: «Şəki», «Şəki regionu», «Zaqatala», «Oğuz Yurdu»,

«Şəlalə»,«Balakən»qəzetləri.
Gəncəregionu:«Exo»və«Xalqqəzeti»qəzetləri
Uzunmüddətlimonitorinqdövründə(1avqust–6oktyabr2013cü

il) göstərilənnəşrlərdə seçkilər gününün təyin olunmasına, ictimai rəy
sorğusununnəticələrininişıqlandırılmasına,təlimvəməlumatxarakterli
seminarlarınkeçirilməsinə,səsverməninkeçirilməsinəhazırlıqüzrəseç
ki komissiyalarının və hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətinin nəzərdən
keçirilməsinə, seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsi, namizədlərin lehi



66

nəimzalarıntoplanılmasıüzrəAzərbaycanınsəlahiyyətlistrukturlarının
fəaliyyətinəhəsrolunmuşmateriallarüstünlüktəşkiletmişdir.

25 sentyabr 2013cü ildəMSKBritaniya radioyayım korporasiya
sıolanBBC,həmçininABŞdövlətbüdcəsindənmaliyyələşən«Azadlıq»
və«Amerikanınsəsi»radiostansiyalarınınAzərbaycannümayəndəliklə
rindənmilliqanunvericiliyəriayətetmələrinivəözefirlərindəPrezident
seçkiləriiləbağlıtəşviqatmateriallarınınyerləşdirilməsinidayandırmağı
tələbetmişdir.

Seç  ki  lə  rə ha  zır  lı  ğın di  gər as  pekt  lə  ri

Monitorinq nəticələrindən göründüyü kimi,AzərbaycanRespub
likasının dövlət hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətində məhdud fiziki
imkanlarıolanvətəndaşlarınsəsverməsiüçünşəraitinyaradılmasımü
hümprioritetdir.MSKnınməlumatlarınagörə,beləvətəndaşlartəxmi
nən1500seçkiməntəqəsiərazisindəyaşayırlar.Qeydolunanvətəndaşlar
yaşayanərazilərdəyerləşənbütünməntəqələrdəsəsverməgünüonların
səsvermədə iştirak imkanını təmin edəcək pandusların quraşdırılması
qəraraalınmışdır.

Xüsusiləsəsverməgünüseçkiprosesininşəffaflığınındahayüksək
səviyyəsinəAzərbaycanRespublikasındarealizəedilənseçkiməntəqələ
rindəbaşverənlərinMSKsaytındanbütünarzuedənlərüçünvideomü
şahidəsi imkanıtəkanverir.Azərbaycandaəvvəlkiseçkilərdə(7noyabr
2010cuilparlamentseçkiləri)vebkameralarseçkiməntəqələrinin10%
də (500seçkiməntəqəsində)quraşdırılmışdı.AzərbaycanRespublikası
nınPrezidentiİlhamƏliyevingöstərişinəəsasən9oktyabr2013cüilseç
kilərindəvebkameralarsəsverməməntəqələrinin20faizindəquraşdırı
lacaqdır(Azərbaycanınbütünrayonlarında1000məntəqə).Bu,müşahi
dəçilərə,həmçininbütünmaraqlıtərəflərəistərAzərbaycanda,istərsədə
ölkəxaricindəonlaynrejimdəhərbeşinciməntəqədəsəsverməprosesini
izləməyə imkan verəcək. Kameraların quraşdırılması və onların işinin
texnikidəstəyinədairfəaliyyətAzərbaycanRespublikasınınRabitəvəİn
formasiya texnologiyalarıNazirliyi tərəfindənhəyatakeçirilir. Sistemin
testiinternetdəyayımlananşəklinyüksəkkeyfiyyətinigöstərdi.

AzərbaycanRespublikasındaəvvəllərkeçirilmişseçkilərvərefe
rendumlarsəsverməninkeçirilməsinəhazırlıqmərhələsindəictimairəy
sorğusununsəmərəlivəkifayətqədəretibarlılığınıgöstərmişdir. Belə
sorğularınkeçirilməsiimkanıAzərbaycanRespublikasıqanunvericiliyi
ilə nəzərdə tutulmuşdur. 2013cü ilin avqustsentyabr aylarında seçki
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tematikası üzrə, həmçinin ayrıayrı namizədlərindəstəklənməsi barə
dəməsələlərdəvətəndaşlarınüstüntutduqlarıictimairəyinöyrənilməsi
üzrəAvropaMərkəzi(BöyükBritaniya),Avropakomissiyasınınictimai
rəyinöyrənilməsiXidmətiolan«Avrobarometr»(Belçika),«Amerikanın
səsi» radiostansiyası, Аzərbaycanın «RƏY» ictimai rəyin monitorinqi
Mərkəzi,«ADAM»ictimairəyinöyrənilməsiİnstitututərəfindənkeçiril
mişdir.KİVdəişıqlandırılmışsorğununnəticələriseçicilərinfəallığının
yüksəksəviyyəsiniehtimaletməyəimkanverir(70%dənçox).İctimai
rəysorğularınınaçıqaşkarfavoritiAzərbaycanRespublikasınınhazırkı
PrezidentiİlhamƏliyevdirki,uzunmüddətlimonitorinqmərhələsində
seçkilərdəiştiraketməyiplanlaşdıranseçicilərtərəfindənonundəstək
lənməsi8088%səviyyəsindəqeydolunmuşdur.

Azər  bay  can və bey  nəl  xalq mü  şa  hi  də  çi  lə  rin 
fəaliy  yə  ti  nin tə  min edil  mə  si

6oktyabr2013cüiltarixəolanvəziyyətəgörə,AzərbaycanRespub
likasının4590vətəndaşıAzərbaycanPrezidentiseçkilərindəölkəninbütün
ərazisindəmüşahidəçiqismindəMSKda,daha29124vətəndaşisəkonk
retseçkiməntəqələrindəmüşahidəetməküçünqeydiyyatdankeçmişdir.
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri M.M.Pə
nahovunsözlərinəgörə, seçkisistemiorqanlarıonlaramonitorinqin tam
həcmdəkeçirilməsiüçünlazımişəraititəminedəcəklər.Beləliklə,9oktyabr
2013cüilseçkilərininbeynəlxalqmüşahidəsiAzərbaycanvətəndaşlarıtə
rəfindənaparılanirimiqyaslımonitorinqləparalelhəyatakeçiriləcəkdir.

15avqust2013cüildəPrezidentseçkilərigedişinimüşahidəetmək
üçünAzərbaycanRespublikasıbeynəlxalq təşkilatlaradəvətlərgöndər
mişdir.

HalhazırdaMSKbeynəlxalqmüşahidəçilərinakkreditasiyaprose
durunubaşaçatdırmışdır.HesabatınhazırlanmasıdövrüərzindəAzər
baycan Respublikası Prezidentinin seçkilərinə öz müşahidəçi missiya
larınıgöndərməkniyyətinibəyanedənənböyükbeynəlxalq təşkilatlar
bunlardır:

– Müs  tə  qil Döv  lət  lər Bir  li  yi (MDBiştirakçısıolandövlətlərinPar
lamentlərarasıAssambleyasından olanmüşahidəçilər qrupu da
daxilolmaqla);Missiyanınbaşçısı–S.N.Lebedev,MDBPAAdan
olanmüşahidəçilərqrupununəlaqələndiricisi–L.E.Slutskiy;

– Av  ro  pa  da Təh  lü  kə  siz  lik və Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı  nın De  mok  ra  tik 
Tə  si  sat  lar və İn  san Hü  quq  la  rı Bü  ro  su(ATƏTDTİHB),DTİHB
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ninmissiyasının başçısı – Tana de Zulueta;ATƏTDTİHBnin
AzərbaycanRespublikasına30uzunmüddətlivə280qısamüd
dətlimüşahidəçigöndərəcəyigözlənilir;

– Av  ro  pa  da Təh  lü  kə  siz  lik və Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı, missiyanın
rəhbəri–K.Tarqay;

– Av  ro  pa  da Təh  lü  kə  siz  lik və Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı  nın Par  la -
ment As  samb  le  ya  sı(ATƏTPA),nümayəndəheyətininrəhbəri–
D.Barnett;

– Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın Par  la  ment As  samb  le  ya  sı(AŞPA),missiyanın
rəhbəri–R.Uolter;

–  GUAM – De  mok  ra  ti  ya və iq  ti  sa  di əmək  daş  lıq na  mi  nə Təş  ki  lat; 
missiyanınrəhbərihələliktəyinolunmayıb(yalnızqısamüddətli
müşahidə).

AzərbaycanMSKnınməlumatınagörə,9oktyabr2013cüilseçki
lərininmüşahidəsində87dövlətdən34beynəlxalq təşkilatınnümayən
dələri iştirakedəcəklər.Qeydiyyataalınmışbeynəlxalqmüşahidəçilərin
sayı1012nəfərtəşkiletmişdir.

1oktyabr2013cüilseçkilərininmüşahidəsindəbeynəlxalqəmək
daşlıqçərçivəsindəStrasburqda(Fransa)AzərbaycanRespublikasıPrezi
dentininseçkilərindəMDBPAAdanolanmüşahidəçilərqrupununəla
qələndiricisivəüzvlərininAvropaŞurasıParlamentAssambleyasımis
siyasının rəhbəri ilə görüşü keçirilmişdir. Tərəflərmonitorinqin gedişi,
uzunmüddətlimüşahidəninaralıqnəticələribarədəməlumatmübadiləsi
aparmış, həmçinin qısamüddətli monitorinq müddətində və səsvermə
günüqarşılıqlıfəaliyyətplanınımüzakirəetmişlər.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın re  gion  la  rı üz  rə sə  fər  lər 
za  ma  nı bey  nəl  xalq mü  şa  hi  də  çi  lə  rin işi  nin nə  ti  cə  lə  ri 

17sentyabr2013cüildəAzərbaycanRespublikasıüzrəişçisəfərlə
riningedişindəMDBPAAdanolanakkreditəolunmuşbeynəlxalqmüşa
hidəçilər,MDBPAAŞurasıKatibliyininəməkdaşlarıvəMDBPAADİMBİ
ekspertləriBakı,Gəncə,Lənkəranşəhərlərində,eləcədəŞəmkir,Samux,
AstaravəLerikrayonlarınınərazisindəseçkilərinkeçirilməsinəhazırlığın
gedişiniöyrənmişlər.

1sentyabr2013cüildəMDBPAAdanolanmüşahidəçilərqrupu
nunüzvlərininGəncə şəhərinin icrahakimiyyətininbaşçısıE.Vəliyevlə
görüşübaştutmuşdur.GörüşdəE.Vəliyev9oktyabr2013cüildəseçki
lərintəşkilivəkeçirilməsiüçünşəraitinyaradılmasıüzrəşəhəricrahaki
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miyyəti tərəfindən görülən tədbirlər barədəmüşahidəçilərin suallarına
cavabvermişdir.

2sentyabr2013cüildəMDBPAAdanolanmüşahidəçilərGəncəşə
hərininNizamirayonunun37saylıvə38saylıdairəseçkikomissiyaların
da,həmçininGəncəşəhərininNizamirayonunun16saylıvə17saylı(37
saylıDSK),7saylıvə8saylı(38saylıDSK)məntəqəseçkikomissiyalarında
olmuşvəkomissiyalarınsədrlərivəüzvləriiləgörüşmüşlər.Müşahidəçilər
əminolmuşlarki,48seçkiməntəqəsinibirləşdirənbudairələrdəmonito
rinqlərinkeçirilməsigününəseçkilərintəşkilivəkeçirilməsinədairTəqvim
Planında nəzərdə tutulmuş tədbirlər yerinə yetirilmişdir. Xüsusilə, DSK
üzvləriüçüntədrisseminarlarıbaşaçatmış,«Ədalət»,«AnaVətən»,«Və
təndaşHəmrəyliyi»,«BöyükQuruluş»,«AzərbaycanDemokratikİslahat
larPartiyası»vəbukimiMilliMəclisdədeputatlarıazlıqtəşkiledənsiyasi
partiyalarınnümayəndələridədaxilolanməntəqəseçkikomissiyalarının
tərkibləriformalaşdırılmışdır.Gəncəşəhərindəmüşahidəçilər«YeniAzər
baycan»və«Ümid»partiyalarınınregionalşöbələrininrəhbərlərivəüzvləri
iləgörüşmüş,onlarınregiondaseçkiqabağıvəziyyətəverdikləriqiymətlə,
təşviqattədbirlərininkeçirilməsivəsəsverməgünümüşahidəçilərinseçki
məntəqələrinəgöndərilməsiplanlarıilətanışolmuşlar.

EləhəmingünmüşahidəçilərŞəmkir rayonundaseçkilərinhazır
lığıvəkeçirilməsiprosesiniyoxlamışlar.Rayonicrahakimiyyətibaşçısı
N.Veysoviləgörüşzamanıseçkiməntəqələriüçünotaqlarınayrılmasıvə
hazırlanmasıməsələlərimüzakirəolunmuşdur.98saylıdairəseçkikomis
siyasındaolarkənkomissiyanınsədriN.Əliyevregiondakı33seçkimən
təqəsininhazırlıqsəviyyəsibarədəqrupüzvləriniməlumatlandırmışdır.
Müşahidəçilərxüsusiləəminolmuşlarki, seçkiməntəqələrinin təlimat
larvəsorğumateriallarıilə,həmçininmüvafiqavadanlıqlavətexnikailə
təminatıbaşaçatmışdır.Lazımihallardasəsverməgünüfizikiimkanları
məhdudolanşəxslərinsəsvermədəiştirakınıntəminolunmasıməqsədilə
məntəqələrdəpanduslarquraşdırılacaqdır.Müşahidəqrupununüzvləri
1saylıseçkiməntəqəsindəolarkənkomissiyanınseçicisiyahılarınındə
qiqləşdirilməsiüzrəapardığıişilətanışolmuşlar.Əhalininmüxtəlifsosial
qruplarınıtəmsiledənseçicilərləbirsırasöhbətlərzamanı,müşahidəçilər
keçiriləcəkseçkilərbarədəəhalininməlumatlılığıvəsəsvermədəiştirak
etməhazırlıqlarıiləmaraqlanmışlar.Söhbətlərinnəticələriseçicilərinsəs
verməməntəqələrindəyüksəkfəallığınıproqnozlaşdırmağaimkanverir.

3sentyabr2013cüildəMDBPAAdanolanmüşahidəçilərqrupu
nunüzvləriSamuxrayonicrahakimiyyətininbaşçısıA.İ.Qocayevləgö
rüşmüşlər.MDBPAAnümayəndələrininxahişiiləo,seçkilərərəfəsində
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regiondaolanictimaisiyasivəziyyətvəseçkiməntəqələrininişinintəmin
olunmasıüçünşəraitinyaradılmasıüzrərayonicrahakimiyyətininhəya
takeçirdiyikonkret tədbirlərbarədədanışmışdır.Xüsusilə,bütünseçki
məntəqələrininəlavəelektrikenerjisimənbələri(generatorlar) ilətəmin
olunması nəzərdə tutulmuşdur. Üzvlər, 102 saylı DSKnın sədri B.Qa
sımovlagörüşzamanı rayonun50seçkiməntəqəsindəseçkilərin təşkili
vəkeçirilməsiüzrəişlərbarəsindəməlumatalmışlar.Xüsusilə,«AzRus»
müştərəkmüəssisəsininişçiləriüçünyaradılmışvə467nəfərseçicisiolan
İstixanayaşayışməntəqəsinin700dənçoxsakiniüçünayrıca11saylıseç
kiməntəqəsitəşkilolunmuşdur.MDBPAAdanolanmüşahidəçilər102
saylıseçkidairəsinin1saylı,2saylıvə3saylıseçkiməntəqələrininişini
yoxlamış,məntəqəseçkikomissiyasınınüzvləriiləonlarınsəsverməgü
nüişəhazırlıqlarınınsəviyyəsiniqiymətləndirməyəimkanverənsöhbət
ləraparmışlar.

4sentyabr2013cüildəAzərbaycanRespublikasınınMərkəziSeçki
KomissiyasınınsədriM.M.PənahovlagörüşdəMDBPAAdanolanmü
şahidəçilərqrupununqərargahının rəhbəriD.G.QladeyMDBPAAdan
olan beynəlxalq müşahidəçilər qrupunun iş metodu barədə danışmış,
Gəncəşəhərində,eləcədəŞəmkirvəSamuxrayonlarındaaparılmışişlə
rinyekunlarıüzrəqrupuntəəssüratları iləbölüşmüşdür.M.M.Pənahov
qrupüzvlərinəseçkikomissiyalarınınapardıqlarıişlərəobyektivqiymət
verdiklərinəgörə təşəkkür etmiş,keçiriləcək seçkilərinmaksimum tam
obyektivşəkliniəldəetmələriüçünbeynəlxalqmüşahidəçilərqrupunun
işinəAzərbaycanRespublikasıMərkəziSeçkiKomissiyasıtərəfindənhər
tərəfliyardımçıolmağahazırolduqlarınıqeydetmişdir.

Söhbətingedişindəmüşahidəçilərqrupununüzvlərinimaraqlandı
ran seçki qanunvericiliyinin bir sıramüddəalarının seçki komissiyaları
tərəfindəntətbiqedilməsinintəcrübəsi,xüsusilə,beynəlxalqvəyerlimü
şahidəçilərinhüquqlarınınbərabərliyinin təmin edilməsinə aidolanvə
həmçininseçiciləriniradəifadəetməsinətəsiretməyəsəygöstərənşəxslə
rəmünasibətdəsanksiyalarmüəyyənedənnormalaradairsuallaraətraflı
cavablaralmışlar.Müşahidəçilər,həmçininnamizədlərdənbirinin imza
vərəqələrininekspertxəttşünaslar tərəfindənyoxlanılmasında, eləcədə
namizədlərinəmlak,gəlirlərvəödənilmişvergilərbarədətəqdimetdik
ləriməlumatlarınyoxlanılmasındaiştiraketmişlər.

Elə həmin gün müşahidəçilər qrupunun üzvlərinin Azərbaycan
RespublikasınınKonstitusiyaMəhkəməsininsədriF.S.Abdullayevləgö
rüşübaştutmuşdur.Görüşzamanı,F.Abdullayevmüşahidəçilərqrupu
nunüzvlərinəAzərbaycanRespublikasındaKonstitusiyaMəhkəməsinin
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yaranmatarixivəfəaliyyətibarədədanışmışvəqeydetmişdirki,sonillər
dahaçoxAzərbaycanRespublikasıvətəndaşlarıseçkihüquqununmüxtə
lifaspektləriüzrəşərhlərüçünKonstitusiyaMəhkəməsinəmüraciətedir
ki,budakonstitusionədliyyəninrolununartmasınıgöstərir.Öznövbə
sində,MDBPAAdanolanmüşahidəçilərqrupununqərargahınınrəhbəri
D.G.QladeyMDBPAADİMBİekspertləritərəfindənPrezidentseçkilə
rinitənzimləyənAzərbaycanRespublikasıqanunvericiliyininbeynəlxalq
seçki standartlarına uyğunluğu barədə apardıqları təhlil barədə danış
mışdır.Görüşiştirakçılarıarasındaseçkiqanunvericiliyiningələcəkinki
şafıyolları,AzərbaycanRespublikasıvətəndaşlarınınseçkilərdəiştirakı
nınkonstitusionhüquqlarınıntəminolunmasımexanizminintəkmilləş
dirilməsibarədəfikirmübadiləsiolmuşdur.KonstitusiyaMəhkəməsinin
üzvləriiləgörüşzamanımüşahidəçilərbütünsuallarınaətraflıcavablar
almış,həmçininistifadəsiqanunvericiliyintəhliliüzrəişlərinuğurlubaşa
çatmasınasəbəbolmuşKonstitusiyaMəhkəməsininişlərininmaterialla
rınıalmışlar.

5 və 6 sentyabr 2013cü ildə MDB PAAdan olan müşahidəçilər
qrupuAzərbaycan Respublikasının cənub regionlarında, məhz Lənkə
ran,AstaravəLerikrayonlarındaseyrəkməskunlaşmışkəndyerlərində
vəucqardağlıqərazilərdəseçkiməntəqələrininvəsəsverməprosesinin
təşkilinin spesifikasına xüsusidiqqət yetirməklə, seçkilərinkeçirilməsi
nə hazırlığın gedişini yoxlamışlar. 5 sentyabr 2013cü ildəmüşahidəçi
lərqrupu,ərazisində35minseçiciyaşayan73saylıLənkəranşəhərseçki
dairəsindəolmuş,dairəseçkikomissiyasınınsədriK.HeydərovvəDSK
üzvləriiləgörüşkeçirmişlər.Dairənintərkibinə22siLənkəranşəhərin
də,altısıyaxınlıqdakıyaşayışməntəqələrində,birihərbihissədəolmaqla
29seçkiməntəqəsidaxildir.DSKnıntərkibinə«YeniAzərbaycan»,«Ana
Vətən»,«Ədalət»,«BöyükQuruluş»,eləcədəbitərəfdeputatlarınnüma
yəndələridaxildir.Bütünməntəqələrlazımiavadanlıqlatamamiləkomp
lektləşdirilmiş, kəndlərdə yerləşənməntəqələr isə əlavə olaraq elektrik
generatorları ilə təmin olunmuşdur. Komissiyaların sədrləri və üzvləri
müvafiqseminarlardatəlimkeçmiş,öyrəndiklərivəişlərindəistifadəet
diklərimetodikimateriallarıəldəetmişlər.Bütünməntəqələrüzrəyerli
müşahidəçilərqeydiyyataalınmışlar.Monitorinqqrupununüzvləribaş
çəkdikləri73saylıdairəninseçkiməntəqələrinintəchizatınıyoxlamışvə
müsbətqiymətləndirmişlər.

EləhəmingünqrupunüzvləriAstararayonu77saylıDSKdaol
muşlar.DairəseçkikomissiyasınınsədriH.Əkbərovunməlumatınagörə,
dairəseçkikomissiyası,üzvlərinə«YeniAzərbaycan»,«VətəndaşHəm
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rəyliyi»,«Ümid»,«Ədalət»,«AzərbaycanDemokratikİslahatlar»,«Böyük
Quruluş»partiyalarınınnümayəndələrinindaxilolduğu46seçkiməntə
qəsinibirləşdirir.

MüşahidəçilərAstararayonicrahakimiyyətininbaşçısıQ.Ağayev
iləgörüşmüşvəo,müşahidəçilərinxahişiiləMnSKlarınişiüçünlazımi
şəraityaradlmasıüzrəicrahakimiyyətiningördüyütədbirlərbarədəmə
lumatvermişdir.Əhalinincəmi1/10ninAstararayonmərkəzindəməs
kunlaşmasıregionunxüsusiyyətlərindənbiridir.Rayondaəhalisininsayı
500nəfərdən1000nəfərədəkolan(150300seçici),birbirindənxeylimə
safədəaralıhaldavəyoluçətinolanərazilərdəyerləşənyaşayışməntə
qələriüstünlüktəşkiledirki,budaMnSKlarınfəaliyyətinintəminiüzrə
əlavətədbirlərgörülməsinitələbedir.

6 sentyabr 2013cü ildə Lerik rayon icra hakimiyyətinin başçısı
R.BağırovlagörüşdəMDBPAAdanolanbeynəlxalqmüşahidəçilərseç
kikampaniyasınındağlıqrayonlardatəşkilininxüsusiyyətləriiləmaraq
lanmışlar.Rayonunəksərkəndlərinəgedişgəlişinçətinolmasısəbəbin
dənonlarınsakinləriüçünhəftəninxüsusigünləriayrılmışdırki,həmin
günlərdəsakinləronlaynrejimdə,ocümlədənonlarınseçkihüquqlarının
reallaşdırılmasının təminedilməsi iləbağlı suallarlada rayon rəhbərli
yiiləünsiyyətdəolurlarki,budaonlarınşikayətvəmüraciətlərinidər
halcavablandırmağaimkanyaradır.Lerikrayonunun78saylıDSKsında
olarkənmüşahidəçilərDSK sədri İ.Şıxəliyevdən yolu çətin olan dağlıq
rayonlardayaşayanyaşlınəslinnümayəndələrininsəsvermədəiştirakın
təminolunmasıüzrəhəyatakeçiriləntədbirlərbarədəməlumatalmışlar.

Elə həmin gün Lənkəran rayonu icra başçısının birinci müavini
İ.Dadaşovlakeçiriləngörüşzamanı,o,ucqarrayonlardayaşayanseçicilə
rinşəxsiyyətvəsiqələrininvaxtındadəyişdirilməsinintəşkiliüzrərayon
rəhbərliyinindaxiliişlərorqanlarıiləbirgəhəyatakeçirdiyitədbirlərba
rədəmüşahidəçilərəməlumatlarvermişdir.

911 sentyabr 2013cü ildə MDB PAAdan olan müşahidəçilər
qrupununəlaqələndiricisiL.E.SlutskiyvəMDBPAAŞurasınınBaşKa
tibiA.İ.SergeyevinBakıyasəfəribaş tutmuşdur.Səfərçərçivəsindəmü
şahidəçilər qarşıdangələn seçkilərdə «YeniAzərbaycan»partiyasından
Prezidentliyə namizəd,Azərbaycan Respublikasının hazırkı Prezidenti
İ.H.Əliyev,AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisinin sədriO.S.Əsədov
vəAzərbaycanMSKnınsədriM.M.Pənahoviləgörüşmüşlər.Bugörüş
ləringedişindəseçkilərinkeçirilməsinəhazırlıqməsələlərivəuzunmüd
dətlimonitorinqmərhələsindəbeynəlxalqmüşahidəçilərinişininmüxtə
lifaspektlərimüzakirəolunmuşdur.QrupunəlaqələndiricisiL.E.Slutskiy
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uzunmüddətlimonitorinqçərçivəsindəaparılanişlərhaqqındahəmsöh
bətlərini məlumatlandırmış, Azərbaycanın seçki sisteminin tərəqqisini
qeyd etmiş,MDBParlamentlərarasıAssambleyasının və onun iştirakçı
ölkələrindəki seçkilərin qarşılıqlımüşahidəsi institutununBirlikməka
nında demokratiyanın inkişafı işində və dövlətlərarası münasibətlər
də etibarlılıq və açıqlıq atmosferininmöhkəmlənməsində vacib rolunu
vurğulamışdır. İ.H.Əliyevə, O.S.Əsədova vəM.M.Pənahova, həmçinin,
9sentyabr2013cüiləolanvəziyyətinəgörəekspertqrupununişininvə
müşahidəçilərtərəfindənAzərbaycanRespublikasınınmüxtəlifregionla
rınasəfərlərinnəticələriüzrə tərtibolunmuşuzunmüddətlimonitorinq
üzrəaralıqhesabattəqdimolunmuşdur.

İşçisəfərinyekunlarıüzrəMDBPAAdanolanmüşahidəçiləraşağı
dakılarıqeydetməyivacibhesabedirlər:

 müşahidəçilərqrupu tərəfindənsəfəredilmişAzərbaycanRes
publikasının regionlarındaAzərbaycanRespublikası Preziden
tiseçkilərininhazırlığıvəkeçirilməsiüzrəbütünsəviyyəliseçki
komissiyalarındaişMərkəziSeçkiKomissiyasıtərəfindəntəsdiq
olunmuş«TəqvimPlanına»müvafiqolaraqhəyatakeçirilir;

 dairəvəməntəqəseçkikomissiyalarınıntərkibininformalaşması
seçkiqanunvericiliyinintələblərinətamuyğunkeçirilmişdir;

 MDB PAAdan olan beynəlxalq müşahidəçilərin seçki komis
siyalarının üzvləri olan siyasi partiyaların regional şöbələrinin
nümayəndələriiləgörüşləringedişindəseçkilərinkeçirilməsinə
hazırlığıngedişihaqqındaonlar tərəfdənheçbir iradlarqeydə
alınmamışdır.Seçkilərinkeçirilməsinintəşkiliiləbağlıseçkiko
missiyalarınınvədigərdövlətorqanlarınınünvanınaşikayətlər
daxilolmamışdır;

 bütün səviyyəli seçki komissiyalarının seçkilərin keçirilməsinə
hazırlıqsəviyyəsiyüksəkdir;

 İcrahakimiyyətiorqanlarıseçkilərinkeçirilməsinəhazırlıqpro
sesinəAzərbaycanRespublikasıqanunvericiliyindənəzərdətu
tulmuşköməklikgöstərirlər;

 MonitorinqqrupununüzvlərinəbumüşahidəninAzərbaycanın
regionlarındaaparılmasındaMilliMəclisvəMilliMəclisindepu
tatlarıM.Quliyev,R.Quliyev,İ.Məmmədovtərəfindənhərtərəfli
köməklikgöstərilmişdir.
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RƏY

1 av  qust-6 okt  yabr 2013-cü il dövr ər  zin  də MDB PAA DİM  Bİ eks -
pert qru  pu  nun və onun Ba  kı fi  lialı  nın kö  mək  li  yi ilə MDB PAA-dan 
olan mü  şa  hi  də  çi  lər qru  pu  nun apar  dı  ğı növ  bə  ti Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı Pre  zi  den  ti seç  ki  lə  ri  nin ke  çi  ril  mə  si  nə ha  zır  lı  ğın mo  ni  to  rin  qi əsa -
sın  da bu nə  ti  cə  yə gəl  mək olar ki, seç  ki  lə  rin ke  çi  ril  mə  si  nə ha  zır  lıq tam 
həcm  də və Mər  kə  zi Seç  ki Ko  mis  si  ya  sı  nın qə  bul et  di  yi «Təq  vim Pla -
nın  da» nə  zər  də tu  tul  muş müd  dət  lər  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  dent  li  yi  nə na  mi  zəd  lə  rin onu  nun 
da təş  vi  qat kam  pa  ni  ya  sı seç  ki  lə  rin ke  çi  ril  mə  si  nin bey  nəl  xalq stan  dart -
la  rı  na və mil  li seç  ki qa  nun  ve  ri  ci  li  yi  nə mü  va  fiq ola  raq, sa  kit və konst -
ruk  tiv şə  rait  də ke  çir. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da seç  ki pro  se  si  nin 
bü  tün iş  ti  rak  çı  la  rı  nın bə  ra  bər  li  yi, ha  ki  miy  yət st  ruk  tur  la  rı  nın fəaliy  yə -
ti  nin şəf  faf  lı  ğı, seç  ki  lə  rin ki  fa  yət qə  dər həcm  də ma  liy  yə  ləş  di  ril  mə  si, 
seç  ki  lə  rin ke  çi  ril  mə  si  nə ha  zır  lıq üz  rə fəaliy  yə  tin sis  tem  li xa  rak  te  ri tə -
min olun  muş  dur.
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9 okt  yabr 2013-cü il Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin  
seç  ki  lə  rin  də Müs  tə  qil Döv  lət  lər Bir  li  yi  nin iş  ti  rak  çı  sı olan  

döv  lət  lə  rin Par  la  ment  lə  ra  ra  sı As  samb  le  ya  sın  dan olan  
mü  şa  hi  də  çi  lər qru  pu  nun

RƏ  Yİ

AzərbaycanRespublikasınınqüvvədəolanqanunvericiliknorma
larıəsasındaqəbuledilmişAzərbaycanRespublikasıMərkəziSeçkiKo
missiyasının2avqust2013cüiltarixliQərarınauyğunolaraq9oktyabr
2013cüildəAzərbaycanRespublikasınınnövbətiPrezidentseçkilərike
çirilmişdir.

2013cüilinsentyabrayındaAzərbaycanRespublikasıMilliMəclisi
ninsədriO.S.ƏsədovundəvətivəMDBiştirakçısıolandövlətlərinParla
mentlərarasıAssambleyasıŞurasınınsədriV.İ.Matviyenkonunsərəncamı
iləAzərbaycanRespublikasıPrezidentiseçkilərinəhazırlıqvəkeçirilmə
sininmonitorinqinin aparılmasıüçünMDBPAAdanolan26nəfərdən
ibarətbeynəlxalqmüşahidəçilərqrupuyaradılmışdır.

AzərbaycanRespublikasıPrezidentiseçkilərininmonitorinqiüçün
MDB PAAdan olan beynəlxalqmüşahidəçilər qrupunun əlaqələndiri
cisiRusiyaFederasiyasıFederalMəclisininDövlətDumasınınMüstəqil
DövlətlərBirliyi ilə işvəhəmvətənlərləəlaqələrüzrəkomitəsininsədri
L.E.Slutskiytəyinedilmişdir.QrupuntərkibinəMDBPAAnınyeddiişti
rakçıdövlətinin:Belarus,Qazaxıstan,Qırğız,MoldovaRespublikalarının,
RusiyaFederasiyasının,TacikistanRespublikasınınvəUkraynanınaliqa
nunvericilikhakimiyyətiorqanlarınınnümayəndələrivəhəmçininMDB
PAAŞurasıKatibliyininvəMDBiştirakçısıolandövlətlərinParlament
lərarasıAssambleyasınınDemokratiyanın,parlamentarizmininkişafının
vəvətəndaşlarınseçkihüquqlarınariayətolunmasınınmonitorinqibey
nəlxalqinstitutununəməkdaşları(MDBPAADİMBİ)daxilolmuşlar.

MDBPAAdanolanbeynəlxalqmüşahidəçilərqrupununfəaliyyə
tininəsasınısiyasineytrallıq,obyektivlik,daxiliişlərəmüdaxiləedilmə
məsi, Azərbaycan Respublikasının seçki qanunvericiliyinə ciddi riayət
edilməsi prinsipləri təşkil etmişdir.Müşahidəçilər, Birlik dövlətlərində
seçkilərinbeynəlxalqmüşahidəsinintəşkiledilməsinəaidolanMDBçər
çivəsindəqəbuledilmişsənədlərirəhbərtutmuşlar.
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Pre  zi  dent seç  ki  lə  ri  nin ke  çi  ril  mə  si  ni tən  zim  lə  yən
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın qa  nun  ve  ri  ci  li  yi

AzərbaycanRespublikasıPrezidentiseçkilərininkeçirilməsininqa
nunverici əsasınıAzərbaycanRespublikasınınKonstitusiyası,Azərbay
canRespublikasının SeçkiMəcəlləsi, bir sıra kodlaşdırılmış qanunveri
cilik aktları (Azərbaycan Respublikasının MülkiProsessual Məcəlləsi,
İnzibatiHüquqpozmalarhaqqındaAzərbaycanRespublikasınınMəcəl
ləsi,AzərbaycanRespublikasınınCinayətMəcəlləsi)vəqanunlar(«Siyasi
partiyalarhaqqında»,«Kütləviinformasiyavasitələrihaqqında»,«Sərbəst
toplaşmaqazadlığıhaqqında»),Azərbaycanınqoşulduğubeynəlxalqmü
qavilələrtəşkiledir.

ÖlkəninKonstitusiyasıvəqanunvericiliyi ilə təsdiqedilmişAzər
baycanRespublikasınınseçkilərhaqqındahüquqnormalarıaşağıdakıları
müəyyənedirlər:AzərbaycanRespublikasıPrezidentininseçilməsiqay
dasınıvəonunsəlahiyyətmüddətini (AzərbaycanRespublikasıKonsti
tusiyasının100cümaddəsinəuyğunolaraqAzərbaycanRespublikasının
Prezidenti gizli səsvermədə ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ
əsasındabeşilmüddətinəölkəvətəndaşlarıtərəfindənseçilir);Azərbay
canRespublikasınınPrezidentivəzifəsinəseçiləbilənşəxsəkonstitusiya
tələblərini(yaşı35dənaşağıolmayan,AzərbaycanRespublikasınınəra
zisində10ildənartıqdaimiyaşayan,ağırcinayətəgörəməhkumolunma
yan,başqadövlətlərqarşısındaöhdəliyiolmayan,ikilivətəndaşlığıolma
yanAzərbaycanRespublikasınınvətəndaşı);AzərbaycanRespublikası
Prezidentiseçkilərininkeçirilməsibarədəelanedilməsisəlahiyyətiolan
orqanı(MərkəziSeçkiKomissiyası(SeçkiMəcəlləsinin178cimaddəsi)).

AzərbaycanRespublikasınınSeçkiMəcəlləsiAzərbaycanRespub
likasıPrezidentiseçkilərinintəşkilivəkeçirilməsininbütünaspektlərini
ətraflıtənzimləyir.MərkəziSeçkiKomissiyasınaAzərbaycanRespublika
sınınKonstitusiyasıvəSeçkiMəcəlləsinormalarınıntətbiqiməsələlərinə
dairtəlimatlarıvədigəraktlarıdərcetməkhüququverilmişdir.Bununla
yanasıqanunvericitənzimləmənintəfərrüatlılığıbelətəlimatlarınməhz
texnikimənasınıəvvəlcədənmüəyyənedir.Hüquqitənzimləmədəbucür
vəziyyətMüstəqilDövlətlərBirliyininiştirakçısıolandövlətlərdədemok
ratikseçkistandartları,seçicihüquqvəazadlıqlarıhaqqındaKonvensiya
nın1maddəsinin4cübəndinəvəVenesiyaKomissiyasınınseçkilərədair
RəhbərprinsiplərininII.2.abəndinəcavabverir.
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Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti seç  ki  lə  ri  nin
ins  ti  tu  sional-təş  ki  la  ti tə  mi  na  tı

AzərbaycanRespublikasıPrezidentiseçkilərininhazırlığıvəkeçiril
məsiniseçkikomissiyalarıtəşkiledirlər.OnlarınvahidsisteminəisəMər
kəziSeçkiKomissiyası,dairəvəməntəqəseçkikomissiyalarıdaxildir.

Seçkikomissiyalarınınformalaşmasıvəhəmçininonlarınfəaliyyət
qaydasıAzərbaycanRespublikasınınSeçkiMəcəlləsinin19cumaddəsi
iləyalnızkollegialəsaslamüəyyənedilir.

2013cü ilin seçki kampaniyası zamanı Azərbaycan Respublikası
ərazisində125dairəvə5491məntəqəseçkikomissiyalarıfəaliyyətgöstər
mişdir.BütünsəviyyəliseçkikomissiyalarındaAzərbaycanRespublikası
nınsiyasiqüvvələrininbütünspektrinitəmsiledən,«YeniAzərbaycan»
hakimpartiyasıvəmüxalifsiyasipartiyalardaxilolmaqla29minəyaxın
insanişləmişdir.

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq səs
verməhəmçinin,xaricdəAzərbaycanın38diplomatiknümayəndəliklə
rindəyerləşənseçkiməntəqələrindəkeçirilmişdir.

HəmçininAzərbaycanRespublikası seçicilərinin20%dənçoxunu
əhatəedən1100seçkiməntəqəsindəsəsverməvəseçicisəslərininməntə
qəseçkikomissiyalarıtərəfindənhesablanmasıprosesiniinternetdəcan
lı yayımdayayımlayanvideomüşahidə kameralarının quraşdırılmasına
dairdövləthakimiyyətiorqanlarınınsəyləriniqeydetməklazımdır.MDB
PAAdanolanmüşahidəçilərinfikrincə,əhəmiyyətlisaydaseçkiməntə
qələrindəvideomüşahidənintəşkiliAzərbaycanRespublikasıvətəndaş
larının seçki prosesinə etibarlılıq səviyyəsinin artırılmasına səbəb olur,
səsverməvəsəslərinhesablanmasıprosedurununaçıqlığıvəaşkarlığına
zəmanətverir.

Uzunmüddətlimüşahidə göstərdi ki, dairə vəməntəqə seçki ko
missiyalarınınformalaşmasıAzərbaycanRespublikasıseçkiqanunverici
liyinintələblərinətamuyğun,münaqişəsiz,seçkiprosesisubyektlərinin
maraqlarınınəzərəalmaqlakeçmişdir.MərkəziSeçkiKomissiyası2013cü
ilinavqustoktyabraylarındaAzərbaycanRespublikasıPrezidentiseçki
ləriüzrəartıqseçkikampaniyasınıngedişindədairəseçkikomissiyaları
nıntərkibindəüzvlərinçıxmasıiləmüşaiyətolunanboşyerlərindoldu
rulmasıbarədəvaxtlıvaxtındaqərarqəbuletmişdir.

BeynəlxalqmüşahidəçilərAzərbaycanRespublikasıMərkəziSeçki
Komissiyasının seçkiqabağı kampaniyanınhazırlığı vəvaxtındanəvvəl
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səsverməçərçivəsindəvəhəmçininseçkilərgünü–9oktyabr2013cüil
dəsəsverməprosedurununkeçirilməsinədairməqsədyönlüfəaliyyətini
qeydedirlər.2013cüiliniyuloktyabraylarıdövründədairəvəməntəqə
seçkikomissiyalarıüzvlərinintəlimləriüzrəböyükişgörülmüşdür.Azər
baycanRespublikasıMərkəziSeçkiKomissiyasınınrəsmisaytındaAzər
baycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri prosedurunu tənzimləyən
qanunvericilik aktları və digər sənədlər,MSK iclaslarının protokoluna
daxiledilmişməsələlərinsiyahıları,qeydedilənsuallarüzrəqərarlarvə
həmçininhüquqivəməlumatsorğumateriallarınınböyükhəcmimüntə
zəmolaraqdərcedilmişdir.Buməlumatazərbaycanvəingilisdillərində,
onunbirhissəsiisəhəmçininrusdilindətanışolmaqüçünəlçatımlıol
muşdur.

9oktyabr2013cüilAzərbaycanRespublikasıPrezidentiseçkilərin
dəMərkəziSeçkiKomissiyasıAzərbaycanınPrezidentivəzifəsinədövlə
tinmüxtəlifsiyasiqüvvələriningenişspektrini təmsiledən10namizəd
qeydiyyataalmışdır.

Təş  vi  qat döv  rü

Azərbaycan Respublikasında seçkilər haqqında qanunvericiliyin
müddəalarınauyğunolaraqAzərbaycanPrezidentiseçkiləriüzrətəşvi
qatkampaniyası16sentyabr2013cüildəbaşlamışvə8oktyabr2013cü
ildəsaat8:00dabaşaçatmışdır.

AzərbaycanRespublikasınınseçkiqanunvericiliyinəuyğunolaraq
təşviqatkampaniyasınınkeçirilməsiüçünqeydəalınmışbütünnamizəd
lərəAzərbaycanın «İctimai teleradioyayım Kampaniyası»nın resursları
(bir ümummilli telekanal və ölkənin bütün ərazisini əhatə edən radio
stansiya)pulsuz təqdimedilmişdir.Seçkilərdə iştirakedənAzərbaycan
RespublikasıPrezidentivəzifəsinənamizədlərözlərininseçkiproqramla
rınınəsasmüddəalarınıdövlətbüdcəsihesabınaseçicilərətəqdimetmək
imkanı əldə etmişlər.HərnamizədəhəftəlikA2 formatdaqəzet səhifə
sininyarısıvə televiziyavəradioda18dəqiqəpulsuzefirvaxtı təqdim
edilmişdir.Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə 10 nami
zədüçünictimaiteleviziyakanalıvəradioyayımüzrətəşviqatmaterial
larınıncəmi(həftəlikpulsuzefirvaxtı)360dəqiqətəşkiletmişdir.Pulsuz
efirnamizədlərə təşviqatüçünən sərfəlivaxtda: axşampraymtaymda
saat19:00dan–televiziyadavəsaat21:00danradiodatəqdimedilmişdir.
Uzunmüddətlimüşahidəçərçivəsindəmüəyyənedilmişdirki,Azərbay
canRespublikasının aparıcı telekanallarıMərkəzi SeçkiKomissiyasının
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fəaliyyəti,dairəvəməntəqəseçkikomissiyaları,ölkəninsiyasihəyatın
daAzərbaycanRespublikasıPrezidentininroluiləəlaqədarmaterialları
ətraflıişıqlandıraraq,səsverməninkeçirilməsinəhazırlığıngedişibarədə
ölkəvətəndaşlarınıngündəlikməlumatlandırılmasınıhəyatakeçirmişlər.
Qeyd etmək lazımdır ki, bütün namizədlərə bərabər dərəcədə özünün
təşviqatmateriallarınıtəqdimetməkimkanıtəminedilmişdir;birnami
zədinhüquqlarınındigərlərininxeyrinəpozulmasıqeydəalınmamışdır.

Ümumilikdəseçkilərinkeçirilməsinəhazırlıqilə,AzərbaycanRes
publikasınınçapvəelektronKİVlərindəvəAzərbaycanPrezidentivə
zifəsinə namizədlərin ictimai təşviqat tədbirləri çərçivəsində təşviqat
kampaniyası ilə əlaqədar hadisələrin işıqlandırılması obyektiv keçmiş
dir. Siyasimülahizələrə görə kütləvi informasiya vasitələrinə əlçatımlı
ğın məhdudlaşdırılması və ya seçkiqabağı kampaniya gedişinə dövlət
(rayon)hakimiyyətorqanlarınınmüdaxiləsifaktlarıMDBPAAdanolan
beynəlxalqmüşahidəçilərtərəfindənqeydəalınmamışdır.

Namizədlərintəşviqatmateriallarıbütünvətəndaşlaraonlarınməz
munuilətanışolmaqimkanınıtəminetməklə,seçkikomissiyalarıtərəfin
dənayrılmışyerlərdəxüsusiquraşdırılmışlövhələrdəyerləşdirilmişdir.

Səsvermənin keçirilməsinə hazırlıq dövründəMSK nəzdində və
təndaşlarınseçkihüquqlarınıpozanhərəkətlərdən(hərəkətsizlikdən)və
qərarlardanverilmişşikayətlərinaraşdırılmasıməqsədiləyaradılmışeks
pertlər qrupuAzərbaycanRespublikası Prezidenti vəzifəsinənamizəd
lərdən 12vəAzərbaycanın «İctimai teleradioyayımKampaniyası»ndan
birşikayətəbaxmışdır.Bütünşikayətlərüzrəvaxtlıvaxtındaəsaslandı
rılmışqərarlarqəbuledilmişdir.

MDBPAAdanolanbeynəlxalqmüşahidəçilərtəsdiqedirlərki,seç
kiqabağıkampaniyanıngedişində,ocümlədənonuntəşviqatmərhələsin
dəbaşvermişpozuntularbarədəşikayətlərəbaxılmasıprosesiAzərbay
can Respublikasının qanunvericiliyi və onun beynəlxalq öhdəliklərinə
uyğunhəyatakeçirilmişdir.

Uzun  müd  dət  li mü  şa  hi  də

2013cü ilin avqust ayındaAzərbaycan Respublikasının Mərkəzi
SeçkiKomissiyasıAzərbaycanRespublikasıPrezidentiseçkilərininuzun
müddətlimüşahidəsindəiştirakedənMDBPAAdanolanyeddibeynəl
xalqmüşahidəçiniakkreditəetmişdir.

Onların fəaliyyətininməlumatanalitikmüşaiyəti SanktPeterbur
qunalitəhsilmüəssisələrivəelmimərkəzlərininyüksəkixtisaslıalimlə
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rindən,eləcədəMDBPAADİMBİvəonunBakıfilialınınəməkdaşların
danibarətolanekspertqruputərəfindənhəyatakeçirilmişdir.Azərbaycan
RespublikasınınseçkiqanunvericiliyininvəonunAzərbaycanKonstitu
siyasınınnormalarına,ölkəninbeynəlxalqöhdəliklərinəuyğunluğunun
təhliliaparılmış,həmçininAzərbaycanRespublikasıPrezidentiseçkiləri
nintəşkilivəkeçirilməsiüzrəAzərbaycanRespublikasınınMSKvəseç
kisisteminindigər institutlarınınfəaliyyəti,seçkilərinmadditexnikivə
maliyyətəminatıüzrədövləthakimiyyətiorqanlarınınfəaliyyəti,təşviqat
kampaniyasınıngedişiməsələlərinədairanalitikvəməlumatsorğuma
teriallarıhazırlanmışdır.

AzərbaycanRespublikasıPrezidentininnövbətiseçkilərindəsəsver
məninMDBPAAtərəfindənhəyatakeçirilənbeynəlxalqmüşahidəsinin
yüksəktəmsilçiliksəviyyəsinikeçirilmişmonitorinqərazisininmüvafiq
ərazilərdəyaşayanseçicilərinsayınanisbətitəsdiqedir.

2013cü ilin sentyabr ayında beynəlxalq müşahidəçilər seçkilərin
uzunmüddətlimonitorinqiçərçivəsindəAzərbaycanRespublikasıəhali
sinin76%ninyaşadığıərazilərdəBakı,GəncəvəLənkəranşəhərlərində,
həmçininŞəmkir,Samux,AstaravəLerikrayonlarınınyaşayışməntəqə
lərindəolmuşlar.

MonitorinqgedişindəMDBPAAdanolanmüşahidəçilərAzərbay
canınşəhərvərayonicrahakimiyyətininbaşçılarıiləgörüşmüş,dairəseç
kikomissiyalarınınsədrlərivəüzvləriiləgörüşlərkeçirmiş,Azərbaycan
RespublikasıPrezidenti seçkilərində iştirak etməküçünMSKdanami
zədləriqeydiyyataalınmışbirsırasiyasipartiyalarınqərargahlarındaol
muşlar.Keçirilmişgörüşlərinnəticəsiolaraq,namizədlərinqərargahları
tərəfindənAzərbaycanRespublikasıvətəndaşlarınınazadiradəbildirmə
lərinəvəseçkilərinyekunnəticələrinətəsiredəbiləcəkciddiiradlarbarə
dəməlumatverilməmişdir.BakıyavəAzərbaycanRespublikasınınböl
gələrinə səfərlərzamanıMDBPAAdanolanbeynəlxalqmüşahidəçilər
dairəseçkikomissiyalarınıninfrastrukturununinkişafına,seçkiməntəqə
lərindərealvaxtrejimindəseçkiprosedurlarınınvəsəslərinsayılmasının
müşahidəsiimkanınıtəminedənvebkameralarınquraşdırılmasına,təş
viqatkampaniyasınıngedişindəbaşvermişpozuntularbarədəşikayət
lərəbaxılmasına,həmçinin fiziki imkanlarıməhdudolanvətəndaşların
seçkihüquqlarınınqorunmasınaxüsusidiqqətyetirmişlər.

4sentyabr2013cüildəmüşahidəçilərinAzərbaycanRespublikası
nınMərkəziSeçkiKomissiyasınınsədriM.M.Pənahovlagörüşübaştut
muşdur. Müşahidəçilər MSKda ekspertxəttşünaslar tərəfindən Azər
baycan Prezidenti vəzifəsinə bir sıra namizədlərin imza vərəqələrinin
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yoxlanılmasında, həmçinin bu namizədlər tərəfindən əmlak, gəlir və
ödənilmişvergilərbarədətəqdimolunmuşməlumatlarınyoxlanılmasın
daiştiraketmişlər.

2013cüilinsentyabrayının9dan11nəkimiMDBPAAdanolan
müşahidəçilərqrupununəlaqələndiricisiL.E.SlutskininvəMDBPAAŞu
rasınınBaşkatibiA.İ.SergeyevinBakıyasəfəribaştutmuşdur.Səfərçər
çivəsindəmüşahidəçilərkeçiriləcəkseçkilərdə«YeniAzərbaycan»parti
yasındanPrezidentvəzifəsinəolannamizədAzərbaycanRespublikasının
hazırkıPrezidenti İ.H.Əliyev,AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisinin
sədriO.S.ƏsədovvəAzərbaycanMSKnınsədriM.M.Pənahovlagörüş
müşlər.Bugörüşləringedişindəseçkilərinkeçirilməsinəhazırlıqməsələ
lərivəuzunmüddətlimonitorinqmərhələsindəbeynəlxalqmüşahidəçilə
rinişininmüxtəlifaspektlərimüzakirəolunmuşdur.

1oktyabr2013cüilseçkilərininmüşahidəsindəbeynəlxalqəmək
daşlıqçərçivəsindəStrasburqda(Fransa)MDBPAAdanolanmüşahidə
çilər qrupunun əlaqələndiricisi və üzvlərininAzərbaycan Respublikası
PrezidentininseçkilərindəAvropaŞurasınınParlamentAssambleyasın
danolanmissiyanınrəhbəriiləgörüşükeçirilmişdir.Tərəflərmonitorin
qingedişi,uzunmüddətlimüşahidəninaralıqnəticələri,həmçininAzər
baycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin qısamüddətli monitorinqi
zamanı qarşılıqlı əlaqələrin perspektivləri barədəməlumatmübadiləsi
etmişlər.

MDBPAAdanolanmüşahidəçilərinfikrincə,9oktyabr2013cüil
seçkilərinəhazırlıqAzərbaycanRespublikasınınqüvvədəolanqanunve
riciliyivəbeynəlxalqseçkistandartlarıçərçivəsindəsakitşəraitdəkeçmiş
dir.AzərbaycanRespublikasındaseçkilərintəşkilivəkeçirilməsinitəmin
edənorqanlartərəfindənAzərbaycanRespublikasıPrezidentivəzifəsinə
namizədlərvəonlarınvəkiledilmişşəxslərinəseçkiqabağıtəşviqatınhə
yatakeçirilməsiüçünlazımişəraityaradılmışdır.Öztəşviqatmaterialla
rınınyerləşdirilməsiməqsədilənamizədlərinmətbuvəelektronKİVlərə
çıxışınaheçbirməhdudiyyətqoyulmamışdır.

MDB PAAdan olan beynəlxalqmüşahidəçilər bölgələrə və xari
ciölkələrdəolanseçkiməntəqələrinəetdikləri səfərlərinnəticələriüzrə
dairəvəməntəqəseçkikomissiyalarınınAzərbaycanRespublikasıPrezi
dentiseçkilərinəhazırlıqlarını,seçkilərinbütünmərhələlərinimüşahidə
etməküçünyaxşışəraiti,seçicisiyahılarınınetibarlılığınınyüksəksəviy
yəsini,yaranmışseçkivəyaməlumatxarakterlimübahisələrədərhalca
vabverilməsiniqeydetmişlər.
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Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti seç  ki  lə  ri  nin
ge  di  şi  nin qı  sa  müd  dət  li mü  şa  hi  də  si

2013cü ilin oktyabr ayının 6dan 9na kimiMDB PAAdan olan
müşahidəçilərqrupuAzərbaycanRespublikasıPrezidentiseçkilərininqı
samüddətlimonitorinqinikeçirmişdir.

7 oktyabr 2013cü ildə Bakıda müşahidəçilərin Azərbaycan Res
publikasınınPrezidentivəzifəsinəbirsıranamizədlərləgörüşləribaştut
muşdur.Beləki,müşahidəçilər«Ədalət»partiyasınınqərargahındapar
tiyanınsədri,AzərbaycanınPrezidentivəzifəsinənamizədİ.İsmayılovla
görüşmüşlər. Müşahidəçilər Azərbaycan SosialDemokrat partiyasının
qərargahındaolmuş,partiyanınrəhbəri,AzərbaycanınPrezidentivəzifə
sinənamizədA.Əlizadəiləgörüşmüşlər.Həmingün«MüasirMüsavat»
partiyasınınrəhbəriH.Hacıyevləgörüşbaştutmuşdur.Keçirilmişgörüş
lərzamanıAzərbaycanRespublikasınınPrezidentivəzifəsinənamizədlər
seçkilərinhazırlığıvətəşviqatkampaniyasınıngedişinintəşkilibarədəöz
rəylərinibildirmişlər.Seçkilərinyekunlarınışübhəaltınaqoymağaqadir
olanAzərbaycanınseçkisistemistrukturlarıvədövləthakimiyyətiorqan
larınınfəaliyyətinəəhəmiyyətliiradlarbildirilməmişdir.

8oktyabr2013cüildəMDBPAAdanolanbeynəlxalqmüşahidə
çilərAzərbaycanRespublikasıMərkəziSeçkiKomissiyasındaolmuşvə
MSKsədriM.M.Pənahovlagörüşmüşlər.Oradaonlarseçkiqabağıkam
paniyanınsonmərhələsivəAzərbaycanınseçkisistemininbütünstruk
turlarının 9 oktyabr 2013cü ildə səsvermənin keçirilməsinə hazırlığı,
həmçininMSKnınyerlivəbeynəlxalqmüşahidəçilərləəməkdaşlığıbarə
dəməlumatlandırılmışlar.BununlayanaşıxüsusidiqqətMSKvəyerliha
kimiyyətorqanlarıtərəfindənfizikiimkanlarıməhdudolanşəxslərinsəs
verməsiüçünşəraitinyaradılmasınadairaparılmışişəyönəldilmişdir.

HəmingünBakıdaMDBPAAdanolanbeynəlxalqmüşahidəçilər
tərəfindənAzərbaycanRespublikasınınPrezidentivəzifəsinənamizədlə
rinqərargahlarına səfər edilməsinədavamedilmişdir. «Ümid»partiya
sının rəhbəri İ.Ağazadə, həmçininAzərbaycanRespublikasının hazırkı
Prezidenti İ.Əliyevin seçki qərargahının rəhbəri Ə.Əhmədov və «Yeni
Azərbaycan»partiyasınınİcrakatibininmüavini,MilliMəclisindeputatı
М.Qurbanlıiləgörüşlərbaştutmuşdur.

8 oktyabr 2013cü ildəMDBPAAdan olanmüşahidəçilər qrupu
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininsədriO.Əsədovtərəfindənqə
buledilmişdir.DiskussiyazamanıMDBPAAdanolanmüşahidəçilərke
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çirilmişuzunmüddətlimonitorinqinnəticələrivə9oktyabr2013cüildə
seçkilərgünüsəsverməningedişininmüşahidəsinədairplanlarıbarədə
məlumatvermişlər.

9 oktyabr 2013cü ildə seçkilərin gedişini və seçicilərin səslərinin
hesablanmasının müşahidəsini həyata keçirərək, MDB PAAdan olan
müşahidəçilərBakıvəSumqayıtşəhərlərindəvəhəmçininBişkek,Kiyev,
Kişinyov,MoskvavəSanktPeterburqşəhərlərindəyerləşən5xariciseçki
məntəqəsinə,ümumilikdəisə112seçkiməntəqəsinəbaşçəkmişlər.

Monitorinq keçirilmiş regionlarda olan bütün seçki məntəqələri
AzərbaycanRespublikasınınseçkiqanunvericiliyinəmüvafiqolaraqyerli
vaxtla8:00daaçılmışdır.

Beynəlxalqmüşahidəçilərsəsverməninkeçirilməsininmüxtəlifmər
hələlərində–məntəqələrinaçılmasındanbaşlayaraqməntəqəseçkikomis
siyalarıtərəfindənsəslərinhesablanmasıbitənədəkiştiraketmişlər.

Səsvermə prosedurlarına Azərbaycan Respublikasının seçki qa
nunvericiliyinəmüvafiqolaraqdəqiqliklə icraedilmişdir.Hərbirseçici
səsvermədəazadiştiraketməhüququnureallaşdırmaqüçünseçkimən
təqəsinəbərabərvəmaneəsizəlçatımlıqhüququnamalikolmuşdur.Səs
verməlazımolanqaydadatəchizedilmişkabinələrdəkeçirilmişdirki,bu
dagizlisəsverməprinsipinəvəseçicininiradəbildirməsinəhərhansıbir
nəzarətinistisnasınadairtələbəriayətedilməsinitəminetmişdir.Beynəl
xalqmüşahidəçilərin olduğuheç birməntəqədə seçki komissiyalarının
işinəinzibativəyahüquqmühafizəorqanlarıtərəfindənmüdaxiləedil
məsifaktlarıaşkaredilməmişdir.MDBPAAdanolanheçbirbeynəlxaq
müşahidəçiyəsəsverməprosesibarədəməlumatınalınmasındanimtina
edilməmişdir.Müşahidəçilərinolduqlarıməntəqələrdə seçici siyahıları
nınvəziyyəti, seçkibülletenlərininverilməproseduruvəhəmçininsəs
verməqaydasınadairqeydəalınmışşikayətləraşkaredilməmişdir.

QeydedilənbütünməntəqələrdəAzərbaycanRespublikasınınPre
zidentivəzifəsinənamizədlərinmüşahidəçiləriiştiraketmişvəbuməntə
qələrdəolduqlarıanaqədəronlartərəfindənsəsverməprosedurununtəş
kilivəkeçirilməsiməsələlərinədairəhəmiyyətliiradlarsəslənməmişdir.

Mövcud təcrübəyəuyğunolaraq, səsverməgünüMDBPAAdan
olanmüşahidəçilərqrupununəlaqələndiricisiL.E.SlutskininvəMDBPAA
ŞurasınınBaşkatibiA.İ.SergeyevinAzərbaycanRespublikasıPrezidenti
seçkilərininmüşahidəsiüzrəATƏTinxüsusiəlaqələndiricisiM.Vuazen,
ATƏTPAnümayəndəheyətininrəhbəriD.Barnett,AŞPAmüşahidəçilər
missiyasınınbaşçısıR.Volter vəhəmçininAvropaParlamentindənolan
müşahidəçilərqrupunun rəhbəriP.Arlakki iləgörüşləribaş tutmuşdur.
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Tərəflər9oktyabr2013cü ilAzərbaycanRespublikasıPrezidentiseçki
lərinəhazırlığınnəticələrivəsəsverməningedişibarədəMDB,ATƏT,AŞ
PAvəAvropaParlamentindənolanmüşahidəçilərin rəylərininüstüstə
gəlməsini qeyd etmiş vəmonitorinqin nəticələri barədə təəssüratlarını
bölüşmüşlər.

AzərbaycanRespublikasıPrezidenti seçkilərininhazırlığıvəkeçi
rilməsininmüşahidəsiprosesindəMDBPAAdanolanmüşahidəçilərtə
rəfindənkütləvixarakterdaşımayanvəseçkilərinnəticələrinətəsiretmə
yəqadirolmayanbirsıratexnikiçatışmazlıqlarqeydəalınmışdır.Bütün
bunlarvaxtlıvaxtındahəmAzərbaycanPrezidentivəzifəsinənamizədlə
rinmüşahidəçiləri,həmdəaşkarolunmuşçatışmazlıqlarınaradanqaldı
rılmasıüçüntədbirgörənseçkitəşkilatçılarıtərəfindənqeydəalınmışdır.

MDBPAAdanolanmüşahidəçilərqrupuAzərbaycanRespublika
sıqanunvericiliyindəsəsverməgedişindəbaşverəbiləcəkpozuntuların
qarşısınınalınmasınaistiqamətlənmiştədbirlərsisteminəzərəalınmaqla
səsvermişvətəndaşlarınbarmaqlarınınişarələnməsininartıqbirprose
durolmaqlaləğvedilməsiməsələsinəgələcəkdəbaxılmasıtəklifiedilmə
sinimümkünhesabedir.

MDB PAA-dan olan mü  şa  hi  də  çi  lər qru  pu ke  çi  ril  miş mo  ni  to  rin -
qin nə  ti  cə  lə  ri üz  rə qeyd edir ki, Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın seç  ki 
qa  nun  ve  ri  ci  li  yi de  mok  ra  tik seç  ki  lə  rin ke  çi  ril  mə  si və seç  ki pro  se  si  nin 
bü  tün iş  ti  rak  çı  la  rı  nın hü  quq  la  rı  na riayət olun  ma  sı üçün la  zı  mi şə  raiti 
tə  min edir. 

Seç  ki sis  te  mi  nin bü  tün ins  ti  tut  la  rı vaxt  lı-vax  tın  da for  ma  laş  dı  rıl -
mış və qüv  və  də olan qa  nun  ve  ri  ci  li  yə ta  ma  mi  lə uy  ğun ola  raq Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti seç  ki  lə  ri  nin təş  ki  li və ke  çi  ril  mə  sin  də iş -
ti  rak et  miş  lər. Səs  ver  mə  nin ke  çi  ril  mə  si  nə ha  zır  lıq mər  hə  lə  sin  də seç  ki 
ko  mis  si  ya  la  rı öz fəaliy  yət  lə  ri  ni aş  kar  lıq və açıq  lıq prin  sip  lə  ri əsa  sın  da 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın mil  li qa  nun  ve  ri  ci  li  yi  nə və onun gö  tür  dü -
yü bey  nəl  xalq öh  də  lik  lə  rə mü  va  fiq ola  raq apar  mış  lar.  

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  ri seç -
ki  lə  rə ha  zır  lı  ğın ge  di  şi  ni hər  tə  rəf  li işıq  lan  dır  mış  lar. Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti və  zi  fə  si  nə na  mi  zəd  lə  rə təş  vi  qat kam  pa  ni  ya  sı  nın 
ke  çi  ril  mə  si mər  hə  lə  sin  də həm döv  lət büd  cə  sin  dən, həm də Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti və  zi  fə  si  nə na  mi  zəd  lə  rin qə  rar  gah  la  rı he -
sa  bı  na ma  liy  yə  lə  şən mət  bu və elekt  ron küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  ri -
nə çı  xı  şa bə  ra  bər im  kan  lar tə  min olun  muş  dur.  

Ke  çi  ril  miş mo  ni  to  rin  qə əsa  sən MDB PAA-dan olan bey  nəl  xalq 
mü  şa  hi  də  çi  lər ümu  mi rə  yə gəl  miş  lər ki, 9 okt  yabr 2013-cü il  də ke  çi  ril -
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miş Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin seç  ki  lə  ri seç  ki pro  se  si  nin 
bü  tün iş  ti  rak  çı  la  rı  nın hü  quq və azad  lıq  la  rı  na riayət olun  ma  sı ilə ke  çi -
ril  miş və ümu  mi qə  bul olun  muş de  mok  ra  tik stan  dart  la  ra, azad və əda -
lət  li seç  ki  lə  rin təş  ki  li və ke  çi  ril  mə  si nor  ma  la  rı  na, elə  cə də seç  ki pro  se -
si  nin bü  tün iş  ti  rak  çı  la  rı  nın hü  quq və azad  lıq  la  rı  nın tə  min olun  ma  sı 
üz  rə Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın bey  nəl  xalq öh  də  lik  lə  ri  nə uy  ğun ol -
muş  dur.

L.E.Sluts  kiy                     О.V.Le  be  dev
A.İ.Ser  ge  yev               U.A.Dav  la  tov
Q.B.La  zovs  ka  ya         S.R.Qri  ne  vets  kiy
S.Q.So  ro  ko   S.S.Fab  ri  kant
E.J.Ju  ma  ba  yev            D.G.Qla  dey
S.E.Jıl  kay  dı  rov           A.V.Ba  ra  nov
B.Şer                         E.S.Ştir  bu
B.İ.Su  ley  ma  nov           S.A.Ma  li  ni  na
A.D.Sto  ya  noq  lo         S.S.Kon  yu  xov
P.P.Vlax                        S.L.Tka  çen  ko
N.K.Maks  yu  ta

Bakı,9oktyabr2013cüil

S.Q.Ka  ra  va  yev                     

Moskva,9oktyabr2013cüil

Y.V.Ani  si  mo  va   A.S.Kart  sov
D.Y.Juk      T.O.Şul  qi  na

SanktPeterburq,9oktyabr2013cüil
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1 no  yabr 2015-ci il Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın  
Mil  li Məc  li  si  nə de  pu  tat seç  ki  lə  ri  ni tən  zim  lə  yən  

mil  li qa  nun  ve  ri  ci  li  yin de  mok  ra  tik seç  ki  lə  rin  
bey  nəl  xalq stan  dart  la  rı  na uy  ğun  lu  ğu ba  rə  də

RƏY

BuRəyAzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisinədeputatseç
kiləri barədə qanunvericiliyinMüstəqilDövlətlər Birliyinin iştirakçısı
olandövlətlərdədemokratikseçkistandartları,seçicihüquqvəazadlıq
larıhaqqındaKonvensiyanın(bundansonraMDBKonvensiyası)müd
dəalarına; Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının (Ümumdünya İnsan Hü
quqları Bəyannaməsi; insan hüquqları haqqında beynəlxalq paktlara;
BMTnin insanhüquqları komitəsi tərəfindənqəbul edilmişMülki və
siyasihüquqlarbarədəBeynəlxalqpaktın25cimaddəsindəqeydedil
mişdemokratikseçkilərinprinsipləriniizahedənÜmumişərh)sənəd
lərinə;AvropadaTəhlükəsizlikvəƏməkdaşlıqTəşkilatının (ATƏMin
1990cıiltarixliİnsanamiliüzrəkonfransınKopenhageniclasıSənədinə
(bundansonra–Kopenhagensənədi);ATƏTçərçivəsindəqəbuledilmiş
digərdövlətlərarasısazişlər)sənədlərinəvəhəmçininHüquqvasitəsilə
demokratiyanaminəAvropakomissiyasıtərəfindənqəbuledilmişseç
kilərinkeçirilməsisahəsindətövsiyəolunanqaydalarToplusuna(Vene
siyakomissiyası)uyğunluğununtəhliliniözündəehtivaedir.

Qeydolunanbeynəlxalqsənədlərintələblərinəuyğunluğuntəhli
lindənbaşqaMilliseçkiqanunvericiliyinəbeynəlxalqseçkistandartla
rınauyğunolaraqMDBPAAiştirakçısıolandövlətlərinqanunvericili
yinintəkmilləşdirilməsinədairTövsiyələr(bundansonra–MDBPAA
tövsiyələri);AzərbaycanRespublikasındakeçirilən2010cuilParlament
və2013cüilPrezidentseçkilərininmüşahidəsinədairMDBmissiyala
rınınvəMDBPAAdanolanmüşahidəçilərqruplarınınyekun sənəd
lərindəəksedilənTövsiyələrvəqeydedilənseçkilərinmüşahidəsinin
həyatakeçirilməsizamanıMDBPAADemokratiyanın,parlamentariz
mininkişafınınvəvətəndaşlarınseçkihüquqlarınariayətolunmasının
monitorinqi beynəlxalq institutu tərəfindən hazırlanan rəylər kontek
sindədəbaxılır.
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Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Mil  li Məc  li  si  nə de  pu  tat seç  ki  lə  ri  nin  
nor  ma  tiv-hü  qu  qi tən  zim  lən  mə  si  nin ümu  mi xa  rak  te  ris  ti  ka  sı

AzərbaycanRespublikasınınKonstitusiyasınauyğunolaraq(bun
dansonra–Konstitusiya) dövləthakimiyyətininvəsuverenliyinyega
nəmənbəyiAzərbaycanxalqıdır(maddə1).Azərbaycanxalqıözsuveren
hüququnuhəmçininümumi,bərabərvəbirbaşaseçkihüququəsasında
sərbəst,gizlivəşəxsisəsverməyoluiləseçilmişnümayəndələrivasitəsilə
həyatakeçirir(Konstitusiyanın2cimaddəsi).

AzərbaycanRespublikasıvətəndaşlarınınhəmbirbaşa,həmdəsər
bəstseçilmişnümayəndələrivasitəsilədövlətməsələlərininhəllindəişti
raketmək (Konstitusiyanın2cimaddəsi),həmçinindövlətorqanlarına
seçməkvəseçilmək,habeləreferendumdaiştiraketməkhüququvardır
(Konstitusiyanın56cımaddəsi).

Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti hakimiyyətlərin
bölünməsi prinsipi əsasında təşkil edilir; qanunvericilik hakimiyyətini
MilliMəclishəyatakeçirir(Konstitusiyanın7civə81cimaddələri).

MilliMəclisindeputatlarımajoritarseçkisistemivəümumi,bəra
bərvəbirbaşaseçkihüququəsasındasərbəst,şəxsivəgizlisəsverməyolu
iləseçilirlər(Konstitusiyanın83cümaddəsi).

Konstitusiyayauyğunolaraq,yaşı25dənaşağıolmayanhərbirvə
təndaşqanunlamüəyyənedilmişqaydadaMilliMəclisindeputatıseçi
ləbilər.BununlayanaşıKonstitusiya iləhəmpassivseçkihüququndan
məhrumetmənin (fəaliyyətqabiliyyətsizliyiməhkəmə tərəfindən təsdiq
edilən; ağır cinayətlərə görə məhkum olunmuş; məhkəmənin qanuni
qüvvəyəminmişhökmüiləazadlıqdanməhrumetməyerlərindəcəzaçə
kənşəxslər)vəhəmdədeputatmandatıiləziddiyyəttəşkiledənəsaslar
(ikilivətəndaşlığıolan,başqadövlətlərqarşısındaöhdəliyiolan;icravə
yaməhkəməhakimiyyəti sistemlərində qulluq edən; elmi, pedaqoji və
yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla, başqa ödənişli fəaliyyətləməşğul
olanşəxslər,dinxadimləri)müəyyənedilmişdir.

Parlamentseçkilərininyekunlarısəsvermədənsonra14günərzində
AzərbaycanRespublikasınınKonstitusiyaMəhkəməsi tərəfindən rəsmi
yoxlanılırvətəsdiqedilir(Konstitusiyanın86cımaddəsi).

Parlamentseçkilərininnormativhüquqitənzimlənməsiqanunveri
ciliyininəsasınıKonstitusiya,AzərbaycanRespublikasınınSeçkiMəcəllə
si(bundansonra–SeçkiMəcəlləsi)vəhəmçininseçkiprosesininayrıayrı
aspektlərininizamasalanbirsıradigərqanunvericiaktlar(Azərbaycan
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RespublikasınınİnzibatiProsessualMəcəlləsi,AzərbaycanRespublikası
nınİnzibatiXətalarMəcəlləsi,AzərbaycanRespublikasınınCinayətMə
cəlləsi,«Siyasipartiyalarhaqqında»Qanun,«Kütləviinformasiyavasitə
lərihaqqında»Qanun)təşkiledir.

Seçkiqabağıtəşviqatınhəyatakeçirilməsiməqsədidaşıyankütləvi
tədbirlər«Sərbəsttoplaşmaqazadlığı»haqqındaQanuna(3iyun1992ci
iltarixli147saylıQanunun12cimaddəsi)müvafiqolaraq,siyasiparti
yalartərəfindəndeputatlığanamizədlərinirəlisürülməsiisəsiyasiparti
yalarınaliorqanlarıtərəfindənhəyatakeçirilir(SeçkiMəcəlləsinin54cü
maddəsi,«Siyasipartiyalarhaqqında»Qanunun12cimaddəsi).

1noyabr2015ciilvəondanöncəkeçirilənparlamentseçkiləriara
sındaolandövrərzindəseçkiqanunvericiliyinəhəmməzmun,həmdə
texnikixarakterdaşıyanbirsıradüzəlişləredilmiş, lakinümumilikdəo
stabilliyini qoruyub saxlamışdır.Mandatı uyğun səlahiyyətləri özündə
ehtivaedəndövlətlərarası təşkilatlarınkonstruktiv tövsiyələrininuçotu
damillitənzimləməninvəhüquqitətbiqetmətəcrübəsinintəkmilləşdiril
məsinəimkanvermişdir.

Ümumiyyətlə qeyd edilən normativ aktlarınməcmusu ilə Parla
mentseçkilərinintəşkilivəkeçirilməsininkifayətqədərmüfəssəlhüquqi
tənzimlənməsihəyatakeçirilirki,budademokratikseçkilərinstandartla
rınıözündəehtivaedənbeynəlxalqsənədlərintələblərinəcavabverir.

Parlamentseçkilərininhüquqibazasıhəmçinin,beynəlxalqhüqu
qunümumiqəbuledilmişprinsiplərinivəAzərbaycanRespublikasının
beynəlxalq öhdəliklərini özündə ehtiva edir. Konstitusiya iləmüəyyən
olunmuşdurki,AzərbaycanRespublikasınıntərəfdarçıxdığıbeynəlxalq
müqavilələr milli hüquq sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsidir (maddə
148).

Qanunaltısəviyyədəparlamentseçkilərininnormativhüquqitən
zimlənməsində əsas əhəmiyyət Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi
Seçki(Referendum)Komissiyası(bundansonraMSK)tərəfindənqəbul
edilənaktlaraməxsusdur.

MSKöz səlahiyyətləridaxilindəSeçkiMəcəlləsinin tətbiqinədair
təlimatlarvəmetodikigöstərişlərqəbuledirvəonlarıdərcetdirir(Seçki
Məcəlləsinin25cimaddəsinin3cübəndi);SeçkiMəcəlləsinintətbiqiilə
əlaqədarqəbuledilmiştəlimatlarınvəmetodikigöstərişlərinaşağıseçki
komissiyalarınaçatdırılmasınıtəminedir;onunbirmənalıtətbiqiməqsə
diləseçkilərhaqqındaqanunvericiliyədairşərhlərverir;zərurətyaran
dıqdaSeçkiMəcəlləsivəseçkilərhaqqındadigərqanunvericilikaktları
nınizahedilməsibarədətəkliflərləqanunvericiliktəşəbbüsühüququnun
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subyektlərinəmüraciətedir;seçkilərhaqqındaqanunvericiliyintətbiqet
mətəcrübəsiniöyrənirvəümumiləşdirir;onuntəkmilləşdirilməsibarədə
qanunvericiliktəşəbbüsühüquqununsubyektlərinətəkliflərtəqdimedir.
MSK,onaverilmişsəlahiyyətlərihəyatakeçirərək,qanunaltınormayarat
ma,habeləseçkimünasibətlərisahəsindəhüquqtətbiqininkeyfiyyətinin
yaxşılaşmasınaəhəmiyyətlitöhfəverir.

BununladaAzərbaycanRespublikasındakeçirilənParlamentseçki
ləriniümumilikdənizamlayanayrıayrınormativkomponentlərintərki
bivəiyerarxiyaəlaqəsiMDBKonvensiyasınıntələblərinə(1cimaddənin
4cübəndi),həmçininseçkilərintənzimlənməsininəsashüquqimənbəyi
KonstitusiyavəqanunvericilikolmasınımüəyyənedənVenesiyaKomis
siyasınıntövsiyələrinə(seçkilərinkeçirilməsinədairRəhbərprinsiplərin
II.2.abəndi(bundansonraRəhbərprinsiplər))uyğundur.

Ümumilikdə,milliseçkihüququ,həmçininbeynəlxalqseçkistan
dartlarınınəsasmüddəalarınıtəsbitedərək,MilliMəclisindeputatseçki
lərinintəşkilivəkeçirilməsinikifayətqədərmüfəssəlşəkildənizamlayır.

Ay  rı-ay  rı bey  nəl  xalq seç  ki stan  dart  la  rı, ha  be  lə on  la  rın  
real  laş  dı  rıl  ma  sı  tə  mi  na  tı  nın  mil  li qa  nun  ve  ri  ci  lik  də  

təs  bit edil  mə  si

Ümu  mi seç  ki hü  qu  qu

MilliMəclisdeputatlarınınseçkilərindəümumiseçkihüququprin
sipinintətbiqihəmKonstitusiyada(83cümaddə),həmdəqanunverici
likdə(SeçkiMəcəlləsinin2civə3cümaddələri)təsbitedilmişdir.

MilliMəclisseçkilərindəaktivseçkihüququAzərbaycanRespub
likasınınyetkinlikyaşınaçatmış(seçkigünüdədaxilolmaqla)vətəndaş
larınaməxsusdur.Bundanbaşqa,AzərbaycanRespublikasında5ildənaz
olmayaraqdaimiyaşayanyetkinlikyaşınaçatmışvətəndaşlığıolmayan
şəxslərədəMilliMəclisəseçkilərzamanısəsvermədəiştiraketməkimka
nıverilmişdir(12cimaddənin2cibəndi).

MilliMəclisseçkilərindəpassivseçkihüququ,aktivseçkihüququ
namalikolanvəmövcudqanunvericilikdətəsbitedilmişməhdudiyyətlər
çevrəsinədüşməyənyaşı25dənazolmayanAzərbaycanRespublikasının
bütünvətəndaşlarınaməxsusdur.

MilliMəclisdeputatlarınıseçmək(Konstitusiyanın56cımaddəsi,
SeçkiMəcəlləsinin 15cimaddəsi) və seçilməkhüququnun (Konstitusi
yanın85cimaddəsi,SeçkiMəcəlləsinin13cümaddəsi)müəyyənolun
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muşməhdudiyyətləri,eləcədəvəzifələrinuzlaşmamasıbarədəmaddələr
(SeçkiMəcəlləsinin14cümaddəsi),qanunvericiliklənəzərdətutulanvə
təndaşlarınsəsvermədəiştiraketmədikləridigərhallarlabərabərolaraq
(SeçkiMəcəlləsinin16cımaddəsi),MDBKonvensiyasınınseçkihüquqları
vəazadlıqlarınaqoyulanməhdudiyyətlərininsanvəvətəndaşınümumi
qəbulolunmuşhüquqvəazadlıqlarını,konstitusiyahüquqlarını,həmçi
ninonlarınhəyatakeçirilməsininqanunvericilikzəmanətləriniməhdud
laşdırmaması,yaxudləğvetməməsivəyaayrıseçkilikxarakterliolmama
sıbarədəmaddələrinəcavabverirlər(1cimaddənin3cübəndi)2.

Ümumiseçkihüququprinsipininhəyatakeçirilməsinəseçicisiyahı
larınıntərtibedilməsiproseduruzəmanətverir.VahidseçicisiyahısıMər
kəziSeçkiKomissiyasıtərəfindənaparılırvəaşağıseçkikomissiyalarıtə
rəfindəntəqdimedilənməlumatlarauyğunolaraqhərilyenilənir(Seçki
Məcəlləsinin45cimaddəsinin,1civə2cibəndləri).Seçicisiyahılarında
səhvlərinvaxtlıvaxtındadüzəldilməsinəməntəqəseçkikomissiyalarına
müvafiq səlahiyyətlərinverilməsi imkanverir (SeçkiMəcəlləsinin46cı
maddəsi).Ümumilikdə, seçici siyahılarınınqeyd edilən tərtibi vəyeni
lənməsiprosedurubeynəlxalqseçkistandartlarınınümumiseçkihüququ
prinsipinintəminedilməsihissəsindəhəyatakeçirilməsinitəminedir.

Hərçənd,AzərbaycanRespublikasındatətbiqedilənvəəsasrolun
dövlətorqanlarınınsəylərinəayrıldığıseçicilərinpassivqeydiyyatsiste
mininəzərəalaraq,seçicisiyahılarınıntərtibivəyoxlanılmasıprosedurla
rınındahaətraflınizamlanmasızərurigörünür.Xüsusilə,əlavəsiyahıla
radaxiledilənseçicilərbarədəbütünməlumatlarındaimireyestrədaxil
edilməsivəzifəsinormativqaydadatəsbitedilməlidir.

Beləliklə, milli qanunvericilik 1990cı ilin Kopenhagen sənədinin
(7.3cübəndi)vəMDBKonvensiyasının(2cimaddəsi)maddələrinəca
vabverərək,Parlament seçkilərininkeçirilməsiniümumi seçki hüququ
prinsipiəsasındatəminedir.

Bə  ra  bər seç  ki hü  qu  qu

Qanuna uyğun olaraq, vətəndaşlar seçkilərdə bərabər hüquqlu
əsaslarla iştirak edirlər (Konstitusiyanın 83cümaddəsi; SeçkiMəcəllə
sinin4cümaddəsinin1cibəndi).Seçkilərdəhərseçici1səsəmalikdir,

2 Qeydetməklazımdırki,SeçkiMəcəlləsindəkigöstərişəəsasən,aktivseçkihüququnama
likolma,həmçininqeydolunanməcəllənin14cümaddəsiilədəməhdudlaşır(12cimaddə
nin1cibəndi).Bununlabeləbumaddəmüxtəlifkateqoriyalışəxşlərtərəfindən(hərbçilər,
hakimlər,dövlətməmurları,dinxadimləri)seçkilivəzifələrintutulmasınadairuyğunsuzlu
ğahəsrolunmuş,yəniaktivdeyil,passifseçkihüquqununrealizasiyasınaaiddir.
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bununla belə, hər səs eyni qüvvəyə malikdir (Seçki Məcəlləsinin 4cü
maddəsinin,2civə3cübəndləri)vəbuVenesiyaKomissiyasınıntövsi
yələrinəcavabverir.

Bərabərseçkihüququprinsipi,həmçinin,ayrıayrıseçicikateqori
yalarınınondaiştiraketməküçünbərabərimkanlarıtəqdimedənəlavə
səsverməformalarındangenişistifadəsivasitəsiləhəyatakeçirilir.Beləki,
seçicisiyahısınadaxiledilmişseçkiməntəqəsindəsəsverməkimkanıol
mayanseçicimüvafiqdairəseçkikomissiyasında(səsverməgününə45
25günqalmış)vəyaməntəqə seçkikomissiyasında (səsverməgününə
243günqalmış)qeydiyyatdançıxmavəsiqəsialabilərvəhəminvəsiqə
əsasındasəsverməgünüolduğuərazidəki seçkiməntəqəsindəsəsverə
bilər(SeçkiMəcəlləsinin101cimaddəsi).

Qeydiyyatdançıxmavəsiqəsimüvafiqseçkikomissiyasıtərəfindən
seçicininərizəsiəsasındaseçiciyəvəyanotariatqaydasındatəsdiqedil
mişvəkalətnaməəsasındaonunnümayəndəsinəverilir.Ərizədəseçicinin
qeydiyyatdançıxmavəsiqəsinialmasəbəblərigöstərilməlidir.Ərizəveril
diyigündənbaşlayaraqikigünmüddətindəməntəqəseçkikomissiyası
seçiciyəmüvafiqvəsiqəninverilməsininəsaslanmasınıyoxlamalıvəqərar
qəbuletməlidir.Birseçiciyəbirneçəqeydiyyatçıxmavəsiqəsininverilmə
siqadağandır.Dairəseçkikomissiyasıqeydiyyatdançıxmavəsiqələrinin
reyestrinitərtibedir.Həminreyestrdəqeydiyyatdançıxmavəsiqəsialan
seçicininsoyadı,adı,atasınınadı,doğumtarixi,yaşayışyerininünvanı
göstərilməlidir.Səsverməgününə25günqalmışdairəseçkikomissiyası
məntəqəseçkikomissiyalarınaseçicisiyahılarıiləbirlikdəgöstərilənre
yestrdən təsdiq edilmiş çıxarışları göndərir.Məntəqə seçki komissiyası
həminçıxarışlaraəsasənseçicisiyahısındamüvafiqqeydləraparır(Seçki
Məcəlləsinin101cimaddəsi).

Bundanəlavə,məntəqəseçkikomissiyasıbütünseçicilərə,ocümlə
dənbuməqsədlərüçündaşınanseçkiqutularındanistifadəetməkləsəh
hətinəgörəsəsverməotağınagələbilməyənseçicilərəsəsvermədəiştirak
etməkimkanıyaradır.Səsvermə,seçkikomissiyasınınhərbirimüxtəlif
siyasipartiyalarıvəyabitərəfləritəmsiledənazı2üzvününvəmüşahi
dəçiləriniştirakıiləkeçirilir.Bununlabelə,səsverməotağındankənarda
səsverməni təşkil edənməntəqə seçki komissiyasınınüzvləri ərizələrin
sayınauyğunvəyabusaya3dəncoxolmamaqşərtiləəlavəseçkibülle
tenialırlar(SeçkiMəcəlləsinin105cimaddəsi).

Beləliklə, qanunvericiliklə, bir tərəfdən, səsverməotağınagəlmək
imkanınamalikolmayanseçicilərindigərseçicilərləbərabərözseçkihü
ququnuhəyatakeçirməkimkanınıverən,digərtərəfdənisə,Azərbaycan
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Respublikasıvətəndaşlarınınseçkihüququnupozmadanbucürsəsver
məninkeçirilməsiüçünzəmanətitəminedənetibarlımexanizmnəzərdə
tutulmuşdur.

Ümumilikdə,milli qanunvericilikləMDB Konvensiyasında (3cü
maddənin1cibəndi) təsbitedilmişbərabərseçkihüququprinsipiəsa
sındaparlamentseçkilərininkeçirilməsiüçünistərseçicilərvəistərsədə
MilliMəclisdeputatlığınanamizədlərəmünasibətdəbuprinsipə riayət
edilməsinətəminatverənzərurişəraityaradılmışdır.

Bir  ba  şa seç  ki hü  qu  qu 

Konstitusiyayagörə,MilliMəclisindeputatlarıbirbaşaseçkilərdəse
çilirlər(83cümaddə).SeçkiMəcəlləsiparlamentseçkilərinəmünasibətdə
birbaşanamizədlərəsəsverməninəzərdətutur(2civə5cimaddələr).Belə
liklə,demokratikseçkilərinstandartlarınauyğunolaraq,milliqanunverici
likorqanınınbütündeputatmandatlarıümumxalqseçkilərgedişindəazad
rəqabətobyektidirlər(MDBKonvensiyasının4cümaddəsi).

Giz  li səs  ver  mə

GizlisəsverməprinsipiSeçkiMəcəlləsiiləseçkilərinəsasprinsiplə
rinəaidedilmişdir.Bundanəlavə,seçiciləriniradəsininifadəsiüzərində
hərhansınəzarətinhəyatakeçirilməsibirbaşaqadağanedilir(SeçkiMə
cəlləsinin6cımaddəsi).

Səsverməningizlilikprinsipinə riayət edilməsinin təminedilməsi
məqsədilə, yəni, seçicilərin iradəsiüzərindəhərhansı nəzarətin istisna
edilməsi,SeçkiMəcəlləsiiləsəsverməotaqlarındasəsverməkabinələrinin
mütləqolmasınəzərdətutulmuşdur.Həminkabinələreləquraşdırılma
lıdırki,seçicilərbülletenidigərşəxslərdəngizliolaraqdoldurmaqimka
nınamalikolsunlar.

Milliqanunvericiliközündəseçkibülleteninindoldurulmasınahər
hansınəzarətinvəyamüşahidəninaradanqaldırılmasına,həmçininseçi
cininazadiradəifadəetməsiningizliliyinindigərpozuntularınınyolve
rilməzliyinəistiqamətlənənhəmümuminormaları,həmdəxüsusimexa
nizmləribirləşdirir.

Seçicinin iradə ifadəsi üzərindəhər hansı nəzarətə yol verməyən
(SeçkiMəcəlləsinin6cımaddəsi)səsverməningizlilikxarakterihaqqında
ümuminormanınardıolaraqməntəqəseçkikomissiyasınınvəzifələrində
səsverməningizliliyinitəminetməknəzərdətutulur(SeçkiMəcəlləsinin
37cimaddəsi).
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Seçki məntəqəsində səsvermənin təşkili seçki hüququ sahəsində
beynəlxalq aktların (MDBKonvensiyasının 5cimaddəsinin 1ci bəndi,
VenesiyaKomissiyasınınRəhbərprinsiplərinin 4bbəndi) göstərişlərinə
uyğunolaraq,seçiciləriniradəsininifadəsiüzərindəhərhansınəzarətin
istisnaedilməsinəyönəlmişdir.Xüsusilə,səsvermə,gizlisəsverməüçün
kifayətedicisaydaotaqların,yaxudkabinələrin,səsverməqutularınınqu
raşdırıldığı,bülletenlərinverilməyerininmüəyyənedildiyixüsusiayrıl
mışyerlərdəkeçirilir.Səsverməqutularıeləquraşdırılırki,səsverənlər
onlarayaxınlaşdıqdamütləqgizlisəsverməüçünkabinələr,yaxudotaq
lardankeçsinlər.Bülleten,səsverəntərəfindəngizlisəsverməüçünkabi
nədəvəyaotaqdadoldurulur;bülletenindoldurulmasızamanıseçicidən
başqahərhansışəxsinoradaolmasıqadağandır.«Hərbirseçicişəxsənvə
kənarşəxslərolmadansəsverir.Başqaşəxslərinəvəzinəsəsverməyəica
zəverilmir.Seçkibülleteniseçicidənbaşqaheçkəsindaxilolmasınaicazə
verilməyəngizlisəsverməüçünxüsusiavadanlıqlatəchizedilmişotaqda
vəyakabinədədoldurulur.Seçkibülleteninimüstəqildoldurmaimkanı
olmayanəlilseçici,məntəqəseçkikomissiyasınınüzvlərindənvəmüşa
hidəçilərdənbaşqaistədiyişəxsiköməküçünotağavəyakabinəyəçağıra
bilər.Buşəxsin soyadıvə inisialları seçicilər siyahısındaseçkibülleteni
alınmasıbarədəseçicininimzasıiləbirgəgöstərilir»(SeçkiMəcəlləsinin
104cümaddəsi).

Gizlisəsverməprinsipinəriayətedilməsinə,həmçininsəsvermənin
gizliliyinipozmuşşəxslərinməsuliyyətəcəlbedilməsiiləzəmanətverilir.
Seçicinin iradəsinin ifadəsinə təsir etməyə çalışanvə ya gizli səsvermə
prinsipinipozanməntəqəseçkikomissiyasınınüzvümüvafiqakttərtib
edilməkləişdənkənarlaşdırılır,SeçkiMəcəlləsinin40.2civə40.4cümad
dələrindəqeydedilənşəxsisədərhalotaqdançıxarılır.

Beləliklə,milliqanunvericilikmüvafiqdolğunluqlademokratikseç
kilərinstandartlarınaaidolangizlisəsverməprinsipinitəsbitedir(MDB
Konvensiyasının5cimaddəsi).

Döv  ri və məc  bu  ri seç  ki  lər

Parlamentseçkilərininkeçirilməsininməcburiliyixalqınözsuveren
hüququnun,həmçininseçdiyinümayəndələrvasitəsiləhəyatakeçirilmə
si(2cimaddə);xalqınseçdiyisəlahiyyətlinümayəndələrindənbaşqaheç
kəsinxalqıtəmsiletməkhüquqununolmaması(4cümaddə);Azərbay
canRespublikasındadövlət hakimiyyətinin hakimiyyətlərin bölünməsi
prinsipiəsasındatəşkiledilməsiiləyanaşıqanunvericilikhakimiyyətinin
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(7cimaddə)majoritarseçkisistemiəsasındaseçilən(83cümaddə)Azər
baycanRespublikasınınMilliMəclisininhəyatakeçirməsinədairkonsti
tusiyamüddəalarıilətəsbitedilir.

Konstitusiyaya uyğun olaraqMilliMəclisin hər çağırışının seçkiləri
hərbeşildənbirnoyabrayınınbirincibazargünükeçirilir(84cümaddə).Bu
qaydayauyğunolaraq,AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiyeniçağırı
şındeputatseçkilərigününütəyinedir(SeçkiMəcəlləsinin145cimaddəsi).

BuzamanKonstitusiyayauyğunolaraq(84cümaddə)fövqəladəvə
yamüharibəşəraitiseçkilərinkeçirilməsinindövriliyiprinsipindənistisna
dır,hansıki,budademokratikseçkilərinstandartlarıiləqəbulediləndir.

Beləliklə,MDBKonvensiyasında (6cımaddə) təsbit edilən seçki
lərindövriliyivəməcburiliyiprinsipimilliqanunvericiliklətamhəcmdə
təminedilir.

Azad seç  ki  lər

Milli qanunvericilikləmüəyyənolunur ki, vətəndaşların seçkilər
də iştiraketməsiazadvəkönüllüdür.Seçkilərdə iştirakedibetməməyə
məcburetməkməqsədi iləheçkəsinseçiciyətəzyiqgöstərməkhüququ
yoxdur(SeçkiMəcəlləsinin2cimaddəsinin2cibəndi).Seçkilərdəiştirak
edənhərkəsseçicilərinöziradəsiniazadvəsərbəstbildirməsinəmaneçi
liktörətməməlidir(SeçkiMəcəlləsinin2cimaddəsinin6cıbəndinin7ci
yarımbəndi).

Bu məqsədlərə, həmçinin, seçicilərin iradə bildirmələri üzərində
hərhansıbirnəzarətin,eləcədətəşviqatkampaniyasınınqanununtələb
lərininpozulmasıiləaparılmasınınqadağanedilməsi,seçicilərinələalın
ması,yaxuddigərqeyriqanuniüsullarlaseçicilərətəsirinqadağasıxid
mətedir(SeçkiMəcəlləsinin6cıvə88cimaddələri).Seçkiqanunvericili
yininayrıayrıpozuntularınagörəsanksiyalarkiminamizədinməhkəmə
qaydasındaqeydiyyatınınləğvedilməsiməsuliyyətimüəyyənedilmişdir
(SeçkiMəcəlləsinin113cümaddəsi).

Seçicilərinözfikrinisərbəstformalaşdırmaqhüququqanunvericilik
lətəsbitedilmişseçkiqabağıtəşviqatınaparılmasıvəvətəndaşlarınkütləvi
informasiyavasitələriləməlumatlandırılmasıimkanlarıilətəminedilir.

Səsverməqaydasınınmüfəssəltənzimlənməsiazadseçkilərprinsi
pinəriayətedilməsininəlavətəminatınaxidmətedir(SeçkiMəcəlləsinin
104cü,105civə167cimaddələri).

Bununladamilliqanunvericiliklənamizədlərvəyasiyasipartiya
lartərəfindənpsixi,fiziki,dinitəzyiqmetodlarının,zorakılığacəhdlərin,
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zorakılığıntətbiqitəhlükəsinin,yaxudzorakılığınistəniləndigərforma
larınınistifadəsininyolverilməzliyinədairmaddələrinnormativtəsbitinə
dairbeynəlxalqstandartlarıntələbinəriayətolunmuşdur(8cimaddənin
3cübəndi).

Diqqətçəkənməqamodurki,SeçkiMəcəlləsinəəsasəntəsirəməruz
qalmışseçicisəsvermədiyihaldaonunsəsverməsinəyolverilmir,seçki
bülleteniondanalınıbetibarsızhesabedilir(104cümaddənin13cübən
di).MDBPAADİMBİtərəfindənkeçirilənmilliseçkiqanunvericiliyinin
ekspertizasınıngedişindəartıqqeydedildiyikimi,bunormanınməzmu
nuaktivseçkihüququnuməhdudlaşdıranəsaslarıntamətraflısiyahısını
ehtivaedənAzərbaycanRespublikasıKonstitusiyasının56cımaddəsinə
vəSeçkiMəcəlləsinin12cimaddəsinəuyğunluğunadairşübhədoğurur.
Buziddiyyət,xüsusilə,«təsirəməruzqalmışseçici»qeyrimüəyyənifa
dəsininistifadəedilməsiilə,əsaslıolaraq,onunaktivseçkihüququndan
məhrumedilməsiiləmüşaiyətedilənseçicimənsubiyyətininmüvafiqka
teqoriyayamüəyyənedilməsikonkretolaraqhansıprosessualqaydada
baş verəcəyinə hər hansı göstərişlərin olmaması ilə bu vəziyyətdə ona
konkretolaraqhansıtəminatlarınverilməsiiləşərtləndirilmişdir.

Qeydedilənlər təsdiqetməyə imkanverirki,milliqanunvericilik
azadseçkiprinsipinəcavabverirvəonariayətedilməsininəsastəminat
larınıözündəehtivaedir.

Açıq və aş  kar seç  ki  lər

Qanunauyğunolaraq,seçkiləraçıqvəaşkarkeçirilir(SeçkiMəcəl
ləsinin2cimaddəsinin5cibəndi).

Beynəlxalq seçki standartlarının tələblərinəmüvafiq olaraq həmin
prinsipəriayətedilməsiüçün,xüsusilə,nəzərdətutulmuşdurki,seçkiko
missiyalarının fəaliyyəti seçicilərüçünaçıqolmalıdır (SeçkiMəcəlləsinin
40cımaddəsinin1cibəndi).Seçkikomissiyalarıbütünnamizədlərintər
cümeyihalı,namizədlərinqeydiyyatınınnəticələri,namizədlərinsiyahısı,
onlardanalınandigərməlumatbarədə,seçkilərinnəticələribarədəvətən
daşlaraməlumatverməyə(SeçkiMəcəlləsinin40cımaddəsinin11cibən
di);seçkifondlarınınartırılmasıvəxərclənməsibarədəməlumatınşəffaflı
ğınıtəminetməyəborcludurlar(SeçkiMəcəlləsinin95cimaddəsi).

Seçkikomissiyasınınüzvləri,müvafiqseçkidairəsiüzrəqeydəalın
mışnamizədlərvəonlarınsəlahiyyətlinümayəndələrivəyaxudonların
vəkiledilmişşəxsləriseçkikomissiyalarınıniclaslarını,habeləsəslərinhe
sablanmasını,məntəqəvədairəseçkikomissiyalarındaseçkibülletenlə
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ri,seçicisiyahıları ilə,səsverməüçünqeydiyyatdançıxmavəsiqələri ilə,
səsverməninnəticələrivəyekunlarıhaqqındaprotokollarlamüvafiqişin
aparılmasınımüşahidəetməkvəonlarlatanışolmaqhüququna;dairəvə
məntəqəseçkikomissiyalarınınqərarlarınınvədigərseçkisənədlərinin
(seçicisiyahıları,səsverməüçünqeydiyyatdançıxmavəsiqələri,seçkibül
letenlərivəimzavərəqələriistisnaolmaqla)surətlərinialmaq,seçkiko
missiyalarındadigərseçkihərəkətlərininhəyatakeçirilməsinimüşahidə
etməkhüququnamalikdirlər.Müvafiqseçkikomissiyalarınıniclaslarında
iştiraketməkvəadıçəkilənsənədlərlətanışolmaqüçüngöstərilənşəxs
lərinseçkikomissiyalarındanəlavəicazəalmalarıvəyamüşahidəçiqis
mindəqeydiyyatdankeçmələritələbolunmur.Müvafiqseçkikomissiyası
onlarınseçkisənədləriiləişaparılanvəyasəslərhesablananyerəsərbəst
daxilolmasınıtəminedir(SeçkiMəcəlləsinin40cımaddəsi).

Bununla,nəinkiseçkikomissiyalarınınfəaliyyətiüzərindənəzarət,
həmdəaşkarlıqprinsipinineffektivrealizəsitəminolunur.Buməqsədə
nailolunmasınahəmdəsiyasipartiyalara,namizədlərə,ixtisaslaşdırılmış
ictimai təşkilatlara təqdim olunan xüsusi səlahiyyətlərəmalikmüşahi
dəçilərintəyinedilməsihüququistiqamətləndirilmişdir.Buzamanaktiv
seçkihüququnamalikolanvətəndaşlarhəmdəmüəyyənedilmişqayda
da şəxsi təşəbbüsləmüşahidəni həyata keçirə bilərlər (SeçkiMəcəlləsi
nin42cimaddəsi).Beynəlxalqmüşahidəçilərüçünsəlahiyyətləringeniş
dairəsinəzərdətutulmuşdur(SeçkiMəcəlləsinin44cümaddəsi)3.

Bundan başqa, Seçki Məcəlləsinə uyğun olaraq, yerli və beynəl
xalqmüşahidəçiləreynihüquqlaramalikdirlər(42cimaddənin1cibən
di).Bunabaxmayaraq,MDBPAADİMBİtərəfindənkeçirilənmilliseçki
qanunvericiliyinin ekspertizasınıngedişindəqeydedildiyi kimi, qanun
seçkikomissiyalarınavəhəmçinindigərictimaihakimiyyətorqanlarına
yalnızbeynəlxalqmüşahidəçilərəzəruriyardımgöstərməkvəzifəsinihə
valə edir (SeçkiMəcəlləsinin 44cümaddəsinin 7ci bəndi); yalnız bey
nəlxalqmüşahidəçilərəmünasibətdəsəsverməgünündənsonraseçkiqa
nunvericiliyi,seçkilərinhazırlanmasıvəkeçirilməsiiləəlaqədarmətbuat
konfransı keçirməkvəkütləvi informasiyavasitələrinəmüraciət etmək

3 SeçkiMəcəlləsinəəsasən,müşahidəçiseçkilərinmüşahidəsiniöztəşəbbüşüiləvəya
qeydəalınmışnamizədin,siyasipartiyanın,siyasipartiyalarblokunun,referendumüzrə
təşviqatqrupunun,həmçininseçkilərsahəsindəfəaliyyətgöstərənqeyrihökuməttəşki
latınıntəşəbbüşüəsasındaaparabilər(40cımaddənin5cibəndi).Lakineləbuqanunve
ricilikaktımüşahidəçinisiyasipartiyalar,qeyrihökuməttəşkilatları,namizədlərtərəfin
dənseçkilərimüşahidəetməküçünvəmüvafiqseçkikomissiyasındaMəcəllədənəzərdə
tutulmuşqaydadaqeydiyyataalınmışşəxsqismindəmüəyyənedir(1cimaddənin1ci
bəndinin19cuyarımbəndi).
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hüququtəsbitedilmişdir(SeçkiMəcəlləsinin44cümaddəsinin8cibən
di).Aydındırki,yerlivəbeynəlxalqmüşahidəçilərinhüquqlarınınbəyan
edilmişbərabərliyiseçkimüşahidəsinihəyatakeçirənbütünkateqoriya
laraaidolanşəxslərəqeydedilmişimkanlarınşamiledilməsiniözündə
daşıyır.Bundanbaşqa,SeçkiMəcəlləsinin44cümaddəsinin8cibəndi
ninseçkiqanunvericiliyininkeyfiyyətinin,eləcədəseçkilərəhazırlıqvə
onlarınkeçirilməsişərtlərinəbuvəyadigərşəkildəqiymətbildirənbey
nəlxalqmüşahidəçilərinhüququnuməhdudlaşdırankimişərholunma
sı, bubaxımdanKİV iləqarşılıqlı fəaliyyət seçkimüşahidəsi sahəsində
beynəlxalqbazasənədlərininmüddəalarınauyğundeyil.Analojiqayda
da,beynəlxalqmüşahidəçilərəgörüşməkhüquqununverildiyişəxslərin
(seçicilər,namizədlər,qeydəalınmışnamizədlər,seçkikomissiyalarının
üzvləri,siyasipartiyaların,siyasipartiyalarblokununsəlahiyyətlinüma
yəndələri,qeydiyyataalınmışnamizədlərinvəkiledilmişşəxsləri–Seçki
Məcəlləsinin44.9cumaddəsi)sadalanmasıqapalısiyahıxarakteridaşıya
bilməz.

Eləcədə,MDBPAADİMBİtərəfindənaparılanmilliseçkiqanun
vericiliyininekspertizasınıngedişindəqeydedildiyikimi,MSKexitpoll
keçirən təşkilatlarınakkreditasiyasınıkeçirir,bu təşkilatlarınakkredita
siyaqaydalarınımüəyyənedir(SeçkiMəcəlləsinin25cimaddəsinin2ci
bəndinin23cüyarımbəndi).Aydındırki,bumüddəanınreallaşmasında
seçkilərinaçıqvəaşkarlığıprinsipinəexitpollunvədigərsosiolojisorğu
larınkeçirilməsinəicazədeyil,yalnızxəbərdaretməqaydasıuyğungəlir.

Bundanbaşqa,MDBParlamentAssambleyasınınTövsiyələrinəuy
ğunolaraq,namizədlər,siyasipartiyalar (koalisiyalar) ianələrinaçıqlığı
və şəffaflığını təmin etməkməqsədilə seçkikampaniyalarınınmaliyyə
ləşməsinəianələrindaxilolmasıvəözxərcləribarədəməlumatvəhesa
batlarımüəyyənolunmuşdövrilikləseçkikomissiyaları,yaxuddigəror
qanlaratəqdimetməlidirlər;seçkikomissiyalarıbuməlumatvəhesabat
larınkütləviinformasiyavasitələrindədərcedilməsinitəminetməlidirlər
(bənd9.5.5).Bunauyğunolaraq,deputatlığanamizədlərin seçkiqabağı
kampaniyalarınınmaliyyələşməsibarədəməlumatınmillivəbeynəlxalq
müşahidəüçündahaəlçatanolmasımütləqdir.Seçkiprosesininşəffaflığı
nınartırılmasıüçünonunhərbirmərhələsindənamizədlərinmaliyyəhe
sabatlarıonlarıntəqdimedilməsindəndərhalsonraictimailəşməlidirlər.

SeçkiMəcəlləsideputatlığanamizədlərin,eləcədəseçkiprosesinin
digər iştirakçılarınınhüquqlarınınhəyatakeçirilməsivətəminedilməsi
qaydasınıonlarıntutduğumövqelərinictimaiyyətəizahedilməsi iləət
raflışəkildənizamlayır.Seçkiqabağıtəşviqatınkeçirilməsiningedişində
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hüquqpozuntularıtörədənşəxslərəqarşıhüquqməsuliyyətininmüxtəlif
tədbirləritətbiqedilir(SeçkiMəcəlləsinin88cimaddəsi).

Kütləviinformasiyavasitələrinümayəndələrininseçkikomissiyala
rınıniclaslarında,seçkisənədləriiləişingedişindəvəsəslərinhesablan
masındaiştiraketməkhüququvardır(SeçkiMəcəlləsinin40cımaddəsi
nin 8ci bəndi).Bundanbaşqa, onlar seçki komissiyalarının iclaslarının
gedişiniişıqlandıra,səsverməninnəticələrivəseçkilərinyekunlarınadair
protokolvəqərarlarlatanışola,habeləmüvafiqseçkikomissiyasınınqə
rarının,protokolununvəonlaraqoşulmuşdigərsənədlərinsurətiniala
bilər(SeçkiMəcəlləsinin43cümaddəsinin1cibəndi).Buimkanlar,küt
ləvi informasiyavasitələrinin funksiyalarının tamdəyərlihəyatakeçiril
məsinəyardımedərək,açıqvəaşkarseçkilərprinsipininhəyatakeçiril
məsinintəminedilməsinigücləndirir.

Beləliklə, ümumilikdə, milli qanunvericiliklə açıqlıq və aşkarlıq
prinsipiəsasında,həmyerlivəhəmdəbeynəlxalqmüşahidəçiləriniştira
kıiləseçkilərinhəyatakeçirilməsiüçünşəraityaradılmışdır(MDBKon
vensiyasının7cimaddəsi).

Hə  qi  qi seç  ki  lər

Həqiqi seçkilərinmərkəzimeyarı olaraq, siyasi və ideoloji plüra
lizm,MilliMəclisdeputatlığınanamizədlərinkütləviinformasiyavasitə
lərinəmaneəsizyoltapmailənamizədləri60danazolmamaqladairələr
üzrəirəlisürülmüşpartiyalara,partiyalarınbloklarınabərabərəsaslarla
müvafiqKİVdəpulsuzefirvaxtının(ictimaiyayımçərçivəsində)vəpul
suzçapsahəsinintəqdimedilməsiilətəminedilir(SeçkiMəcəlləsinin77
cimaddəsinin2cibəndi,80cimaddəsi).

Seçkihərəkətlərininhəyatakeçirilməsininmüəyyənedilmişmüd
dətləriümumilikdədeputatlığanamizədlərətamdəyərliseçkikampani
yasınınkeçirilməsiüçün şərtləri təmin edir.Qanunlamüəyyən edilmiş
seçkilərin təyinedilməsivə seçkikampaniyasınınbaşlanmasımüddəti,
həmçinin,həqiqiseçkilərprinsipinəriayətolunmasıüçünkifayətedir.

Həqiqiseçkilərprinsipinəriayətedilməsininəhəmiyyətlitəminat
larındanbiriməntəqəseçkikomissiyasıüzvləritərəfindənseçkibülleten
lərinədəyişiklikləredilməsininyolverilməzliyidir.Buməqsədlərlənəzər
də tutulubki,doldurulmuş seçki bülletenləri səsverməbaşa çatdığıvə
səslərinhesablanmasınınbaşlanmasıanınaqədərbağlıvəmöhürlənmiş
səsverməqutularındasaxlanır(SeçkiMəcəlləsinin99cuvə166cımaddə
ləri). Səslərinbilavasitəhesablanması səsverməotağındanamizədlərin,
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siyasipartiyaların,müşahidəçilərin,kütləviinformasiyavasitələrinüma
yəndələrinin iştirakı iləhəyatakeçirilir ki, budahəmçinindemokratik
seçkistandartlarınacavabverir(SeçkiMəcəlləsinin106cıvə168cimad
dələri).Səsverməzamanışəffafsəsverməqutularındanistifadəedilməsi
əlavəzəmanəthesabolunur(SeçkiMəcəlləsinin103cümaddəsi).

Beləliklə,milliqanunvericilikhəqiqiseçkilərprinsipinintəminedil
məsihissəsindədemokratikseçkistandartlarınaümumilikdəuyğundur.

Əda  lət  li seç  ki  lər

MDBKonvensiyasınauyğunolaraq,ədalətliseçkilərprinsipiseçki
prosesininbütüniştirakçılarıüçünbərabərhüquqişəraitintəşkiledilmə
sinitəminedir(10cumaddənin1cibəndi).

Milli seçki hüququ irəli sürmə subyektindən və digər hallardan
asılıolmayaraq,bütünnamizədlərəbərabərhəcmdəhüquqlarıntəqdim
edilməsivəbərabərhəcmdəvəzifələrinverilməsiyoluiləirəlisürülməsi
vəqeydiyyatınınbərabərhüquqişəraitinitəminedir(SeçkiMəcəlləsinin
55civə69cumaddələri).

Siyasipartiyalar,habeləsiyasipartiyalarbloklarınamizədlərinirə
li sürülməsihüququnamalikdirlər (SeçkiMəcəlləsinin54cümaddəsi).
Bundanbaşqa,MilliMəclisdeputatlığınanamizədlərinpartiyadankənar
irəli sürülməsi dəmümkündür. Buhalda irəli sürülməhəminnamizə
dinlehinəkifayətqədərseçici imzalarınıntoplanmasıvəmüvafiqseçki
komissiyasına təqdimedilməsi yolu ilə öz təşəbbüsü, yaxud seçicilərin
təşəbbüsqrupu tərəfindənhəyatakeçirilir (SeçkiMəcəlləsinin53cüvə
147cimaddələri).Beləliklə,irəlisürməsubyektlərinindairəsiMDBKon
vensiyasındanəzərdətutulanlauzlaşır(10cumaddənin3cübəndi).De
putatlığanamizədinqeydiyyataalınmasındanimtinanınəsaslarıümumi
likdəayrıseçkilikmüddəalarıdaşımır.

MDBPAAnınTövsiyələrinəuyğunolaraq,imzalarınseçkikomis
siyasıvəyaonunişçiqruputərəfindənyoxlanılmasıüçündəqiqqaydalar,
habeləimzalarınetibarsız,yaxudşübhəlihesabolunmasıəsaslarınınqə
naətbəxşsiyahısınəzərdətutulmalıdır.Bununlabelə,namizədlərtərəfin
dəntəqdimedilmişimzalarabaxılmaproseduruvəonlarınyoxlanılma
sıqaydalarımilliqanunvericilikləkifayətqədəraydınnizamlanır(Seçki
Məcəlləsinin60cımaddəsinin2cibəndinin4cüyarımbəndi).

 Bundan başqa, namizədlərin qeydiyyatı prosesində onlara təq
dimetdiklərisənədlərdəkiçiksəhvlərinvənöqsanlarındüzəlişiimka
nı,həmçinintəqdimedilmişimzalardasaxtalarınaşkaredilməsizama
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nıhəqiqiimzalarınləğvedilməsinəyolverməməktövsiyəedilir.Qeyd
etmək məqsədəuyğundur ki, potensial namizədlərin və onların səla
hiyyətli nümayəndələrinin qanunla nəzərdə tutulmuş təqdim edilmiş
imzalarınyoxlanılmasızamanı iştirakhüququnun (SeçkiMəcəlləsinin
59cumaddəsinin 3cü bəndi) həqiqi zəmanətə çevrilməsiməqsədilə,
seçkikomissiyasıtərəfindənmüvafiqbildirişinolmamasıtəkraryoxla
manınkeçirilməsiüçünəsasdır.

Yuxarıdaqeydedilənzəmanətlərdənbaşqahəminprinsipinhəya
takeçirilməsininhəqiqitəminikimibütünnamizədlərüçünseçkikam
paniyasınınbərabərmaliyyələşməşərtləriçıxışedir.BütünMilliMəclis
deputatlığınanamizədləryalnızonların seçki fondlarınaköçürülənvə
saitlərdənseçkikampaniyasınınməqsədlərinəistifadəetməkhüququna
malikdirlər;hərhansıdigərvəsaitlərincəlbedilməsinəyolverilmir(Seçki
Məcəlləsinin 9094, 156159cumaddələri).Qeyd edilən tələblərin yeri
nəyetirilməsiilə,həmçinin,seçkikampaniyasınınkeçirilməsininmaliyyə
şərtlərininbərabərliyitəminedilir.

Beləliklə, milli qanunvericilik ədalətli seçkilər prinsipinin təmin
edilməsihissəsində,ümumilikdədemokratikseçkistandartlarınauyğun
dur.

Seç  ki or  qan  la  rı tə  rə  fin  dən seç  ki  lə  rin ke  çi  ril  mə  si

Milli Məclis seçkilərinin hazırlanması və keçirilməsini müstəqil
kollegialorqanlarseçkikomissiyalarıhəyatakeçirirlər.BusistemiMər
kəziSeçkiKomissiyası,dairəvəməntəqəseçkikomissiyalarıtəşkiledir
(SeçkiMəcəlləsinin1718cimaddələri).

MSKmüxtəlifsiyasiqüvvələrinproporsionalnümayəndəlikprin
sipiəsasındaMilliMəclistərəfindənformalaşır.MSKnınaltıüzvüdepu
tatlarıMilliMəclisdəçoxluqtəşkiledənsiyasipartiyanı,altıüzvüheç
birsiyasipartiyayamənsubolmayan(müstəqil)deputatları,altıüzvü
deputatlarıMilliMəclisdəazlıqtəşkiledənsiyasipartiyalarıtəmsiledir
(SeçkiMəcəlləsinin24cümaddəsinin3cübəndi).

Dairəseçkikomissiyalarıhəminsubyektlərintəqdimatı iləhərə
sindənüçnəfərolmaqlatəyinedilirvədoqquznəfərdənibarətolmaqla,
MSKtərəfindənformalaşırlar(SeçkiMəcəlləsinin30cumaddəsi).

Məntəqə seçki komissiyaları,müvafiq olaraqüzvlərininhər ikisi
dairə seçki komissiyasınınmüvafiq qrupları tərəfindən təyin edilmək
lə,6üzvdənibarəttərkibdətəşkiledilir(SeçkiMəcəlləsinin36cımad
dəsi).Məntəqəseçkikomissiyasınınüzvlüyünənamizədləridairəseçki
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komissiyasındapartiyaları təmsiledəndairəseçkikomissiyasınınüzv
lərinəmüvafiq siyasipartiyalarınyerli təşkilatları, heçbir siyasiparti
yayamənsubolmayanMilliMəclisdeputatlarınıtəmsiledəndairəseçki
komissiyasınınüzvlüyünəisəseçicilərdə(seçicilərintəşəbbüsqrupları)
təklifedəbilərlər.Həminnamizədlərmüvafiqseçkidairəsininərazisin
də daimi yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları olmalıdırlar.
Məntəqəseçkikomissiyasınınikidənçoxüzvübələdiyyəqulluğundaola
bilməz.Məntəqəseçkikomissiyalarıbilavasitəseçkilərdənəvvəlyaradı
lırsa,onlarsəsverməgününəazı40günqalmıştəşkiledilməlidir.

SeçkikomissiyasınınsədriMilliMəclisdədeputatlarıçoxluqtəşkil
edən siyasi partiyanı, katiblərin hər biri isəMilliMəclisdədeputatları
azlıqtəşkiledənsiyasipartiyalarıvəmüstəqildeputatlarıtəmsiledirlər
(SeçkiMəcəlləsinin19cumaddəsinin3cübəndi).

Milli Məclisin deputatlığına namizədlərin təmsilçiliyinin təmin
edilməsiməqsədiləqeydəalınmışnamizədvəyanamizədiqeydəalın
mışsiyasipartiyalarvəsiyasipartiyabloklarımüvafiqseçkikomissiyası
nıntərkibinəbirməşvərətçisəshüquqluüzvqismindəaktivseçkihüqu
qunamalikolanAzərbaycanRespublikasıvətəndaşınıtəyinedəbilərlər
(SeçkiMəcəlləsinin21cimaddəsi).Seçkikomissiyalarınınbucürforma
laşmaqaydasıeynizamanda,onlarıntərkibinəpeşəkarkomissiyaüzv
lərinin (dövlət qulluğundaolmayanvəbitərəfdeputatları təmsil edən
hüquqşünasları)təyinedilməsinitəminedərək,onlardamüxtəlifsiyasi
qüvvələrintəmsilçiliyinitəminedir.

Bundanbaşqa,seçkilərinhazırlanmasıvəkeçirilməsinəgörəmə
suliyyət daşıyan institutlarınmüstəqilliyi seçki komissiyası üzvlərinin
səlahiyyətlərinəxitamverilməsiəsaslarınındəqiqmüəyyənedilmişsi
yahısıilə(SeçkiMəcəlləsinin22cimaddəsi3cüvə4cübəndlər),cinayət
vəinzibatiməsuliyyətəcəlbedilməsininxüsusiqaydasıilə(SeçkiMəcəl
ləsinin27cimaddəsinin2cibəndi;33cümaddəsinin2cibəndi;38ci
maddəsinin2cibəndi), seçkikomissiyalarınınnəzdindəyaradılan işçi
orqanların əməkdaşları arasında dövlət qulluqçularının sayının məh
dudlaşdırılması(SeçkiMəcəlləsinin29cumaddəsinin6cıbəndi)vədi
gərləriilətəminedilir.

Beləliklə,MDBKonvensiyasının tələblərinəgörə (11cimaddənin
6cı bəndi)milli qanunvericilik parlament seçkilərinin hazırlanması və
keçirilməsidaxilolmaqla,kollegialəsaslarlavəictimaihakimiyyətindi
gərinstitutlarındanbirbaşatabeçilikdəolmayanorqanlartərəfindənon
larıntəşkilininhəyatakeçirilməsinitəsbitedir.
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Seç  ki mü  na  qi  şə  lə  ri  nin araş  dı  rıl  ma  sı

Seçkimünaqişələrininobyektivvəvaxtındahəll edilməsibeynəl
xalqseçkistandartlarınınayrılmazhissəsidir (Rəhbərprinsiplərin II.3.3
bəndi).

Şikayətetməsisteminineffektivliyiseçicilərin,namizədlərin,qeydə
alınmışnamizədlərin,siyasipartiyaların,blokların,qeydəalınmışnami
zədlərinnümayəndələrinin,müşahidəçilərinqərarlardan,hərəkətlərdən,
hərəkətsizlikdənqəbul(dərc)edildikdənvəyahəyatakeçirildikdənsonra
üçgünmüddətindəməhkəməyəşikayətetməkhüququilətəminedilir.
Şikayətləryuxarıseçkikomissiyasına,MSKnınqərarlarından,hərəkətlə
rindən,hərəkətsizliyindənşikayətlər isəApellyasiyaMəhkəməsinə təq
dimedilir.Məhkəməninmüvafiqseçkikomissiyasınınqanunsuzqərarını
ləğvetməkhüququvardır.

Əgər şikayətdə qeyd edilən qanun pozuntularıAzərbaycan Res
publikasıCinayətMəcəlləsinəmüvafiqolaraqcinayətsayılarsa,müvafiq
seçkikomissiyasışikayətdəqeydedilənnöqsanvəqanunpozuntularının
aradanqaldırılmasıbarədəqərarınqəbuledilməsiiləbirgəcinayətişinin
başlanmasıməqsədiləprokurorluğunmüvafiqorqanınamüraciətedəbi
lər.Qanunlamüəyyənedilmişdirki,seçkiləringedişizamanıseçkikomis
siyasınadaxilolanhərbirşikayətüzrəqərar3günmüddətində,səsver
məgününə30gündənazmüddətqalırsa,2günmüddətində,səsvermə
günüvəyaxudnövbətigünisədərhalqəbuledilir(SeçkiMəcəlləsinin
112cimaddəsinin10cubəndi).Bununlayanaşı,qanun,şikayətinəlavə
araşdırılmasıimkanınıverirki,bubarədədəmüvafiqseçkikomissiyası
şikayətindaxilolmasıgünündənüçgünərzində,səsverməgününəotuz
gündənazmüddətqaldıqda–ikigünərzində,səsverməgünüisədərhal
qərarqəbuletməlidir(SeçkiMəcəlləsinin1121cimaddəsinin10cubən
di).Əlavəaraşdırmanınüçgünmüddətinikeçməməsibarədəvəbununla
daseçkihüquqpozuntularıiləəlaqəlimüraciətlərinaraşdırılmasımüd
dətininhəddinimüəyyənedənmüddəaseçkimünaqişələrininvaxtında
araşdırılmasınaköməklikedir.

Seçkimünaqişələrininməhkəməaraşdırılmasınıntəfsilatlıqaydası
AzərbaycanRespublikasının İnzibatiProsessualMəcəlləsi iləmüəyyən
edilir(bundansonraİPM).Seçkihüquqlarınınmüdafiəsiiləəlaqəliiddia
ərizələriapellyasiyainstansiyasıməhkəmələrinətəqdimedilir(İPMnin
130cumaddəsinin1cibəndi).Məhkəmə,seçkihüquqlarınınmüdafiəsi
barədəişlərədairdaxilediləniddiaərizəsiniaraşdırmalıvəəsasıüzrəüç
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günərzində,səsverməgününə30gündənazmüddətqaldıqda–ikigün
ərzində (lakin səsvermə günündən gec olmayaraq), səsvermə günü və
ondansonrakıgündaxilediləniddiaərizəsiniisədərhalaraşdırmalıdır
(İPMnin130cumaddəsinin2cibəndi).İşüzrəyazılıformadatamməh
kəməqərarıonunnəticəvihissəsininelanolunduğuvaxtdan24saatdan,
səsverməgününəotuzgünqalmışvəondansonraqəbuledilmişqərarlar
isə18saatdangecolmayaraqtəqdimolunmalıdır(İPMnin130cumad
dəsinin4cübəndi).

İşüzrəməhkəməqərarındanhəminqərarın tam formada təqdim
olunduğugündənüçgünmüddətindəAliMəhkəməyəşikayətveriləbi
lər.Buşikayətəüçgünmüddətində,səsverməgününəotuzgündənaz
müddətqalırsa–ikigünmüddətində(lakinsəsverməgünündəngecol
mayaraq),səsverməgünüvəhəmingündənsonradaxilolmuşərizələrə
isədərhalbaxılmalıdır(İPMnin130cumaddəsinin5cibəndi).

Seçkiqanunvericiliyininpozulmasınagörəinzibativəcinayətmə
suliyyətininmüxtəliftədbirlərinəzərdətutulmuşdur.

Eynizamanda,AzərbaycanRespublikasıKonstitusiyaməhkəməsi
tərəfindənseçkilərinyekununuseçkimünaqişələrininməhkəməaraşdı
rılmasınınsonuiləəlaqələndirməkməqsədəuyğuntəsvirolunur.

Beləliklə,milli qanunvericilikümumilikdə, seçkimünaqişələrinin
həllinəvəparlamentseçkilərininkeçirilməsinintəşkilindəhüquqpozun
tularının törədilməsinə adekvat hüquqi məsuliyyətin qoyulmasına kö
məklikedənəsasmexanizmləriözündədaşıyır.

MDB PAA iş  ti  rak  çı  sı olan döv  lət  lə  rin De  mok  ra  ti  ya  nın, par  la  men -
ta  riz  min in  ki  şa  fı  nın və və  tən  daş  la  rın seç  ki hü  quq  la  rı  na riayət olun  ma -
sı  nın mo  ni  to  rin  qi bey  nəl  xalq ins  ti  tu  tu  nun hə  ya  ta ke  çir  di  yi Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sı  nın seç  ki qa  nun  ve  ri  ci  li  yi  nin eks  per  ti  za  sı ge  di  şin  də, 
par  la  ment seç  ki  lə  ri  nin ha  zır  lı  ğı  nı və ke  çi  ril  mə  si  ni müəy  yən edən qay -
da  lar his  sə  sin  də aş  kar olun  muş  dur: mil  li sə  viy  yə  də hə  ya  ta ke  çi  ril  miş 
tən  zim  lə  mə ilə ümu  mi, bə  ra  bər və bir  ba  şa seç  ki hü  qu  qu əsa  sın  da, giz  li 
səs  ver  mə  də, məc  bu  ri və döv  ri seç  ki  lə  rin ke  çi  ril  mə  si tə  min edi  lir, ha  be -
lə açıq, azad, hə  qi  qi və əda  lət  li xa  rak  ter  li seç  ki  lər üçün nor  ma  tiv şə  rait 
ya  ra  dı  lır ki, bu da Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın qə  bul et  di  yi bey  nəl -
xalq öh  də  lik  lə  rə riayət edil  mə  si  ni tə  min edir. 
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1 no  yabr 2015-ci il Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın  
Mil  li Məc  li  si  nə seç  ki  lə  rin ke  çi  ril  mə  si  nə ha  zır  lı  ğın  
uzun  müd  dət  li mo  ni  to  rin  qi üz  rə eks  pert qru  pu  nun  

HE  SA  BA  TI

Mo  ni  to  rinq döv  rü: 29 av  qust - 28 okt  yabr 2015-ci il

Gİ  RİŞ

AzərbaycanRespublikasınınqanunvericiliyinəuyğunolaraq1no
yabr2015ciildəAzərbaycanRespublikasınınbirpalatalıparlamentinə
MilliMəclisənövbətiseçkilərkeçiriləcək.

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininsədriO.S.Əsədovundə
vəti iləAzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisinə seçkilərin hazırlığı
vəkeçirilməsininmüşahidəsindəMüstəqilDövlətlərBirliyininiştirakçı
sıolandövlətlərinParlamentlərarasıAssambleyasındanolanbeynəlxalq
müşahidəçilərqrupu iştirak edir.QrupunəlaqələndiricisiRusiyaFede
rasiyasıFederalMəclisininDövlətDumasınınMüstəqilDövlətlərBirliyi
iləiş,avrasiyainteqrasiyasıvəhəmvətənlərləəlaqələrüzrəkomitəsinin
sədriL.E.Slutskiydir.Qrupuntərkibinə21müşahidəçi,Belarus,Qazaxıs
tan,Qırğız,MoldovaRespublikaları,RusiyaFederasiyası,TacikistanRes
publikasınındeputatları və ali qanunvericilik hakimiyyəti orqanlarının
nümayəndələri,MDBPAAŞurasıKatibliyininəməkdaşlarıdaxildir.

İşinmetodikivəinformasiyatəminatıüçünMDBPAAdanolanbey
nəlxalqmüşahidəçilər qrupunun tərkibinəMDBPAADemokratiyanın,
parlamentarizmin inkişafınınvəvətəndaşlarınseçkihüquqlarına riayət
olunmasınınmonitorinqibeynəlxalqinstitutunun(DİMBİ)ekspertlərivə
həmçininAzərbaycanRespublikasınınpaytaxtıBakışəhərindəfəaliyyət
göstərənDİMBİninfilialınınəməkdaşlarıcəlbedilmişdir.

Parlamentseçkilərininkeçirilməsininilkinmonitorinqimərhələsin
dəekspertlərözsəyləriniaşağıdakıməsələlərdəcəmləşdirmişlər:

–AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisinəseçkilərinkeçirilməsinə
dairqanunvericiliyintəhlili;

–birmandatlıdairələrüzrənamizədlərinirəlisürülməsi;
–seçkilərdəmüşahidəçilərinqeydəalınması;
–AzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisinəseçkilərintəşkiliba

rədətəşviqatqruplarınınişivəonlarınrəyləri;
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–1 noyabr 2015ci ildə parlament seçkilərinin keçirilməsinə dair
AzərbaycanRespublikasıMSKnıntəşkilatiinformasiyafəaliyyəti;

–AzərbaycanRespublikasınınSeçkiMəcəlləsinəuyğunolaraqseç
kilərinkeçirilməsinintəminedilməsinədairdigərdövləthakimiyyətor
qanlarınınfəaliyyəti;

–AzərbaycanKİVlərindənamizədlərin,siyasipartiyalarınvəseç
kiqabağıbloklarıntəşviqatfəaliyyətininişıqlandırılması;

–seçkilərinkeçirilməsiiləəlaqədaryarananmübahisələrvəonların
həlledilməsi(məhkəməvəinzibatiqaydada);

–AzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisinəseçkilərinkeçirilmə
sininmonitorinqinədairbeynəlxalqtəşkilatlarınfəaliyyəti.

MDBPAADİMBİekspertləritərəfindənbuanaaparılmıştəhlilgös
tərirki,seçkilərinkeçirilməsisahəsindəAzərbaycanRespublikasındaqə
buledilmişqanunvericiliknormalarınıntəcrübədəreallaşdırılmasınadair
qanunyaradıcılığıprosesivədövləthakimiyyətiinstitutlarınınfəaliyyəti
daim təkmilləşir.Öz inkişafında onlarmüsbət dinamikada olan, statik
qalmayandemokratikdövlətlərinəksəriyyətindətəsdiqolunmuştəcrü
bəyə istiqamətlənmişlər. BMT,AŞPA,QİƏ,MDB,Avropa Şurası və bu
kimidigərbeynəlxalqtəşkilatlardaüzvlükvəhəmçininAzərbaycanRes
publikasınınsuvereninkişafıilləriərzindətoplanmışşəxsihüquqtətbiqi
təcrübəsinəzərəalınmaqla,seçkiqanunvericiliyinindaimtəkmilləşdiril
məsibaşverir.Halhazırdaqeydedilənqanunvericilikümumilikdəbey
nəlxalqseçkistandartlarınauyğundur.

AZƏR  BAY  CAN RES  PUB  Lİ  KA  SI  NIN MİL  Lİ MƏC  Lİ  Sİ  NƏ 
SEÇ  Kİ  LƏR ÜZ  RƏ SEÇ  Kİ KAM  PA  Nİ  YA  SI  NIN GE  Dİ  Şİ 

MilliMəclisə seçkilərinhazırlığıvəkeçirilməsinikollegialmüstə
qilorqanlarseçkikomissiyalarıhəyatakeçirirlərvəbunlarınsistemini
Mərkəzi SeçkiKomissiyası,dairəvəməntəqə seçkikomissiyaları təşkil
edirlər.

MSKMilli Məclis tərəfindənmüxtəlif siyasi partiyaların propor
sional təmsilçilik prinsipi əsasında formalaşır.MSKnın altı üzvüMilli
Məclisdədeputatmandatlarınınçoxluğunasahibolansiyasipartiyanı,al
tıüzvü–heçbirsiyasipartiyayaaidolmayan(müstəqil)deputatları,altı
üzvü–MilliMəclisdəazlıqtəşkiledənsiyasipartiyalarıtəmsiledirlər.

Dairəseçkikomissiyalarının,hərüçüzvühəminsubyektlərintəqdi
matıüzrətəyinedilən,doqquznəfərdənibarəttərkibdəMSKtərəfindən
formalaşır.
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Məntəqəseçkikomissiyaları,hərikiüzvüdairəseçkikomissiyası
nınmüvafiqqrupüzvləritərəfindəntəyinedilən,altınəfərdənibarəttər
kibdədairəkomissiyalarıtərəfindənmüvafiqolaraqformalaşır.

AzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisdeputatlarınınseçkiləriüz
rəseçkikampaniyasınıngedişiAzərbaycanRespublikasınınqüvvədəolan
qanunvericiliknormalarının:AzərbaycanRespublikasıKonstitusiyası,Azər
baycanRespublikasınınSeçkiMəcəlləsi,«Siyasipartiyalarhaqqında»Qanun,
«Kütləviinformasiyavasitələrihaqqında»Qanunvəbirsıradigərqanunve
ricilikaktlarınınmüddəalarıilətənzimlənir.Qüvvədəolanseçkiqanunveri
ciliknormalarınaəsasən28avqust2015ciildəAzərbaycanRespublikasının
Prezidenti1noyabr2015ciildəAzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisde
putatlarınınnövbətiseçkilərininkeçirilməsibarədəFərmanimzalamışdır.

Qüvvədəolanqanunvericiliknormalarınamüvafiqolaraq29avqust
2015ciildəMərkəziSeçkiKomissiyasınıniclasındaBeşinciçağırışAzər
baycanRespublikasınınMilliMəclisinəseçkilərinhazırlanıbkeçirilməsi
üzrəəsashərəkətvətədbirlərinTəqvimPlanıqəbuledilmişdir.Sonrakı
həftələrdəMSKvəaşağı seçkikomissiyaları (dairəvəməntəqə)ölkədə
parlamentseçkilərinintəşkilivəmüvəffəqiyyətləkeçirilməsinəyönəlmiş
birsırakonkrethərəkətlərhəyatakeçirmişlər.

29avqust2015ci ildəMilliMəclisindeputatlığınanamizədlərin irə
li sürülməsi prosesi başlandı.Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik
normalarınauyğunolaraqMilliMəclisindeputatlığınanamizədlərseçicilə
rintəşəbbüsqrupları,siyasipartiyalar,siyasipartiyalarınbloklarıtərəfindən
irəlisürüləbilər.Passivseçkihüququnamaliknamizədlər,həmçinin,öztə
şəbbüsü ilə irəlisürülməqaydasında irəlisürülmək imkanınamalikdirlər.
Namizədqismindəqeydəalınmaqüçünhərbirnamizədözseçkidairəsi
ninərazisindəyaşayanseçicilərin450dənazolmayaraqimzasınıtoplamalı
idi.Qanunlaqeydiyyatüçünsənədlərintəqdimedilməsininsonmüddəti–2
oktyabr2015ciilsaat18:00müəyyənedilmişdir.Göstərilənmüddət(beşhəf
tə)namizədlərinözxeyrinəimzalarıntoplanmasıüçünkifayətedicidir.Tələb
edilənimzalarınsayıisə(450)tamamiləbəraətqazandırıcıvəvətəndaşların
qeydedilənsayınındəstəyininalınmasıhalındanamizədinseçkilərdəiştirak
etməsəylərinininəsaslandırılmasınıtəsdiqedir.

AzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisdeputatlarınınseçkilərin
də15siyasipartiyavəhəmçinin1siyasipartiyalarblokuöznamizədlərini
irəlisürməkimkanındanistifadəetmişdir.Seçkilərdəiştirakedəndigər
namizədləröztəşəbbüsüiləirəlisürülmüşlər.

29avqust2015ciildəAzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisində
mandatlarınçoxunasahibolan«YeniAzərbaycan»siyasipartiyasışəhər
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vərayontəşkilatlarınınsədrləriiləmüşavirəkeçirmiş,oradaMilliMəclis
deputatlarınınseçkilərinəhazırlıqprosesini,ocümlədənpartiyanınseç
kiqabağı proqramının əsasmüddəalarını, seçkilərdə partiya tərəfindən
namizədlərinelanedilməsiprosedurunu,onlarınxeyrinəimzalarınyığıl
ması,müvafiqdairəseçkikomissiyalarınasənədlərintəqdimedilməsini
müzakirəetmişdir.Buprosesdəəsasrolu«YeniAzərbaycan»partiyasının
ölkəninrayonlarındaolansəlahiyyətlinümayəndələrioynayırlar.Ümu
milikdə «YeniAzərbaycan» partiyası Azərbaycan Respublikasının seç
kidairələrində117namizədirəlisürmüşdür.Bununlabeləirəlisürülən
namizədlərinbeşdəbirhissəsiniqadınlar təşkil edır.Onlararasında53
namizədhalhazırdaMilliMəclisindeputatlarıolaraqpartiyatərəfindən
təkrarirəlisürülmüşlər.HalhazırdafəaliyyətdəolanMilliMəclisdə«Ye
niAzərbaycan»fraksiyası71deputatlatəmsilolunur.

2015ci ilin fevral ayındaAzərbaycanRespublikasının bir neçəmü
xalifsiyasipartiyalarıparlamentseçkilərindəbirgəiştiraketməkməqsədilə
«Azadlıq2015»seçkiblokununyaradılmasıbarədəelanetmişlər.18avqust
2015ci il tarixli öz iclasında siyasi partiyalar blokunda iştirak edənlərdən
birneçəsiblokunseçkilərdəiştirakıbarədəəvvəlqəbuledilənqərarınaye
nidənbaxılmasınaçağırmışlar.Nəticədə,birsırasiyasipartiyalarblokutərk
etmişlər.4 sentyabr2015ci ildəAzərbaycanRespublikasıMSK«Azərbay
canKlassikXalqCəbhəsi»,«Aydınlar»,«BöyükAzərbaycan»,«Vətəndaşvə
inkişaf»,«Azadlıq»,«AzərbaycanLiberalDemokrat»və«AzərbaycanXalq
partiyası»ndanibarət«Azadlıq2015»siyasipartiyalarseçkiblokunuqeydə
almışdır.BuAzərbaycanRespublikasındaparlamentseçkiləriçərçivəsində
qeydəalınmışbirinci seçkiblokudur.Qeydedilən seçkibloku2015ci ilin
sentyabrayınınəvvəlindəöziclasındaAzərbaycanRespublikasının78seçki
dairəsindəvahidnamizədləriirəlisürmüşvərazılaşdırmışdır.

4 sentyabr 2015ci ildə «Azərbaycan Demokrat partiyası» (ADP)
MilliMəclisənövbətiseçkilərləəlaqədaryaradılmışMərkəziseçkiqərar
gahınıniclasındaseçkilərdəiştirakedəcək15namizəddənibarətsiyahını
açıqlamışdır.Həmçinin,seçkiqabağıkampaniyadapartiyanınstrategiya
sıvəqanunvericiliyintələblərinəmüvafiqolaraqseçkilərəhazırlıqmər
hələsindəatılmasıplanlaşdırılanaddımlarmüəyyənedilmişdir.Birneçə
gündənsonraADPözqərarınayenidənbaxmışvəseçkilərdəiştiraket
məkdənimtinaetmişdir.Bununnəticəsindəözünün18sentyabr2015ciil
tarixliiclasındaAzərbaycanRespublikasınınMərkəziSeçkiKomissiyası
AzərbaycanDemokratpartiyasınınMSKdasəlahiyyətlinümayəndələri
ninvəmaliyyəməsələləri üzrə nümayəndələrinin özü tərəfindən artıq
təsdiqedilmişqeydiyyatınıləğvetmişdir.
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29avqust2015ciildəMSKimzavərəqələrindəqeydedilənməlu
matınyoxlanmasısəlahiyyətlərinəmalikolanişçiqrupunuformalaşdır
mışdır.

Təqvim Planına uyğun olaraq, deputatlığa namizədlərin qeydə
alınmasıüçünzəruriolanseçkisənədlərini2015ciilinsentyabrayının
12dənoktyabrayının2nəkimidairəseçkikomissiyalarınatəqdimet
mək lazım idi. Seçki prosesini tənzimləyən normalar təqdim edilmiş
sənədlərəongünərzindədairəseçkikomissiyalarıtərəfindənbaxılma
sının zərurətini nəzərdə tutur. Qanunun tələblərinə uyğun olaraq 12
oktyabr2015ciildəqeydəalınmışnamizədlərinsiyahılarıAzərbaycan
Respublikasınındövrinəşrlərindədərcedilmişdir.Monitorinqmüddət
lərinpozulmasıvəyadərcedilmişsiyahılarüzrənamizədlərinşikayət
ləriniaşkaretməmişdir.

Ümumilikdə,AzərbaycanRespublikasının1753vətəndaşıseçkilər
dəiştiraketməkistəyinibildirmişdir.Onlardan565nəfərsiyasipartiya
lar,62nəfər–«Azadlıq2015»seçkibloku,üçnəfər– təşəbbüsqrupları
tərəfindən,1123nəfəriöztəşəbbüsləriiləirəlisürülmüşlər.

13oktyabr2015ciiltarixinəolanvəziyyətəgörə,namizədlərinqey
diyyatprosesirəsmibaşaçatarkən,dairəseçkikomissiyalarıAzərbaycan
RespublikasıMilliMəclisinindeputatlarıqismində1246nəfəriqeydəal
mışlar.Paralelolaraqbəziqeydəalınmışnamizədlərtərəfindənöznami
zədlikləriningeriçağırılmasıprosesiinkişafetməyəbaşlamışdır.Seçkilər
günü seçki bülletenlərindəMilliMəclisin deputatlığına 750 namizədin
adlarıyeralacaqdır.

2015ciilinsentyabroktyabraylarıərzindədeputatlığanamizədlə
rinqeydəalınmasıprosesidavamedərkənMSKdəfələrləöziclaslarında
ayrıayrınamizədlərinqeydəalınmasındandairəseçkikomissiyalarıtə
rəfindənimtinaedilməsininəsaslılığıbarədəməsələlərəbaxmışdır.Mo
nitorinqdairəseçkikomissiyalarıtərəfindənnamizədlərinqeydəalınma
sındanimtinaedilməsinədairverilənşikayətlərinMSKdabaxılmasının
birneçəhallarınıaşkaretmişdir.ƏgərətraflıaraşdırmaMSKüzvlərinihə
minqərarınyenidənbaxılmasınınəsaslılığınıntəsdiqedilməsinəgətirib
çıxarırdısa,MSKbuməsələiləbağlıayrıcasəsverməkeçirirvənamizədin
qeydiyyatınıdəstəkləyirdi.SonraMSKnamizədlərinhüquqlarınınpozul
masıbarədədairə seçkikomissiyasınaxüsusixəbərdarlıqvəgələcəkdə
bucürhərəkətlərdənuzaqolmaqtələbiniyollayırdı4.

4 Bukimi qərarlar Ş.Məcidzadənin (95 saylı Tərtər seçkidairəsi), İ.Ağayevin (60 saylı
SalyanNeftçalaseçkidairəsi)vədigərnamizədlərinqeydiyyatıbarədəməsələüzrəqəbul
olunmuşdur.
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Seçki kampaniyasının bütün dövrü ərzindəAzərbaycan Respub
likasının Mərkəzi Seçki Komissiyasının elektron xidmətləri «Elektron
hökumət»  www.egov.az portalında ölkə vətəndaşları üçün əlçatımlı
olmuşdur.Xüsusilə,soyad,advəataadı,qeydiyyatünvanıüzrədairə
lərinvəməntəqələrinaxtarışı,xəritəüzrəaxtarış,seçkilərinhazırlığıvə
keçirilməsi barədə digərməlumatın alınması üçün sorğu iləMSK eks
pertlərinəonlaynmüraciətxidmətivəhəmçininseçicisiyahılarındaolan
məlumatlarındəqiqləşdirilməsiimkanıseçicilərüçünəlçatımlıolmuşdur.
Seçkiprosesininşəffaflığınıntəminedilməsiüçünvurğulamaqvacibdir
ki,vətəndaşlarportaldaqeydiyyatdankeçmədən«Elektronhökumət»in
xidmətindənistifadəedirlər.Portalfəaliyyətəbaşladıqdansonra,2012ci
ilindekabrayından2015ciilinoktyabrayının28nəkimiolandövrər
zindəbuportaldayerləşdirilmişmateriallarainternetşəbəkəsinin2502
366istifadəçisindən9182630baxışqeydəalınmışdır.İndikiseçkiqabağı
kampaniyanınmonitorinqidövrüərzində(29avqust28oktyabr2015ci
il)MSKnınvebsəhifəsinə1069000baxışqeydəalınmışdır,ocümlədən
seçicisiyahılarına74442nəfərbaxmışdır.



AZƏR  BAY  CAN RES  PUB  Lİ  KA  SI SEÇ  Kİ SİS  TE  Mİ 
İNS  Tİ  TUT  LA  RI TƏ  RƏ  FİN  DƏN  SEÇ  Kİ  LƏ  RİN  

İN  Zİ  BAT  LAŞ  DI  RIL  MA  SI 

AzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisinəseçkilərinkeçirilməsi
ninuzunmüddətlimonitorinqininnəticələriüzrəhesabatındərcedilmə
sianınaAzərbaycanRespublikasındaseçkilərin təşkilivəkeçirilməsinə
görə cavabdehorqanlar sistemi tam formalaşdırılmışvənövbəti parla
ment seçkilərinin təşkili vəkeçirilməsində iştirak etmişdir.Azərbaycan
RespublikasınınMilliMəclisinədeputatseçkilərinintəşkilivəkeçirilmə
sinəgörəcavabdeholanorqanlarınfəaliyyətininmonitorinqigöstərdiki,
həminfəaliyyətsahəsinəgörəcavabdeholanstrukturlar,hərşeydənöncə
AzərbaycanRespublikasınınMərkəziSeçkiKomissiyası,özsəlahiyyətləri
çərçivəsindəhərəkətedərək,ölkəninKonstitusiyasındatəsbitedilmişvə
təndaşlarınseçkihüquqlarınıntəminedilməsi,azadvəədalətliseçkilərin
keçirilməsinədairmiqyaslıvəyaxşıkoordinasiyaedilmişsəylərgöstər
mişlər.

Azərbaycan Respublikasında seçkilərin keçirilməsinə cavabdeh
olanorqanlarlasiyasipartiyalararasındageriəlaqəmexanizmininvacib
elementi 2015ci ilin sentyabr ayındaMilliMəclis deputatlarının seçki



110

lərindəiştirakedənsiyasipartiyalarınnümayəndələrininMərkəziSeçki
Komissiyasınınməşvərətçisəshüququnamaliküzvləriqismindəvəhəm
çininmaliyyəməsələləriüzrəsəlahiyyətlinümayəndələrqismindətəsdiq
edilmələriolmuşdur.Seçkilərdəənçoxsayda158daiminümayəndə
«YeniAzərbaycan»partiyasındanirəlisürülmüşvəqeydəalınmışdır.

BütünseçkiqabağıdövrərzindəAzərbaycanRespublikasınınMər
kəziSeçkiKomissiyasınıniclaslarıaçıqrejimdəkeçirilmişdir.Onlardasi
yasipartiyalarınnümayəndələrindənbaşqabeynəlxalqmüşahidəçilərvə
kütləviinformasiyavasitələrininnümayəndələriiştiraketmişlər.

19sentyabr2015ciildəMSKseçkiprosesininmüxtəlifsubyektləri
ninmaariflənməlayihəsiçərçivəsindəbirsırasorğusənədlərinidərcet
mişvəonlarıntəqdimatınıkeçirmişdir.Onlararasında:

–  Seçkibülletenlərinədaxil etməküçünqeydəalınmışnamizəd
lərinhüquqvəvəzifələri,namizədliyinirəlisürülməsivəqeydəalınma
sıüçünzəruriolantədbirlərbarədəətraflıməlumatıözündəəksetdirən
«MilliMəclisindeputatlığınanamizədlərüçünYaddaşkitabçası»;

–Seçkilərinmüşahidəsininkeçirilməsininprinsiplərivəhəmçinin
müşahidəçilərinhüquqvəvəzifələriətraflıəksolunmuş«Müşahidəçilər
üçünYaddaşkitabçası»;

–AzərbaycanRespublikasınınDaxiliİşlərNazirliyininəməkdaşla
rıtərəfindənistifadəedilməsiüçünnəzərdətutulan«MilliMəclisseçki
lərindəpolis əməkdaşlarıüçünYaddaşkitabçası»vardır.Burada seçki
qabağıtəşviqatdövründə,səsverməgünündəvəseçkikomissiyalarının
rəsmisənədlərinindaşınmasıprosesindəözxidmətivəzifələrininyerinə
yetirilməsizamanıpolisəməkdaşlarınınhəyatakeçirməyəborcluolduq
ları tədbirlərbarədəətraflıməlumatverilmişvəhəmçininseçkiprosesi
çərçivəsindəpolisinroluvəvəzifələriizahedilmişdir.

2015ci ilinavqustayının24dən26nakimiAzərbaycanRespub
likasınınMərkəziSeçkiKomissiyasıaşağıseçkikomissiyalarınınüzvləri
üçünseçkihüququnadair ixtisaslaşdırılmışkurslar təşkiledərəkkeçir
mişdir.Bukurslardabütündairəseçkikomissiyalarınınkatiblərivəüzv
lərivəhəmçininməntəqəseçkikomissiyalarınınsədrləriiştiraketmişlər.
MəşğələlərdəiştirakçılarqarşısındaMSKnümayəndələri,dairəseçkiko
missiyalarının sədrləri, rayon icra hakimiyyəti,məhkəmə, prokurorluq
vəpolisorqanlarınınrəhbərşəxsləriçıxışetmişlər.

28avqust2015ciildənövbətiAzərbaycanRespublikasıMilliMəc
lisinədeputatseçkilərinəhazırlıqçərçivəsindəMSKdairəseçkikomissi
yalarınınkompütermütəxəssisləriüçünseminarkeçirmişdir.Seminarın
dinləyiciləri «Seçkilər»DövlətAvtomatlaşdırılmış İnformasiya Sistemi
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ninyenigeniş imkanlarıbarədəpraktikməlumatla tanışolmuş,həmin
sisteministifadəedilməsiqaydalarıüzrətəlimkeçmişlər.

35sentyabr2015ciildəAzərbaycanRespublikasınınMərkəziSeçki
KomissiyasıMilliMəclisdeputatlarınınseçkiləriiləəlaqədarolaraqAzər
baycandaAvropaŞurasınınNümayəndəliyiilədairəseçkikomissiyaları
nəzdində yaradılmış ekspert qruplarının üzvləri üçün seçki sisteminin
strukturlarınavətəndaşlarınmüraciətlərinəhəsr edilmiş seminar keçir
mişdir.9sentyabr2015ciildəanalojiseminarGəncəşəhərində,11sent
yabr2015ciildəisəŞəkişəhərindəkeçirilmişdir.

2015ci ilinsentyabrayının21dənbaşlayaraqsentyabrayının30
dəkMSKvəAzərbaycanRespublikasınınDaxili İşlərNazirliyi ölkənin
bütün regionlarındaMilliMəclis seçkiləri ərəfəsindəpolisorqanlarının
fəaliyyətinin gələcək təkmilləşdirilməsinə həsr edilmiş birgə seminar
müşavirələrkeçirmişlər.Buseminarmüşavirələrdədairəseçkikomissi
yalarınınsədrlərivəAzərbaycanRespublikasının37şəhərvərayonları
nınpolis rəislərininmüavinləri iştiraketmişlər. Seminarmüşavirələrdə
MSKüzvlərininvəMSKkatibliyininəməkdaşlarınınvəhəmçininDİNin
müvafiqstrukturlarınınrəhbərlərininseçkiqabağıdövrdəseçkilərinke
çirilməsivə təhlükəsizliyin təminedilməsinə cavabdeholanorqanların
fəaliyyətininaktualməsələlərinəhəsrolunmuşçıxışlarıdinlənilmişdir.

2015ciilinoktyabrayının12dənMSKölkəninbütünməntəqəseç
kikomissiyaüzvlərininiştiraketdikləritreninqlərinikincimərhələsinin
keçirilməsinəbaşlamışdır.Treninqlərinhərsessiyasındaməntəqəkomis
siyalarının3540üzvü iştiraketmiş,məşğələlər zamanıonlar səsvermə
prosesi,səslərinhesablanmasıprosedurları,protokollarındoldurulması
vəsəsverməərəfəsindəvəeləcədə1noyabr2015ciildəicraedilməliolan
digərprosedurlarbarədəməlumatalmışlar.Seminardinləyicilərihəmçi
ninseçkigünüüçünyaddaşkitabçaları,səsvermənəticələribarədəproto
kollarınnümunələrivəbirsıradigərzərurisənədlərəldəetmişlər.

Dairə və mən  tə  qə seç  ki ko  mis  si  ya  la  rı  nın for  ma  laş  ma  sı

AzərbaycanRespublikasınınMərkəziSeçkiKomissiyasıMilliMəc
listərəfindənmüxtəlifsiyasiqüvvələrinproporsionaltəmsilçiliyiprinsipi
əsasındaformalaşmışdır.2005ciilvə2010cuilinparlamentseçkilərinin
yekunlarınagörəMSKnın tərkibindəseçkilərinnəticələriniəksetdirən
dəyişikliklərolunmuşdur.BugünMSKnınaltıüzvüMilliMəclisdəde
putat mandatlarının coxluğunu təşkil edən «Yeni Azərbaycan» siyasi
partiyasını, altı üzvü – heç bir siyasi partiyaya aid olmayan (müstəqil)
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deputatları,altıüzvüMilliMəclisdəazlıqtəşkiledənsiyasipartiyaları
təmsiledir:BütövAzərbaycanXalqCəbhəsiPartiyası,Demokratikİsla
hatlarPartiyası,«BöyükQuruluş»,VətəndaşHəmrəyliyiPartiyası,«Ana
Vətən»,«Ümid».

DairəseçkikomissiyalarıAzərbaycanRespublikasındadaimiəsas
larlafəaliyyətgöstərirlər.OnlarMSKtərəfindəndoqquznəfərdənibarət
tərkibdəformalaşdırılmışdır.DairəseçkikomissiyalarınınüçüzvüMilli
Məclisdədeputatmandatlarınınçoxluğunutəşkiledənsiyasipartiyanı,
üçüzvü—müstəqildeputatları,qalanüçüzvü—MilliMəclisdəazlıq
təşkil edən siyasi partiyaları təmsil edirlər. Uzunmüddətli monitorinq
çərçivəsindəsəfəredilmişondairəseçkikomissiyasıseçkiqanunverici
liyininyuxarıdaqeydedilmiştələblərinətamuyğunolaraqformalaşdı
rılmışdır.

Məntəqəseçkikomissiyalarıdairəseçkikomissiyalarıtərəfindənaltı
nəfərdənibarəttəşkiledilmişdir,onlardanhərikisidairəseçkikomissiya
sınınmüvafiqqruplarıtərəfindəntəyinedilir.Məntəqəseçkikomissiya
sınınüzvlüyünədairəseçkikomissiyasındapartiyalarıtəmsiledəndairə
seçkikomissiyasınınüzvlərinəmüvafiqsiyasipartiyalarınyerlitəşkilat
ları,heçbirsiyasipartiyayamənsubolmayanMilliMəclisdeputatlarını
təmsiledəndairəseçkikomissiyasınınüzvlərinəisəseçicilərvəseçicilərin
təşəbbüsqrupları təqdimedirlər.Məntəqəseçkikomissiyalarının təşki
li zamanıməntəqə seçki komissiyasının ikidən çoxüzvününbələdiyyə
qulluğundaolmasınaicazəverilməməsibarədəqanununtələbinəriayət
edilmişdir.1noyabr2015ciilMilliMəclisdeputatlarınınseçkiləriöncə
siməntəqəseçkikomissiyalarınınyaradılmasıprosesiqanunlanəzərdə
tutulmuşmüddətlərdəhəyatakeçirilmişvə22sentyabr2015ciildətam
başaçatdırılmışdır.

Keçirilmişmonitorinq göstərmişdir ki, uzunmüddətlimonitorinq
çərçivəsində MDB PAAdan olan müşahidəçilərin səfər etdiyi bütün
məntəqəseçkikomissiyalarındakomissiyanınsədriMilliMəclisdədepu
tatlarınçoxluğunu təşkil edən«YeniAzərbaycan»siyasipartiyasını, iki
katibisədeputatlarınazlığınıtəşkiledənpartiyanıvəhəmçininseçicilərin
təşəbbüsqruplarınıtəmsiledir.

MilliMəclisindeputatlığınanamizədlərintəmsilçiliyinintəminedil
məsiməqsədiiləqeydəalınmışnamizədlərvəyanamizədirəlisürmüş
siyasipartiyalarvəsiyasibloklaraktivseçkihüququnamalikAzərbaycan
Respublikasınınvətəndaşınıməşvərətçisəshüquqluüzvqismindəmü
vafiqseçkikomissiyasınıntərkibinətəyinetməkhüququndanfəalşəkildə
istifadəedirlər.Uzunmüddətlimonitorinqməşvərətçisəshüquqluseçki
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komissiyasıüzvlərininkorpusununformalaşdırılmasızamanıəsassızim
tinalarvəyadigərpozuntularaşkaretməmişdir.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı se  çi  ci si  ya  hı  la  rı  nın tər  tib edil  mə  si

Vahid seçici siyahısı Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki
Komissiyasıtərəfindəndaimiəsaslarlaaparılır.Oaşağıseçkikomissiya
larıtərəfindəntəqdimedilənməlumatlaramüvafiqolaraqhərilyenilənir.
Xaricdəolanseçicilərbarədəməlumatlarmüvəqqətiseçicilərsiyahısına
daxiledilir.Məntəqəseçkikomissiyalarınamüvafiqsəlahiyyətlərinveril
məsiseçicilərsiyahısındasəhvlərinoperativdüzəldilməsinətəkanverir.

AzərbaycanRespublikasınınSeçkiMəcəlləsinəuyğunolaraq,döv
lətinbütünvətəndaşlarınınseçicisiyahılarıiləvaxtlıvaxtındatanışolma
sı,onlaradəyişiklikvəəlavələrinedilməsiüçünsiyahılarıntərtibedilməsi
səsverməninkeçirilməsinə35günqalmışbaşaçatır.Seçicisiyahıları2015
ciilinsentyabrayının27nəqədərAzərbaycanRespublikasınınMərkəzi
SeçkiKomissiyasınatəqdimedilmişdir.OnlarMSKsaytındayerləşdiril
mişvəbütünistəyənlərüçünaçıqolmuşlar.Seçkiməntəqələrindəseçici
siyahılarıtanışolmaqüçünəlverişliyerlərdəxüsusiməlumatstendlərin
dəyerləşdirilmişdir.Monitorinqseçicisiyahılarınıntərtibedilməsinə,on
larındüzəlişinəvəseçkiprosesininbütüniştirakçılarınınonlarlatanışol
masıüçünşəraitinyaradılmasınaaidolanhüquqnormalarınariayətedil
məsinitəsdiqetmişdir.Bumüddətdəpozuntularaşkaredilməmişdir.

Seç  ki bül  le  ten  lə  ri

23sentyabr2015ciildəAzərbaycanRespublikasınınMərkəziSeç
kiKomissiyasıöziclasındaMilliMəclisdeputatlarınınseçkilərindəseçki
bülletenininmətnini,onunformasını,bülletenlərinsayınıvəonlarınçap
edilməsininmüddətlərinitəsdiqetmişdir.Seçkibülletenibarədəməsələ
lərinsəsverməanınaazı35günqalmıştəsdiqedilməsinitələbedənSeçki
Məcəlləsininnormasınariayətedilmişdir.MSK5344431bülleteninMilli
Məclisinnəşriyyatındahazırlanmasıbarədəqərarqəbuletmişdir.Qüvvə
dəolanqaydalarauyğunolaraq,seçkiməntəqələrindəbülletenlərinsayı
qeydəalınmışseçicilərinsayından0,5faizçoxolmamalıvəheçbirhalda
qeydəalınmışseçicilərinsayının90faizindənazolmamalıdır.Bunorma
lara riayətolunmasıMilliMəclisdeputatlarınınseçkilərininkeçirilməsi
vəsəsvermədəiştirakedənbütünvətəndaşlarınbülletenlərlətəminedil
məsiüçünşəraityaradır.
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Seçkibülletenlərininçapedilməsiprosesinə14oktyabr2015ci il
dəMilliMəclisinnəşriyyatındabaşlanılmışvəqanunlamüəyyənedilmiş
müddətdəbaşaçatmışdır.MSKqərarınauyğunolaraq,ilköncəNaxçıvan
MuxtarRespublikasınınməntəqəseçkikomissiyaları,sonraisəAzərbay
canRespublikasınınucqarrayonlarıüçünnəzərdətutulanbülletenlərçap
edilmişvəçatdırılmışdır.SondaBakı,SumqayıtvəAbşeronyarımadası
nındigəryaşayışməntəqələrininseçkiməntəqələriüçünnəzərdətutulan
seçki bülletenləri çap edilmişdir. SeçkiMəcəlləsinə uyğun olaraq seçki
bülletenlərininçapedilməsiprosesi22oktyabr2015ciildə,səsverməgü
nünə10günqalmışbaşaçatdırılmışdır.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nə de  pu  tat 
seç  ki  lə  ri  nin ma  liy  yə  ləş  di  ril  mə  si, si  ya  si par  ti  ya  la  rın və 
de  pu  tat  lı  ğa na  mi  zəd  lə  rin təş  vi  qat fəaliy  yə  ti

Azərbaycan Respublikasının seçki sisteminin bütün orqanlarının
maliyyələşdirilməsi,MSK,125dairəvə5000dənçoxməntəqəseçkikomis
siyalarıdaxilolmaqla,vaxtlıvaxtındavəonlarınfəaliyyətdəolmasıvəqa
nunlanəzərdətutulanvəzifələrinicraedilməsiüçünkifayətedicihəcmdə
AzərbaycanRespublikasınındövlətbüdcəsindənhəyatakeçirilir.

Namizədlərin seçkiqabağı tədbirlərininmaliyyələşdirilməsi,Milli
Məclisdeputatlığınanamizədlərintəşviqatmateriallarınındərcedilməsi
vəelektronKİVdəyerləşdirilməsisırfqeydiyyatüçünsənədlərinveril
məsindənöncənamizədlərtərəfindənaçılanseçkifondundatoplanılmış
vəsaitlərhesabınakeçirilmişdir.Təşviqatkampaniyasınınmaliyyələşdi
rilməsiüçünhərhansıbirdigərvəsaitlərincəlbedilməsiqanunvericilik
ləqadağandır.Uzunmüddətlimonitorinqgöstərmişdirki,namizədlərin
yalnızazbirhissəsiözseçkifondlarınıformalaşdırmışdır.Buhesablarda
MilliMəclisdeputatlığınanamizədlərtərəfindənvəsaitlərintoplanması
vəonlarınxərclənməsibarədəməlumatlarıMSKbilavasitəsəsverməgü
nüərəfəsindəaçıqlamağıplanlaşdırır.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın seç  ki mən  tə  qə  lə  rin  də 
veb-ka  me  ra  la  rın is  ti  fa  də edil  mə  si

Səsverməninkeçirilməsindəseçkiməntəqələrindəvebkameraların
kütləvisurətdəistifadəedilməsinəgörəAzərbaycanRespublikasıMDB
dövlətləriarasındabirinciolmuşdur.Cariildəölkənindövləthakimiyyəti
orqanlarıölkəninseçkiməntəqələrinin20%dəvideomüşahidəkamera
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larınınquraşdırılmasıvəonlarınsəsverməgünüseçkiprosesininvəsəs
lərinhesablanmasınıncanlıefirdəyayımıüçünistifadəedilməsibarədə
qərarqəbuletmişlər.2015ciilinavqustayındaAzərbaycanRespublikası
nınRabitəvəYüksəkTexnologiyalarNazirliyi,«Aztelecom»MMC,Bakı
TelefonRabitəsiİstehsalatBirliyi(BTRİB)ölkəninpaytaxtında226mən
təqəninvəölkəninqalanərazisindətəxminən1000məntəqəninvideomü
şahidəilətəchizedilməsinəbaşlamışlar.MSKnınqərarınauyğunolaraq,
videokameralarınyerləşdirilməsiplanlaşdırılanseçkiməntəqələrindəon
larınquraşdırılmasımüəyyənedilənmüddətlərdəmüvəffəqiyyətləbaşa
çatdırılmışdır.Monitorinqgöstərmişdirki,istərsəsverməgünüərəfəsin
də, istərsədə1noyabr2015ci ildəseçkiməntəqələrininaçılışıanından
başlayaraqvəseçicisəslərininhesablanmasıprosesibitənədəkkameralar
işətamhazırvəziyyətdədirlər.

SE  Çİ  Cİ  LƏ  RİN MƏ  LU  MAT  LAN  DI  RIL  MA  SI 
VƏ SEÇ  Kİ  QA  BA  ĞI TƏŞ  Vİ  QAT

Seçkiqabağı kampaniyanın bütün dövründə seçkiqabağı təşviqa
tınaparılmasıüçüniştirakedənsiyasipartiyalar,partiyabloklarıvəMilli
Məclisədeputatlığanamizədlərvəonlarınnümayəndələriyaradılanim
kanlardanistifadəedir,həmçinintəşviqatmateriallarınıteleviziya,radio,
mətbukütləviinformasiyavasitələrində,həmçinininternetşəbəkəsində
yerləşdirirdilər.

29 sentyabr 2015ci ildə «Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında»
Azərbaycan Respublikası qanununa, həmçinin SeçkiMəcəlləsinin nor
malarınauyğunolaraq,MərkəziSeçkiKomissiyasıAzərbaycanRespubli
kasınınbütün125seçkidairələrindədeputatlığanamizədlərinseçicilərlə
görüşləriüçünənazıbirqapalıvəbiraçıqyerlərinmüəyyənedilməsini
başaçatdırdı.Nəzərəalsaqki,ortahesablahərseçkidairəsindənonna
mizədirəlisürülür,  fəalseçkikampaniyasınınaparılmasıüçünonların
seçicilərləgörüşlərinəbusaydaxüsusitəchizedilmişyerlərnamizədlər
üçünkifayətedicigörünür.

Azərbaycan RespublikasıMSK tərəfindən hazırlanmış və səsver
mənin tarixi, onun keçirilməsi proseduru, dövlət tərəfindən idarəetmə
sistemində Milli Məclisin rolu haqqında məlumatlar daşıyan təşviqat
plakatlarının kütləvi yerlərdə və seçki məntəqələrində yerləşdirilməsi
2oktyabr2015ciildəbaşaçatmışdır.

18sentyabr2015ciildəAzərbaycanRespublikasınınMərkəziSeç
kiKomissiyasıtəşviqatkampaniyasızamanınamizədləri60vədahaçox
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seçkidairələrindəqeydəalınanpartiyalarvəpartiyabloklarınınseçkiqa
bağıtəşviqatıİTV(ictimaiteleradioşirkəti),«Azərbaycan»,«Xalqqəzeti»
və «BakinskiyRaboçiy»qəzetləri vasitəsiləpulsuz əsaslarla apara bilə
cəkləribarədəməlumatvermişdir.

AzərbaycanRespublikasınınteleradiotəşkilatlarıvəmətbunəşrlə
ridaxilolmaqla,kütləviinformasiyavasitələriseçkiqabağıtəşviqatüçün
ödənişliefirvaxtının təqdimedilməsindəmaraqolmalarıhaqqındaqə
rarlarınıMSKnınseçkilərintəyinedilməsihaqqındaqərarınınrəsmidər
cindən30gün sonramüvafiq xəbərdarlıqlagöndərməli, həmçinin  efir
vaxtınagörəəsasları,şərtlərivəödəməməbləğinivədövrimətbusəhifə
lərindəçapüçünyerləridərcetməlidirlər.Monitorinqgöstərmişdirki,bu
imkanlardanAzərbaycanRespublikasındabirçoxKİVistifadəetmişdir.
BununlabeləMSKonlarınmüraciətlərinəoperativşəkildəbaxmışvətəs
diqetmişdir.

7oktyabr2015ciildəMərkəziSeçkiKomissiyasıödənişliəsaslarla
seçkiqabağıtəşviqatüçünözresurslarınıtəqdimetməyəhazırolanKİV
lərinsiyahısınıdərcetmişdir.Busiyahıyabirümummilliteleviziyakanalı
(İctimaiTeleradioyayımŞirkətininİTRYŞtərkibinədaxilolan«İctimai
televiziya»və«İctimairadio»),ikiinternetkanalı(Visiontv.azvəSes.tv),
18qəzetvə22informasiyaagentliyivəinternetportalıdaxilolmuşdur.

«İctimai televiziya» kanalında təşviqatmateriallarının yerləşdiril
məsinəgörəqiymətgününvaxtındanasılıolaraq1saniyəyəgörə20ma
natdan 50manata qədərdir. Bir namizədin gün ərzində video çarxının
davamiyyətibeşdəqiqənikeçməməlidir.«İctimairadioda»efirvaxtından
asılıolaraqseçkiqabağıtəşviqatınbirsaniyəsi7manatdan25manataqə
dərolmuşdur.Bununlayanaşı,namizədüçüntəşviqatmaterialınındava
miyyətigünərzindədörddəqiqədənartıqolmamalıidi.Təşviqatmate
riallarınınqəzetdəyerləşdirilməsindəbirkvadratsantimetrtəşviqatma
terialının qiyməti 2manatdan 10manata qədər olmuşdur. İnformasiya
agentliklərindəvə internetportallarında seçkiqabağı təşviqatmaterialı
nınhəcmindənvəsaytdayerindənasılıolaraqqiyməti5002000manata
bərabərolmuşdur.

AzərbaycanRespublikasınınqüvvədəolanqanunvericiliyinəuyğun
olaraqyalnızrəsmidövlətqeydiyyatındankeçmişvəAzərbaycana,buöl
kəninvətəndaşlarınaməxsusolanKİVlərtəşviqatmateriallarınıyayabilər.
XaricihüquqişəxslərəməxsusolanKİVlərəseçkiqabağıtəşviqatkampa
niyasınınişıqlandırılmasıyalnızohaldaqadağanedilirki,konkretnəşrin
mülkiyyətindəxaricidövlətlərinvəonlarınvətəndaşlarının,vətəndaşlığı
olmayanşəxslərin,beynəlxalqstrukturlarınpayı30faizdənartıqolsun.
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AzərbaycanRespublikasınınqüvvədəolanqanunvericiliknorma
ları namizədlər üçün təşviqatmateriallarının (posterlərin)mağaza vit
rinlərindəvədigər ticarətobyektlərindəonların sahiblərinin icazəsi ilə
yerləşdirilməsiimkanınınəzərdətutur.Monitorinqbuimkanınmüxtəlif
siyasipartiyalarınnümayəndələrivəöztəşəbbüsüiləirəlisürüləndepu
tatlartərəfindənistifadəsiniqeydedir.

QüvvədəolanqanunvericiliknormalarınaəsasənAzərbaycanRes
publikasında fəaliyyət göstərən xarici kütləvi informasiya vasitələrinin
nümayəndələriözfəaliyyətiniqanunauyğunolaraqhəyatakeçirməlivə
mütləq qaydadaMərkəzi SeçkiKomissiyasında qeydiyyatdan keçməli
dirlər.Monitorinqgöstərmişdirki,birsıraxariciKİVbuhüquqinormanı
qeydedilənKİVlərəqarşı«təzyiqgöstərmək»vasitəsihesabedərək,«qa
nunsuz»sayırlar.AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininsədrmüavini
B.Muradovanın fikirincə,  bəzi xariciKİVnümayəndələriməqsədyön
lüşəkildəakkreditasiyadankeçmirlərvə1noyabr2015ciilAzərbaycan
RespublikasıParlamentseçkilərinietibardansalmaməqsədiləgələcəkdə
istifadəedəcəkləribuvəziyyətdəmaraqlıdırlar.

SEÇ  Kİ  QA  BA  ĞI DÖVR ÇƏR  Çİ  VƏ  SİN  DƏ 
SEÇ  Kİ VƏ İN  FOR  MA  Sİ  YA MÜ  NA  Qİ  ŞƏ  LƏ  Rİ 

29avqust2015ci ildəAzərbaycanRespublikasınınMərkəziSeçki
Komissiyası seçki prosesi ilə bağlı şikayətlərin baxılması səlahiyyətinə
malik olan doqquz nəfərdən ibarət ekspert komissiyasını formalaşdır
mışdır. Eyni zamanda, dairə səviyyəsində seçki prosesinə cəlb edilmiş
strukturların hərəkət və yaxud hərəkətsizliyindən şikayətlərə operativ
baxılmasıüçünüçnəfərdənibarətEkspertkomissiyalarınınformalaşdı
rılmasınındairəseçkikomissiyalarınahəvaləedilməsibarədəqərarqəbul
edilmişdir.

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisinədeputatseçkilərinintəşki
livəkeçirilməsiprosesindəyaranmışproblemlərəvəçətinliklərəoperativ
reaksiyaverməküçünbütünölkəərazisindəvahid115nömrəli«qaynar
xətt»açılmışdır.Bunömrəyəzəngetməkləseçkilərvəseçkilərinhazırlığı
çərçivəsindəkeçirilən tədbirlər haqqında, həmçinindövlət hakimiyyəti
orqanlarınıtəşviqatdövrüvəsəsverməgedişindəbaşvermişpozuntular
barədəməlumatlandırmaqolar.Bundanbaşqa,MərkəziSeçkiKomissi
yasının rəsmi internet səhifəsindədəhəmçinin elektron  «qaynar xətt»
fəaliyyətgöstərir.
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SEÇ  Kİ  LƏ  RİN BEY  NƏL  XALQ VƏ YER  Lİ MÜ  ŞA  Hİ  DƏ  Sİ

Azərbaycan RespublikasınınMilliMəclisinə deputat seçkilərində
yerli müşahidəçilərin qeydiyyatını dairə seçki komissiyaları keçirir. 28
oktyabr2015ciiləolanməlumatagörədairəvəməntəqəseçkikomissiya
larınınişininmüşahidəsiüçün55242müşahidəçiqeydiyyatdankeçmiş
dir.Ocümlədən:siyasipartiyalardanvəbloklardanolanmüşahidəçilər;
öz təşəbbüsü iləmüşahidəçi funksiyalarını həyata keçirən vətəndaşlar;
MSKnınxüsusi icazəsinəəsasən fəaliyyətgöstərənmüşahidəçilər.Seç
kilərinmüşahidəsiiləonAzərbaycanqeyrihökuməttəşkilatlarıməşğul
olurlar.

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən, seçkilərin
monitorinqiüçünbeynəlxalqmüşahidəçiləridəvətetməkhüququMilli
Məclisə,MSKvəAzərbaycanRespublikasıXariciİşlərNazirliyinəməx
susdur.AzərbaycanRespublikasınınmövcudluğudövründə1991ciildən
sonraseçkilərinmüşahidəsiüçünaparıcıbeynəlxalqhökumət,həmçinin
qeyrihökuməttəşkilatlarınıdəvətetməktəcrübəsivardırvəbeynəlxalq
monitorinqüçünəlverişlişəraityaranır.AzərbaycanRespublikasınınicra
vəqanunvericihakimiyyətorqanlarıseçkilərinvərefendumlarınmoni
torinqininyekunlarıüzrəbeynəlxalqmüşahidəçilərinqeydvətəkliflərini
dəqiqliklə öyrənir, milli seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsində
butövsiyələrinəzərəalırlar.

RəsmidəvətialdıqdansonraMüstəqilDövlətlərBirliyi,MDBPAA,
Avropa Şurası ParlamentAssambleyası və ayrıayrı dövlətlərdən olan
müşahidəçilər  Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərin
monitorinqində iştiraketməküçünhazırolduqlarınıbildirdilər.28okt
yabr2015ci ilinməlumatlarınagörə,MSK46dövləti təmsil edəncəmi
426 beynəlxalq müşahidəçini qeydiyyata almışdır. Müstəqil Dövlətlər
BirliyininAzərbaycanRespublikasınaMilliMəclisinədeputatseçkilərinə
130ayaxınmüşahidəçi göndərəcəyi gözlənilir.AŞPAMilliMəclisəde
putatseçkilərininqısamüddətlimonitorinqimərhələsinə35müşahidəçi
göndərməyiplanlaşdırır.

Bu seçkilərin fərqləndirici xüsusiyyəti odur ki, Azərbaycan Res
publikasında seçkilərin müşahidəsini ənənəvi aparan iki beynəlxalq
strukturmonitorinqaparmaqdanimtinaetdilər:DemokratikTəsisatlarvə
İnsanHüquqlarıBürosu(DTİHB)vəATƏTinParlamentAssambleyası.
AzərbaycanRespublikasıhakimiyyətindəndəvətaldıqdansonraATƏT
DTİHB müşahidə missiyasının, o cümlədən əsas ekspertlər qrupunun
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30 uzunmüddətli və 350 qısamüddətli müşahidəçilərin yerləşdirilməsi
barədətövsiyələrgöndərdi.

31avqust2015ciildəAzərbaycanRespublikasınınATƏTdədaimi
nümayəndəliyiölkəhökumətininyalnız6uzunmüddətlivə125əqədər
qısamüddətliATƏTDTİHBmüşahidəçiləriniqəbuledəbiləcəyinibəyan
etmişdir.11sentyabr2015ciildəATƏTDTİHB,23sentyabr2015ciildə
isəATƏTinParlamentAssambleyasıcavabolaraqmonitorinqkeçirilmə
sindənimtinaetdilər.

UZUN  MÜD  DƏT  LI  MO  Nİ  TO  RİNQ MƏR  HƏ  LƏ  SİN  DƏ 
MDB PAA-DAN OLAN BEY  NƏL  XALQ 

MÜ  ŞA  Hİ  DƏ  Çİ  LƏR QRU  PU  NUN FƏALİY  YƏ  Tİ

1718 oktyabr 2015ci ildəMDBPAAdan olan akkreditə olunmuş
beynəlxalqmüşahidəçilər,MDBPAAŞurasıKatibliyininəməkdaşlarıvə
MDBPAADİMBİekspertləriAzərbaycanRespublikasıüzrəişçisəfərza
manıGəncə,Samux,Şəmkirşəhərləri,həmçininSamuxvəŞəmkirrayonla
rınınərazisindəseçkilərinkeçirilməsinəhazırlığıngedişiniöyrənmişlər.

17oktyabr2015ci ildəMDBPAAdanolanmüşahidəçilərqrupu
nunüzvlərininGəncə şəhər icrahakimiyyətininbaşçısıE.Vəliyevləgö
rüşübaştutmuşdur.O,1noyabr2015ci ilAzərbaycanRespublikasının
MilliMəclisinə deputat seçkilərinin təşkili və keçirilməsi üçün şəraitin
yaradılmasıüzrəşəhərrəhbərliyininhəyatakeçirdiyitədbirlərhaqqında
müşahidəçilərinsuallarınıcavablandırmışdır.MDBPAAmüşahidəçiləri
ninE.VəliyevləgörüşünüAzTv,İTV(«İctimaiteleviziya»),«RegionTV»,
İnter.az,həmçininTurkel.tvyayımlamışdır.

17oktyabr2015ci ildəMDBPAAdanolanmüşahidəçilərGəncə
şəhərinin38saylıNizamirayonvə40saylıKəpəzrayondairəseçkiko
missiyasına,həmçinin7,8saylı(38saylıDSK),26,27saylı(40saylıDSK)
məntəqəseçkikomissiyalarınasəfəretmiş,buradakomissiyalarınsədr
lərivəüzvləriiləgörüşmüşlər.Müşahidəçilərəminolmuşlarki,78seçki
məntəqəsinibirləşdirənbudairələrdəmonitorinqinkeçirilməsi tarixinə
seçkilərintəşkilivəkeçirilməsinədairTəqvimPlanındanəzərdətutulan
tədbirlərhəyatakeçirilmişdir.Xüsusilə,DSKüzvləriüçüntədrisseminar
larıkeçirilmiş,«Ümid»,«Ədalət»,«SosialDemokratPartiyası»vədigər
bukimi,deputatlarıMilliMəclisdə azlıq təşkil edən siyasipartiyaların
nümayəndələriniözündəbirləşdirənməntəqəseçkikomissiyalarınıntər
kibiformalaşmışdır.Gəncəşəhərindəmüşahidəçilərregiondaseçkiqaba
ğıvəziyyətlə, təşviqat tədbirlərininkeçirilməsivə səsverməgünüseçki
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məntəqələrindəmüşahidəçilərkorpusununformalaşmasıhaqqındadairə
seçkikomissiyasınınməlumatlarıilətanışolmuşlar.

18sentyabr2015ciildəMDBPAAdanolanmüşahidəçilərqrupu
nunüzvləriSamuxrayonicrahakimiyyətininbaşçısıA.Qocayevləgörüş
müşlər.O,MDBPAAnümayəndələrininxahişi iləseçkiməntəqələrinin
işinintəminedilməsiüçünşəraitinyaradılmasınadairrayonrəhbərliyi
ninapardığıkonkrettədbirlərvəregiondaseçkiöncəsiictimaisiyasivə
ziyyəthaqqındadanışmışdır.Xüsusilə,bütünseçkiməntəqələrininəlavə
elektrikcərəyanı(generator)mənbələriilətəminatınəzərdətutulmuşdur.
102saylıDSKsədriB.Qasımoviləgörüşdəmüşahidəçilərrayonun50seç
kiməntəqələrindəseçkilərintəşkilivəkeçirilməsinədairişlərhaqqında
məlumatlandırılmışlar.MDBPAAdanolanmüşahidəçilər102saylıDSK
nın1,2,3saylıseçkiməntəqələrininişləriniyoxlamış,səsverməgünündə
onlarınişəhazırlığınıqiymətləndirməyəimkanverənməntəqəseçkiko
missiyalarınınüzvləriiləsöhbətetmişlər.

EləhəmingünMDBPAAdanolanmüşahidəçilərŞəmkirrayonunda
seçkilərinkeçirilməsinəhazırlıqprosesiniyoxlamışlar.Rayonicrahakimiy
yətininbaşçısıA.Məmmədovlagörüşdəseçkiməntəqələrininyerləşdirilmə
siüçünyerlərinseçilməsivəhazırlığıməsələlərimüzakirəolunmuşdur.99
saylıdairəseçkikomissiyasınasəfərzamanıkomissiyanınsədriqrupüzvlə
rinidairədə38seçkiməntəqəsininhazırlıqsəviyyəsihaqqındaməlumatlan
dırmışdır.Müşahidəçilər,xüsusilə,əminolmuşlarki,seçkiməntəqələrinin
təlimatvəinformasiyamateriallarıilə,həmçininmüvafiqavadanlıqvətex
nikailətəminedilməsibaşaçatmışdır.Bütünsəfəredilmişseçkiməntəqə
lərindəfizikiimkanlarıməhdudolanşəxslərinsəsvermədəiştiraketmələri
nitəminetməküçünpanduslarquraşdırılmışdır.Müşahidəçilərqrupunun
üzvləri5və6saylıseçkiməntəqələrindəolmuş,buradadairəseçkikomis
siyasıtərəfindənaparılanseçicisiyahılarınındəqiqləşdirilməsivə1noyabr
2015ciildəsəsvermənintarixivəyerihaqqındabildirişlərinpaylanmasına
dairişlətanışolmuşlar.Əhalininmüxtəlifsosialqruplarınıtəmsiledənseçi
cilərləsöhbətzamanımüşahidəçilərkeçiriləcəkseçkilərhaqqındaəhalinin
məlumatlandırılmasıvəsəsvermədəiştirakahazırlıqbarədəmaraqlanmış
lar.Söhbətlərinnəticələriseçkigünündəsəsverməüçünseçicilərinməntəqə
lərəyüksəkgəlişiniproqnozlaşdırmağaimkanvermişdir.

19oktyabr2015ciildəAzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisinə
deputatseçkilərindəsəsverməninkeçirilməsinəhazırlığınuzunmüddətli
müşahidəsiçərçivəsindəMDBPAAdanolanmüşahidəçilərqrupuBakı
şəhərinəsəfəretmiş,MilliMəclisdəvəMərkəziSeçkiKomissiyasındagö
rüşlərkeçirmişlər.
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MilliMəclisAparatınınrəhbəriS.A.MirzəyevləgörüşdəMDBPAA
danolanmüşahidəçilərMDBPAADİMBİeskpretləri tərəfindən29av
qust 2015ci ildən aparılan seçkilərə hazırlığın distant müşahidəsinin
gedişihaqqındadanışmışlar.MilliMəclisAparatının rəhbərihəmçinin,
Azərbaycan Respublikasının qərb rayonlarındamüşahidənin nəticələri
haqqındaməlumatlandırılmışdır.MDBPAAmüşahidəçiləriseçkisistemi
orqanlarınınbütünsəviyyələrinin,həmçininicrahakimiyyətininregional
strukturlarının1noyabr2015ci il səsverməsininkeçirilməsinəhazırlığı
yüksəkqiymətləndirmişlər.

19noyabr2015ci ildəMDBPAAdanolanmüşahidəçilərinAzər
baycanRespublikasınınMərkəziSeçkiKomissiyasınınsədriM.M.Pəna
hovlagörüşündəseçkilərvəreferendumlarbarədəAzərbaycanqanunve
riciliyininseçkisahəsindəqüvvədəolanbeynəlxalqstandartlaravəöhdə
liklərəuyğunluğuhaqqındaməsələmüzakirəedilmişdir.Görüşzamanı
dairəvəməntəqəseçkikomissiyalarınınseçkilərinkeçirilməsinəhazırlığı
vəyerlivəbeynəlxalqmüşahidəçilərin fəaliyyətininmüxtəlifaspektləri
nəzərdənkeçirilmişdir.M.M.PənahovMDBParlamentAssambleyasının
vəonuniştirakçısıolanölkələrdəseçkilərinqarşılıqlımüşahidəsiinstitu
tununBirlikməkanındademokratiyanıninkişafı,dövlətlərarasımünasi
bətlərdəetibarvəaçıqlıqatmosferininmöhkəmlənməsiişindəəsasrolu
nuvurğulamışdır.AzərbaycanMSKsədriMDBPAAdanolanmüşahi
dəçiləriartıq20faizseçkiməntəqələrininvebkameralarlatəchizedilməsi
haqqındaməlumatlandırdı.O,həmçininqeydetdiki,MDBdövlətlərinin
təcrübəsindəilkdəfəolaraqbuseçkilərdəgörməqabiliyyətizəifolanlar
üçünsəsvermədəxüsusişəraityaradılacaq.

20 oktyabr 2015ci ildə MDB PAAdan olan müşahidəçilər qrupu
uzunmüddətlimüşahidə çərçivəsindəBakı şəhərində, eləcədəAzərbay
canRespublikasınınAbşeronrayonuvəSumqayıtşəhərininbirneçədairə
vəməntəqəseçkikomissiyalarındaolmuş,Sumqayıtşəhəricrahakimiyyə
tininbaşçısıZ.Fərəcovlagörüşmüşlər.Məlumolmuşdurki,şəhərvəona
yaxınrayonərazisindəhalhazırdadörddairəseçkikomissiyasıfəaliyyət
göstərir.Səsverməüçün134məntəqəaçılmış,ümumilikdə160mindənçox
seçiciqeydiyyataalınmışdır.Z.Fərəcovməlumatvermişdirki,Sumqayıtşə
həricrahakimiyyətiseçkilərgünüseçkiməntəqələrindəasayişinvətəhlü
kəsizliyintəminedilməsiüçüngenişmiqyaslıişlərgörür.

BütünsəfəredilmişSumqayıtşəhərindəyerləşən38,41və44say
lı vəAbşeron rayonundayerləşən45 saylıdairə seçkikomissiyalarının
tərkibinə müxalifətdənolan siyasi qüvvələrinnümayəndələridaxildir.
Bundanbaşqa,budairələrdə irəli sürülənnamizədlərin təxminənyarı
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sımüxalifətdənolansiyasipartiyalarıtəmsiledirlər.41saylıdairəseçki
komissiyasındaAzərbaycanRespublikasının24vətəndaşınamizədqis
mində qeydiyyatdan keçməyə təşəbbüs göstərmişlər; DSK bütün təq
dimedilmişsənədləriyoxladıqdansonrayeddinamizəditəsdiqləmişdir.
Buzamandairəseçkikomissiyasınınbütünqərarlarıkonsensuslaqəbul
edilmiş, qeydiyyatdan keçməyən namizədlər qəbul edilmiş qərarların
məhkəməqaydasındabaxılmasına cəhd etməmişlər. 44 saylı dairə seç
ki komissiyasınınüzvləri söyləmişlər ki, namizədlər Sumqayıt sakinlə
rinin ənənəvi olaraq asudə vaxtlarını keçirdikləri yaşayış rayonlarında
yerləşən«məhəlləklubları»ndanistifadəedərəkfəalseçkiqabağıtəşviqat
aparırlar.Həmçinin,qeydolunmuşdurki,44saylıseçkidairəsindəhərbi
hissələrinərazisindəikiseçkiməntəqəsiaçılmışdırvəoradasəsvermənin
keçirilməsinəhazırlıquğurlabaşaçatır.38saylıseçkidairəsiərazisində
38seçkiməntəqəsindənonuvebkameralarla təchizedilmişdir.Onların
quraşdırılması təyinolunmuşmüddətdəaparılmışvəonlar tamolaraq
istifadəyəhazırdırlar.

Sumqayıtşəhərində(41saylıdairəseçkikomissiyasının9saylı;44
saylıdairəseçkikomissiyasının isə1,16,17saylı seçkiməntəqələri)və
Abşeron rayonunda  (45 saylıdairə seçki komissiyasının 3, 4, 10və23
saylıseçkiməntəqələri)məntəqəseçkikomissiyalarınınfəaliyyətininmo
nitorinqi1noyabr2015ciilseçkilərininhazırlığıüzrəMSKnınTəqvim
Planındanəzərdətutulmuştədbirlərinonlartərəfindəntamhəcmdəye
rinəyetirilməsinigöstərdi.Bütün seçkiməntəqələrində seçici siyahıları
yerləşdirilmiş, səsvermə üçün kabinələrin quraşdırılması başa çatmış,
stasionarvədaşınanqutular,həmçininenerjitəchizatıpozulduğuhallar
üçünelektrikcərəyanıgeneratorlarıəldəedilmişdir.Məntəqələrdə,bunun
üçünxüsusiayrılmışyerlərdə,həmaçıqhavada,həmdəhavaşəraitindən
asılıolaraqqapalıyerlərdənamizədlərinseçicilərləgörüşlərininqrafiklə
riyerləşdirilmişdir.Monitorinqgöstərdiki,yerlərnamizədlərtərəfindən
fəalşəkildəistifadəedilir,qeydedilənyerlərəəlçatımlıqbaxımdanimtina
iləəlaqədarnamizədlərtərəfindənheçbirşikayətləraşkaredilməmişdir.
Dairəvəməntəqəseçkikomissiyalarınınformalaşmasıprosesində,həm
çininMilliMəclis deputatlığına namizədlərin dairə seçki komissiyaları
tərəfindənqeydiyyatı zamanıpozuntularaşkaredilməmiş,bütün seçki
prosedurlarıAzərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericilik
normalarınauyğunolaraqkeçirilmişdir.
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 RƏY

MDB PAA-dan olan  bey  nəl  xalq mü  şa  hi  də  çi  lər tə  rə  fin  dən və  
MDB PAA DİM  Bİ eks  pert qru  pu  nun kö  mək  li  yi ilə ke  çi  ri  lən 1 no  yabr 
2015-ci il Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nə növ  bə  ti de  pu  tat 
seç  ki  lə  ri  nin ke  çi  ril  mə  si  nə ha  zır  lı  ğın uzun  müd  dət  li mo  ni  to  rin  qi çər  çi -
və  sin  də alın  mış nə  ti  cə  lər və rəy  lər əsa  sın  da be  lə bir nə  ti  cə  yə gəl  mək 
olar ki, seç  ki  lə  rin ha  zır  lı  ğı üz  rə kam  pa  ni  ya ümu  mi  lik  də, bey  nəl  xalq 
seç  ki stan  dart  la  rı  na və Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın mil  li qa  nun  ve  ri  ci -
lik nor  ma  la  rı  na uy  ğun ola  raq ke  çi  ril  miş  dir. 

Seç  ki kam  pa  ni  ya  sın  da 15 si  ya  si par  ti  ya  nın, bir seç  ki  qa  ba  ğı blo -
kun, həm  çi  nin çox say  da müs  tə  qil na  mi  zəd  lə  rin iş  ti  ra  kı se  çi  ci  lə  rə real 
se  çim im  ka  nı ve  rə  rək rə  qa  bət  li  li  yi tə  min et  miş  dir.

Küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  ri si  ya  si par  ti  ya  lar və müs  tə  qil na -
mi  zəd  lə  rin, on  la  rın da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sət, mil  li təh  lü  kə  siz  lik, döv  lət 
qu  ru  cu  lu  ğu, iq  ti  sa  di və so  sial hə  ya  ta dair mə  sə  lə  lər üz  rə proq  ram  la  rı -
nın müd  dəala  rı haq  qın  da müx  tə  lif in  for  ma  si  ya  la  rın Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı və  tən  daş  la  rı  na təq  dim edil  mə  si im  ka  nı  na ma  lik ol  muş və 
təc  rü  bə  də on  dan is  ti  fa  də et  miş  lər. Seç  ki  qa  ba  ğı təş  vi  qa  tın ke  çi  ril  mə  si 
əsas  sız məh  du  diy  yət  lər  lə çə  tin  ləş  mə  miş və na  mi  zəd  lə  rin hü  quq  la  rı  nı 
poz  ma  mış  dır.

Seç  ki  lə  rin təş  ki  li ins  ti  tut  la  rı və Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
döv  lət ha  ki  miy  yə  ti or  qan  la  rı ilə Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc -
li  si  nin de  pu  tat seç  ki  lə  ri za  ma  nı və  tən  daş  la  rın azad ira  də bil  dir  mə  lə  ri -
nin tə  min edil  mə  si üçün la  zı  mi şə  raitin ya  ra  dıl  ma  sı üz  rə əhə  miy  yət  li 
səy  lər gös  tə  ril  miş  dir.
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1 no  yabr 2015-ci il Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın  
Mil  li Məc  li  si  nə seç  ki  lər  də Müs  tə  qil Döv  lət  lər  

Bir  li  yi  nin iş  ti  rak  çı  sı olan döv  lət  lə  rin Par  la  ment  lə  ra  ra  sı  
As  samb  le  ya  sın  dan olan mü  şa  hi  də  çi  lər qru  pu  nun 

RƏ  Yİ

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininsədriO.S.Əsədovundə
vəti iləAzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisinə seçkilərin hazırlığı
vəkeçirilməsininmüşahidəsindəMüstəqilDövlətlərBirliyininiştirakçı
sıolandövlətlərinParlamentlərarasıAssambleyasındanolanbeynəlxalq
müşahidəçilərqrupuiştiraketmişdir.

MüstəqilDövlətlərBirliyininiştirakçısıolandövlətlərinParlament
lərarasıAssambleyası Şurasının sədriV.İ.MatviyenkonunSərəncamı ilə
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisinindeputatseçkilərinimüşahidə
etməküçünMDBPAAdanolanmüşahidəçilərqrupununəlaqələndiri
cisiRusiyaFederasiyasıFederalMəclisininDövlətDumasınınMüstəqil
DövlətlərBirliyi ilə iş, avrasiya inteqrasiyası vəhəmvətənlərlə əlaqələr
üzrəkomitəsininsədriL.E.Slutskiytəyinedilmişdir.

Qrupuntərkibinə21nəfər:BelarusRespublikası,QazaxıstanRes
publikası,QırğızRespublikası,MoldovaRespublikası,RusiyaFederasi
yası və Tacikistan Respublikalarının ali qanunvericilik hakimiyyəti or
qanlarınınnümayəndələrivədeputatlar,MDBPAAŞurasıKatibliyinin
vəMDB iştirakçısı olan dövlətlərin ParlamentlərarasıAssambleyasının
Demokratiyanın,parlamentarizmininkişafınınvəvətəndaşlarınseçkihü
quqlarınariayətolunmasınınmonitorinqibeynəlxalqinstitutununəmək
daşları(MDBPAADİMBİ)daxilolmuşlar.

MDBPAAdanolanbeynəlxalqmüşahidəçilərqrupununfəaliyyə
tininəsasınısiyasineytrallıq,obyektivlik,seçkiprosesinəmüdaxiləedil
məməsi,AzərbaycanRespublikasınınseçkiqanunvericiliyinəciddiriayət
edilməsi prinsipləri təşkil etmişdir.Müşahidəçilər seçkilərinmüşahidə
edilməsinəaidolanMDBvədigərbeynəlxalqtəşkilatlarçərçivəsindəqə
buledilmişsənədlərirəhbərtutmuşlar.

MDBPAAdanolanbeynəlxalqmüşahidəçilərinişinitəminetmək
üçünMDBPAADİMBİ,ocümlədənDİMBİBakı filialındanekspertlər
cəlbedilmişdir.29avqust2015ciildəseçkilərinuzunmüddətlimüşahidə
sidövrübaşlanmış,MDBPAADİMBİekspertləriparlamentseçkilərində
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MDBPAAdanolanbeynəlxalqmüşahidəçilərüçünanalitikvəməlumat
sorğumateriallarınınhazırlanmasınabaşlamışlar.

Parlament seçkilərinin keçirilməsinın ilkinmonitorinqi dövründə
ekspertlərözsəyləriniaşağıdakıməsələlərdəcəmləmişlər:

–AzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisinəseçkilərinkeçirilməsiüzrə
qanunvericiliyinintəhlili;

–birmandatlıdairələrüzrənamizədlərinirəlisürülməsivəqeydiyyatı;
– seçkilərin təmin edilməsi üzrəAzərbaycanRespublikasıMərkəzi Seç

ki Komissiyasının və digər dövlət hakimiyyəti orqanlarının təşkilatiməlumat
fəaliyyəti;

–AzərbaycanKİVlərindənamizədlərin,siyasipartiyalarınvəseçkiqabağı
bloklarıntəşviqatfəaliyyətininişıqlandırılması.

Seçkilərinhazırlığıvəkeçirilməsi,sisteminiMərkəziSeçkiKomis
siyası(MSK),dairəvəməntəqəseçkikomissiyalarıtəşkiledən–müstəqil
kollegialdövləthakimiyyətiorqanlarıseçkikomissiyalarıtərəfindənhə
yatakeçirilmişdir.

Seçki komissiyalarının formalaşma qaydası Azərbaycan Respub
likasınınSeçkiMəcəlləsi iləmüəyyənedilir.MərkəziSeçkiKomissiyası
müxtəlif siyasi qüvvələrin balanslaşdırılmış təmsilçiliyi əsasında Milli
Məclis tərəfindən formalaşır:MSKüzvlərininhəraltınəfəriMilliMəc
lisdəçoxluqtəşkiledənsiyasipartiyanın,MilliMəclisdəazlıqtəşkiledən
siyasipartiyalarınvəMilliMəclisinmüstəqil (bitərəflər)deputatlarının
təqdimatıilətəyinedilir.Dairəseçkikomissiyalarıbalanslaşdırılmıştəm
silçilikprinsipinəuyğunolaraq,doqquznəfərdən ibarət tərkibdəMSK
tərəfindənformalaşır.Məntəqəseçkikomissiyalarıhəminprinsipəuyğun
olaraq,dairəseçkikomissiyalarıtərəfindənaltınəfərdənibarəttərkibdə
formalaşır.

Seçki komissiyalarının müstəqilliyi dövlət qulluqçuları olan seç
ki komissiyaları üzvlərinin sayını məhdudlaşdıran Seçki Məcəlləsinin
müddəalarıilə;seçkikomissiyalarıüzvlərininstatusunundayandırılma
sıüçünəsaslarınətraflısiyahısıilə;onlarınməsuliyyətəcəlbedilməsinin
xüsusiqaydasıilətəminedilir.

Uzunmüddətlimüşahidənin göstərdiyi kimi, seçki komissiyaları
nınformalaşmasıprosesivəonlarıntərkibinəmüxtəlifsiyasipartiyaların
nümayəndələrinindaxiledilməsiseçkihüququsubyektlərininmaraqla
rınınnəzərəalınmasıiləseçkiqanunvericiliyinintələblərinətamuyğun
keçmişdir.

Beynəlxalqmüşahidəçilərseçkiqabağıkampaniyanınvəsəsvermə
prosesininhazırlığınadairMSKnınməqsədyönlüfəaliyyətiniqeydedir



126

lər.Dairəvəməntəqəseçkikomissiyalarıüzvlərinintəlimiüzrəböyükiş
aparılmışdır;təlimseminarlarıtəşkilolunmuş,dairəvəməntəqəseçkiko
missiyalarıüçünmetodikmateriallarhazırlanmışdır.MSKnınfəaliyyəti
açıqlıqvəaşkarlıqlaxarakterizəolunmuşdur.

Namizədlərin qeydiyyatı prosesi hər hansı bir pozuntu olmadan
keçmişdir.İmzavərəqələrininalınmasıüçüncəmi1753nəfərdairəseçki
komissiyalarınamüraciətetmişdir.MSKvədairəseçkikomissiyalarısiya
sipartiyaların,siyasipartiyalarblokununnümayəndələrininvəhəmçinin
müstəqilnamizədlərinirəlisürülməsiçərçivəsində1246nəfərideputat
lığanamizədkimiqeydəalmışlar.Sonra479rəsmiqeydəalınmışnami
zədseçkilərdə iştiraketməkdənimtinaetmişvəbubarədəAzərbaycan
Respublikasınınseçkisistemiorqanlarınıməlumatlandırmışlar.Beləliklə,
MilliMəclisdə125yerə767namizəd,ocümlədən15siyasipartiyanın,bir
partiyablokununnümayəndələrivəmüstəqilnamizədlərolmuşlar.

QanunlamüəyyənedilmişmüddətlərdəMərkəziSeçkiKomissiyası
Azərbaycandaseçicilərinsayınındəqiqləşdirilməsiniaparmışvənəticədə
burəqəm5198229nəfərtəşkiletmişdir.Bundansonraseçicisiyahıları
MSKnın iclasında təsdiqedilmişvə internetdəmüvafiqsəviyyəli seçki
komissiyalarının rəsmi saytlarında yerləşdirilmişdir. Səsvermə gününə
25günqalmışsiyahılarməntəqəseçkikomissiyalarınınyerləşdiyiotaq
lardaxüsusilövhələrdəyerləşdirilmişdir.

AzərbaycanRespublikasınınərazisində125dairəvəhəmçinin5547
məntəqə seçki komissiyası fəaliyyət göstərmişdir.Qanunvericiliyəuyğun
olaraq,respublikadankənardaxariciölkələrdəsəsverməkeçirilməmişdir.

Seçkilərin keçirilməsi öncəsi olan dövrdə dairə vəməntəqə seçki
komissiyalarınınfəaliyyətininmaliyyətexnikitəminatıməsələlərininək
səriyyətihəlledilmişdir.MSKnınqərarıiləmindənçoxseçkiməntəqələ
rindəinternetvasitəsilərealvaxtrejimindəhəminseçkiməntəqələrində
vəziyyətiizləməyəimkanverənavadanlıqquraşdırılmışdır.

1noyabr2015ciilAzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisinəseç
kilərdəbeynəlxalqvəyerlimüşahidəçilərəAzərbaycanınmilliqanunve
riciliyiçərçivəsindəözfunksiyalarınıicraetməküçünbütünşəraityara
dılmışdır.Müşahidəçilərpraktikiolaraqmüxtəlifsəviyyəliseçkikomis
siyaları tərəfindənkeçirilənbütün tədbirlərdə iştiraketmişlərvəbuda
seçkiprosesininaçıqlığıvəaşkarlığınısübutedir.

Parlament seçkilərində MSK 40 beynəlxalq təşkilatı və 53 xarici
dövlətitəmsiledənümumilikdə503beynəlxalqmüşahidəçiniqeydəal
mışdır.Dairəseçkikomissiyalarındahəmçinin66minyerlimüşahidəçi
qeydiyyatdankeçmişdir.
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MSKtərəfindənbeynəlxalqmüşahidəçiqismindəqeydiyyataalınan
lararasındaMüstəqilDövlətlərBirliyinin,MDBPAA,AvropaŞurasıParla
mentAssambleyası,TürkdilliölkələrinParlamentAssambleyası(ТürkPА),
QaraDənizİqtisadiƏməkdaşlıqTəşkilatıParlamentAssambleyasınınnü
mayəndələrivəayrıayrıdövlətlərdənmüşahidəçilərolmuşlar.

Beynəlxalq müşahidəçilər öz aralıq hesabatlarında və mətbuat
konfranslarındaMilliMəclisəseçkilərdəmüxtəlifsəviyyəliseçkikomis
siyalarınınhazırlığını,seçkilərinbütünmərhələlərininmüşahidəsiüçün
əlverişlişəraiti,səsverməninkeçirilməsiüçüntəhlükəsizliyinvəyaxşışə
raitintəminedilməsinədairAzərbaycanRespublikasınınicrahakimiyyə
tistrukturlarınıneffektivişinivəhəmçininseçicilərsiyahılarınınyüksək
etibarlılıqsəviyyəsiniqeydetmişlər.

AzərbaycanRespublikasıSeçkiMəcəlləsininmüddəalarınauyğun
olaraq,təşviqatkampaniyası9oktyabr2015ciildəbaşlamışvə31oktyabr
2015ciildəsaat8:00dabaşaçatmışdır.

MilliMəclisdeputatlığınanamizədlərəkütləviinformasiyavasitə
lərindənistifadəedərəktəşviqatkampaniyasınınkeçirilməsiüçünbəra
bərşəraitlərtəminedilmişdir.Bütünnamizədlərəpulluəsaslarlaelektron
vəçapKİVlərinəazadəlçatımlıqimkanıyaradılmışdır.

Ölkənin aparıcı telekanallarıMərkəzi SeçkiKomissiyasının,dairə
vəməntəqəseçkikomissiyalarının fəaliyyəti,AzərbaycanRespublikası
nınsiyasihəyatındaMilliMəclisinroluiləəlaqədarmövzularıətraflıişıq
landıraraq, seçkilərə hazırlığın informasiya təminatını gündəlik həyata
keçirmişlər.

MilliMəclisə seçkilərətrafındabaşverənhadisələrinAzərbaycan
KİVlərində işıqlandırılması obyektiv keçirilmişdir. Siyasimövqeyə gö
rəkütləviinformasiyavasitələrinəəlçatımlığınməhdudlaşdırılmasıvəya
hakimiyyət orqanlarının seçkiqabağı kampaniya gedişinəmüdaxilə et
məsifaktlarıqeydəalınmamışdır.

Namizədlərin təşviqat materialları seçki komissiyaları tərəfindən
ayrılmışyerlərdəquraşdırılmışxüsusilövhələrdəyerləşdirilmişdirki,bu
daonlarınməzmunuilətanışolmaqüçünyaxşıimkanlaryaratmışdır.

Azərbaycan Respublikasında parlament seçkilərinin keçirilməsi
üzrətəşviqatkampaniyasınınaparılmasınazərurişəraitlərinyaradılması
məqsədiləMilliMəclisüzvlüyünənamizədlərinvəonlarınnümayəndə
lərininəhaliiləgörüşləriüçünkifayətqədəryerayrılmışdır.Hərbirseçki
dairəsindənamizədlərinseçicilərləgörüşləriüçünikiyerayrılmışdır:biri
qapalıyerdə,digəri–açıqhavada.Uzunmüddətlimonitorinqçərçivəsin
dəgörüşlərkeçirmişbütünnamizədlərvəonlarınnümayəndələritəsdiq
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edirlərki,görüşlərinkeçirildiyiyerlərəəlçatımlıqyaxşıtəşkiledilmiş,na
mizədlərtərəfindənseçkiqabağıtədbirlərinkeçirilməsindənimtinahalla
rıolmamışdır.

SeçkiqabağıkampaniyanınbaşlanmasındansonraMSKyavədairə
seçkikomissiyalarına98müraciətdaxilolmuşdur.Bumüraciətlərəseç
kiqanunvericiliyiilənəzərdətutulanqaydadavəmüddətlərdəbaxılmış
vəmüvafiqqərarlarqəbuledilmişdir.XüsusiləMSK,dairəseçkikomissi
yalarınınayrıayrınamizədlərəonlarınqeydiyyataalınmasındanimtina
edilməsinəyenidənbaxılmasıhaqqındaxahişləbağlıbirneçəmüraciəti
təminetmişdir.

MDBPAAdanolanbeynəlxalqmüşahidəçilərtəsdiqedirlərki,seç
kiqabağıkampaniyagedişində,ocümlədənonuntəşviqatmərhələsində
başvermişpozuntularhaqqındaşikayətlərəbaxılmasıprosesiAzərbay
canRespublikasınınqanunvericiliyivəbeynəlxalqöhdəliklərinəuyğun
həyatakeçirilmişdir.

1720oktyabr2015ciildəAzərbaycanRespublikasıüzrəişçisəfəri
çərçivəsindəMDBPAAdanolanbeynəlxalqmüşahidəçilərBakı, Sum
qayıt,Gəncə,Samux,ŞəmkirşəhərlərindəvəhəmçininAbşeron,Samux
vəŞəmkirrayonlarınınərazisindədairəvəməntəqəseçkikomissiyaları,
dövləthakimiyyətorqanlarıvəbələdiyyəstrukturlarıtərəfindənsəsver
məninkeçirilməsinəhazırlığıngedişiilətanışolmuşlar.Seçkilərdəiştirak
edənsiyasipartiyalarınnümayəndələrivəmüstəqilnamizədlərləçoxsay
lıgörüşlərkeçirilmişdir.

19 oktyabr 2015ci ildəAzərbaycanRespublikasıMilliMəclisinin
deputatseçkilərindəsəsverməninkeçirilməsinəhazırlığınuzunmüddət
limüşahidəsiçərçivəsindəMDBPAAdanolanmüşahidəçilərqrupunun
üzvləri Milli Məclisin rəhbərliyi və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
SeçkiKomissiyasınınSədriM.Pənahovlagörüşmüşlər.

Uzunmüddətlimonitorinqgöstərmişdirki,1noyabr2015ciilseç
kilərinə hazırlıq sakit şəraitdə, Azərbaycan Respublikasının qüvvədə
olan qanunvericiliyi və beynəlxalq seçki standartları çərçivəsində keç
mişdir.AzərbaycanRespublikasındaseçkilərintəşkilivəkeçirilməsinitə
minedənorqanlarnamizədlərvəsiyasipartiyalaraseçkiqabağıtəşviqatın
aparılmasıüçünzərurişəraitləryaratmışdırki,buseçkiqabağıtəşviqatı
dahəmsiyasipartiyalar,həmdəmüstəqilnamizədləritəmsiledəntəşvi
qatqruplarıhəyatakeçirmişlər.

Milli Məclisə seçkilərin keçirilməsində iştirak edən Azərbaycan
Respublikasınınbütünhakimiyyətorqanlarınınhazırlığınıngedişininət
raflıtəhlili«AzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisinəseçkilərinkeçi
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rilməsinəhazırlığınuzunmüddətlimonitorinqi üzrə ekspert qrupunun
Hesabatı»nda,MilliMəclisəseçkilərintəşkilivəkeçirilməsininhüquqias
pektlərihissəsiisə«AzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisdeputatla
rınınseçkilərininizamlayanmilliqanunvericiliyindemokratikseçkilərin
beynəlxalq standartlarına uyğunluğu barədə Rəy»də əks olunmuşdur.
Qanunvericiliyinaparılmıştəhlilibeynəlxalqmüşahidəçilərəbunəticəyə
gəlməyəimkanvermişdirki,parlamentseçkiləriinstitutunutənzimləyən
Azərbaycan Respublikasının seçki qanunvericiliyi azad və demokratik
seçkilərinkeçirilməsininbeynəlxalqstandartlarınauyğundur.

Seçkiqabağıkampaniyanınbumərhələsininuzunmüddətlimonito
rinqigöstərdiki,hazırlıqprosesiAzərbaycanRespublikasınınqanunve
riciliyinətamuyğunkeçirilmişdir.SeçkisistemininbütünorqanlarıMSK
tərəfindəntəsdiqolunmuşseçkilərəhazırlıqplanlarınauyğunvəyerliic
raorqanlarıiləsıxəməkdaşlıqşəraitindəfəaliyyətgöstərmişlər.

SəsverməgünüərəfəsindəMDBPAAdanolanmüşahidəçilərBakı
şəhərininYasamalvəSəbail rayonlarında10seçkiməntəqəsindəolmuş
vəoradaseçkilərinkeçirilməsinəhazırlığıyoxlamışlar.

31oktyabr2015ci ildəMDBPAAdanolanmüşahidəçilərqrupu
nunüzvləriAzərbaycanRespublikasınınMərkəziSeçkiKomissiyasında
olmuşvəMSKsədrininmüaviniN.Məmmədovlagörüşmüşlər.Görüşza
manı,N.Məmmədovseçkilərinkeçirilməsiüçünseçkisistemininbütün
tərkibhissələrininhazırlıqsəviyyələribarədəməlumatvermişdir.Müşa
hidəçiləröztərəflərindənMSKrəhbərliyiniAzərbaycanRespublikasının
MilliMəclisinəseçkilərinuzunmüddətlimonitorinqininnəticələribarədə
məlumatlandırmışlar.

31oktyabr2015ciildəqısamüddətlimonitorinqçərçivəsindəMDB
PAAdan olan müşahidəçilər Milli Məclisin deputat seçkilərində işti
rak edən siyasi partiyaların qərargahlarında olmuşlar. «Yeni Azərbay
can»partiyasınınqərargahındapartiyanınsədrmüaviniƏ.Əhmədovla;
«Ümid»partiyasının qərargahındapartiyanın sədri İ.Ağazadə ilə; «Bö
yük quruluş» partiyasının qərargahında partiyanın sədri F.Mustafayev
ilə seçkiqabağı kampaniyanıngedişi barədə fikirmübadiləsi aparılmış;
BütövAzərbaycanXalqCəbhəsiPartiyasınınqərargahındamüşahidəçilər
partiyanınsədrmüaviniE.MirzəbəylivəpartiyanınbaşkatibiS.Abdulla
yevləsəsverməyəhazırlığıngedişinimüzakirəetmişlər.

Görüşlərzamanınamizədlərinirəlisürülməsivəqeydiyyatı,müxtəlif
səviyyəliseçkikomissiyalarınıntərkibindəsiyasipartiyalarıniştirakı,təşvi
qatkampaniyasınıngedişivəonunKİVdəişıqlandırılması,seçicisiyahıları
nınformalaşmasıvəseçkimünaqişələriməsələlərimüzakirəolunmuşdur.
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1noyabr2015ciilseçkiləriningedişinivəsəslərinhesablanmasını
müşahidəedənmüşahidəçilər19seçkidairəsinin(№13,14,15,16,17,18,
19,21,23,24,26,29,31,33,45,83,121,122,123)ərazisində103seçkimən
təqəsindəolmuşlar.

MDB PAAdan olan beynəlxalq müşahidəçilər məntəqələrin açı
lışındanməntəqə seçki komissiyaları tərəfindən səslərin hesablanması
nadək olan səsvermənin keçirilməsininmüxtəlifmərhələlərində iştirak
etmişlər.Seçkiməntəqələri təyinolunmuşvaxtdaaçılmış,bütün lazımi
sənədlər,avadanlıq,məlumatxarakterlimateriallarlatəminolunmuşdur.
Seçici siyahılarının vəziyyəti, seçki bülletenlərinin verilmə proseduru,
eləcədəsəsverməqaydasıüzrəsəfəredilmişməntəqələrdəqeydəalınmış
şikayətləraşkarolunmamışdır.

Müşahidəçilərseçkilərinhazırlığıvəkeçirilməsidövründəseçicilə
rinsərbəstiradəbildirmələrinəşəraityaratmaqlavəseçkilərinatmosferinə
xoştəsirbağışlamışictimaiasayişinvətəhlükəsizliyinyüksəksəviyyədə
təminolunmasınıqeydedirlər.BeynəlxalqmüşahidəçilərəMSKvəaşağı
seçkikomissiyalarıtərəfindənəhəmiyyətliköməklikgöstərilmişdir.

1noyabr 2015ci ildəqrupunəlaqələndiricisiL.E.SlutskiyAvropa
Şurası Parlament Assambleyasından olan müşahidəçilər missiyasının
rəhbəri J.Çukla ilə görüşmüşdür.Görüş zamanı parlament seçkilərinin
keçirilməsinin müşahidəsinin aralıq nəticələri barədə fikir mübadiləsi
aparılmışdır.

Seçkilərin hazırlığının və səsvermənin keçirilməsinin peşəkar sə
viyyəsini,onunsərbəstvəədalətlixarakterliolmasınıqeydedərək,MDB
PAAdanolanmüşahidəçilərqrupu tövsiyəkimi səsverməgünüparti
yamənsubiyyətidaxilolmaqlanamizədlərhaqqındaməlumatlarınseçki
məntəqələrindəyerləşdirilməsininmümkünlüyünühesabedir.

Ke  çi  ril  miş mo  ni  to  rin  qin ye  kun  la  rı üz  rə MDB PAA-dan olan bey -
nəl  xalq mü  şa  hi  də  çi  lər qru  pu aşa  ğı  da  kı nə  ti  cə  lə  rə gəl  miş  dir:

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın seç  ki qa  nun  ve  ri  ci  li  yi Mil  li Məc  lis 
de  pu  tat  la  rı  nın de  mok  ra  tik seç  ki  lə  ri üçün əsa  sı tə  min et  miş  dir. 

Mər  kə  zi Seç  ki Ko  mis  si  ya  sı, Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın döv  lət 
or  qan  la  rı və bə  lə  diy  yə st  ruk  tur  la  rı tə  rə  fin  dən gör  mə qa  bi  liy  yə  ti zəif 
olan şəxs  lə  rin səs ver  mə  lə  ri üçün şə  raitin ya  ra  dıl  ma  sı, elə  cə də seç  ki 
mən  tə  qə  lə  ri  nin 20%-də in  ter  net  də ya  yı  mın təş  kil olun  ma  sı da  xil ol -
maq  la seç  ki  lə  rin ke  çi  ril  mə  si  nə, seç  ki mən  tə  qə  lə  ri  nin ha  zır  lı  ğı  na dair 
əhə  miy  yət  li iş gö  rül  müş  dür.  

15 si  ya  si par  ti  ya  nın, bir si  ya  si par  ti  ya blo  ku  nun və əhə  miy  yət  li 
say  da müs  tə  qil na  mi  zəd  lə  rin seç  ki kam  pa  ni  ya  sın  da iş  ti  ra  kı se  çi  ci  lə  rə 
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real se  çim im  ka  nı ver  mək  lə on  lar ara  sın  da ya  rış  ma  nı tə  min et  miş  dir.
Küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  ri Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı və  tən -

daş  la  rı  na si  ya  si par  ti  ya  lar, on  la  rın öl  kə  nin da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sət, mil  li 
təh  lü  kə  siz  lik, döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu, iq  ti  sa  di və so  sial hə  ya  ta dair mə  sə -
lə  lər üz  rə proq  ram  la  rı  nın müd  dəala  rı haq  qın  da müx  tə  lif mə  lu  mat  lar 
təq  dim et  mək im  ka  nı əl  də et  miş  lər. Seç  ki  qa  ba  ğı təş  vi  qa  tın ke  çi  ril  mə  si 
əsas  sız məh  du  diy  yət  lər  lə çə  tin  ləş  di  ril  mə  miş və na  mi  zəd  lə  rin hü  quq -
la  rı  nı poz  ma  mış  dır. 

Yer  li mü  şa  hi  də  çi  lə  rə qa  nun  ve  ri  ci  lik çər  çi  və  sin  də öz və  zi  fə  lə  ri -
nin ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  si üçün la  zı  mi şə  rait ya  ra  dıl  mış  dır. Mü  şa  hi  də  çi  lər 
müx  tə  lif sə  viy  yə  li seç  ki ko  mis  si  ya  la  rı tə  rə  fin  dən ke  çi  ri  lən bü  tün təd -
bir  lər  də iş  ti  rak edə bil  miş  lər ki, bu da seç  ki pro  se  si  nin açıq  lı  ğı və aş -
kar  lı  ğı  nı sü  but edir.

Seç  ki  lə  rin təş  ki  li və ke  çi  ril  mə  si pro  se  sin  də Azər  bay  can Res  pub -
li  ka  sı  nın döv  lət ha  ki  miy  yət or  qan  la  rı tə  rə  fin  dən bey  nəl  xalq mü  şa  hi -
də  çi  lə  rin sta  tu  su  na riayət olun  ma  sı tə  min olun  muş, uzun  müd  dət  li və 
qı  sa  müd  dət  li mo  ni  to  rin  qin ke  çi  ril  mə  si  nə kö  mək  lik gös  tə  ril  miş  dir. 

Be  lə  lik  lə, 1 no  yabr 2015-ci il Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Mil  li 
Məc  li  si  nə de  pu  tat seç  ki  lə  ri  nin ha  zır  lı  ğı və ke  çi  ril  mə  si mil  li seç  ki qa -
nun  ve  ri  ci  li  yi ilə nə  zər  də tu  tul  muş qay  da  da hə  ya  ta ke  çi  ril  miş, səs  ver -
mə  nin ge  di  şin  də Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı və  tən  daş  la  rı  nın sər  bəst ira -
də ifa  də et  mə  lə  ri tə  min olun  muş  dur. 

L.E.Sluts  kiy                    A.İ.Ser  ge  yev
S.Q.So  ro  ko                   İ.X.Ra  hi  mov
E.K.As  ta  yev                        A.V.Ba  ra  nov
S.X.Ura  zov                  D.Y.Juk
K.S.Bo  ko  yev                    S.S.Kon  yu  xov
L.V.Koz  lo  va                       S.A.Ma  li  ni  na
N.Ş.Rax  mo  no  va                 S.L.Tka  çen  ko
B.A.Ab  duali  mov                D.G.Qla  dey
N.A.Sat  val  di  yev                 A.S.Kart  sov
İ.N.Lip  çiu

Bakı,1noyabr2015ciil
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Döv  lət ha  ki  miy  yə  ti or  qan  la  rı  na seç  ki  lər  də bey  nəl  xalq  
mü  şa  hi  də  çi  lər və məs  lə  hət  çi  lər üçün «De  mok  ra  ti  ya və  
və  tən  daş  la  rın seç  ki hü  quq  la  rı» möv  zu  sun  da se  mi  nar

(Bakış.,3oktyabr2011ciil)

2011ciilinoktyabrayının3dədövləthakimiyyətiorqanlarınaseç
kilərdə beynəlxalqmüşahidəçilər vəməsləhətçilər üçün «Demokratiya
və vətəndaşların seçki hüquqları» mövzusunda seminar keçirilmişdir.
SeminardaMilliMəclisindeputatları,Azərbaycan,Belarus,Qazaxıstan,
Rusiya,Tacikistan,QırğızıstanvəUkraynanınMərkəziSeçkiKomissiya
larının,MDBPAAŞurasıKatibliyinin,MDBİcraiyyəkomitəsinin,ATƏT
inDemokratikTəsisatlarvəİnsanHüquqlarıBürosununnümayəndələri,
seçkihüququsahəsindəalimlərvəekspertlərvədigərrəsmişəxslərişti
raketmişlər.

SeminarıMilliMəclis sədrininbirincimüaviniZ.Əsgərovaçaraq,
parlamentrəhbərliyiadındaniştirakçılarısalamladı.O,tədbirinçoxak
tualməsələyəhəsrolunduğunuvurğulayaraq,Azərbaycandademokratik
seçkiənənələrininformalaşmasıtarixindənsözaçdı.Birincivitsespiker
dediki,demokratikseçkisistemiqurulmadanölkədədemokratiyanınin
kişafındandanışmaqolmaz.OnagörədəAzərbaycandabusahəyəxüsusi
diqqətayrılmış,1995ciildəqəbuledilmişKonstitusiyadavətəndaşların
seçkihüquqlarıgeniştəsbitolunmuşdur.Z.Əsgərovqeydetdiki,ölkənin
qanunvericiliyiseçkilərinobyektiv,ədalətlivəşəffafkeçirilməsiüçüntam
hüquqi baza yaradır.HazırdaAzərbaycanda formalaşmış seçki sistemi
mövcuddur.Ötən20 ilərzindədördprezident,dördparlament,üçbə
lədiyyəseçkisivədördreferendumkeçirilib.Xalqımızdemokratikseçki
mədəniyyətinimənimsəyib.

Tədbir iştirakçılarınaseçkiprosesi iləbağlıAzərbaycanPreziden
tininimzaladığısənədlər,ölkəmizdəinsanhüquqlarınadairmilliproq
ramınqəbulolunduğu,qanunlarımızıntəkmilləşdirilməsiistiqamətində
beynəlxalq təşkilatlarlaəməkdaşlıqəlaqələrimizbarədəməlumatverən
MilliMəclissədrininbirincimüavinionudaqeydetdiki,demokratikseç
ki prosesinin inkişafındakı nailiyyətlərə baxmayaraq bizimbirbirimiz
dən öyrənəcəyimiz çox şey var. Bu baxımdanhazırkı seminarmühüm
əhəmiyyətkəsbedir.

Sonra tədbirdə «Azərbaycan Respublikasında demokratik seç
ki təcrübəsi:parlamentölçüsü»adlı kitabın təqdimatı oldu.MDBPAA
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ŞurasınınBaşkatibiMixailKrotovçıxışedərəkbildirdiki,MilliMəclis
AparatınınrəhbəriSəfaMirzəyevləbirgəümumiredaktəetdikləribuki
tabAzərbaycanparlamenti iləMDBParlamentlərarasıAssambleyasının
birgəzəhmətininbəhrəsidir.Azərbaycanvərusdillərindənəşrolunmuş
kitabdaçoxdəyərliməlumatlar toplanılmışdır.M.KrotovAzərbaycanın
uğurlarındansözaçaraq,siyasivəiqtisadisahələrdəkiyüksəlişləyanaşı
ölkəninseçkisisteminindəinkişafetdiyinivurğuladı.

SeminariştirakçılarınakitabhaqqındaməlumatverənAzərbaycan
RespublikasınınMilliMəclisAparatının rəhbəri S.Mirzəyevbildirdi ki,
təqdimolunan sənədlər toplusuMDBPAA iştirakçısı olandövlətlərdə
Demokratiyanın,parlamentarizmininkişafınınvəvətəndaşlarınseçkihü
quqlarınariayətolunmasınınmonitorinqibeynəlxalqinstitutunun(MDB
PAADİMBİ)dördillikfəaliyyətiniəksetdirir.O,həmçininxatırlatdıki,
2005ciildəAzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevindəstəyiiləinstitutun
özü,2007ciildəisəBakıfilialıyaradılmışdır.Ovaxtdanötənmüddətdə
buqurumseçkilərinkeçirilməsindəyüksəkfəallıqgöstərmişdir.Seminar
iştirakçılarına kitabda təqdim olunmuş sənədləri diqqətlə təhlil etmək
tövsiyəolunmuşdur.

Seminarın ikinci hissəsində əvvəlcə «MDB PAA iştirakçısı olan
dövlətlərinseçkiorqanlarınınseçkilərvəreferendumlarınkeçirilməsiüz
rəfəaliyyətinintəkmilləşdirilməsi:təşkilati,hüquqiaspektlər»mövzusu
müzakirə olunmuşdur.Mövzu ilə bağlımoderatorD.Qladey fikirləri
ni bölüşdükdən sonraAzərbaycanMərkəzi SeçkiKomissiyasınınüzvü
F.Cavadovunməruzəsidinlənildi.Məruzəçiqurumunfəaliyyəti,beynəl
xalqəlaqələri,yerlivəbeynəlxalqmüşahidəçilərinseçkilərdəiştirakıba
rədəətraflıməlumatverdi.Bildirdiki,bütünseçkilərdəşəffaflığınvəob
yektivliyintəminolunmasıMSKnınmarağındadır.Onagörədə,dairəvə
məntəqəseçkikomissiyasıüzvlərininpeşəkarlığınınartırılmasınadiqqət
ayrılmış,onlarüçün«Yaddaş»kitabçalarıhazırlanmış,polisəməkdaşları
üçünseminarlartəşkilolunmuşdur.Seçkiprosesindəinformasiyakom
munikasiya texnologiyalarınınverdiyi imkanlardangeniş istifadəolun
muş,məntəqələrdəvebkameralarquraşdırılmışdır.Seçkigünü«Qaynar
xətt»vəinternetvasitəsiiləvətəndaşlarlasıxəlaqəsaxlanılmışdırki,bu
damüraciətlərəvəşikayətlərədərhalreaksiyaverilməsinə,qarşıyaçıxan
problemlərinyerindəcəhəlledilməsinəimkanyaratmışdır.

ÖzçıxışlarındaBelarusRespublikasınınSeçkilərvərespublikare
ferendumlarınınkeçirilməsiüzrəMərkəziKomissiyasınınsədriL.Yermo
şina,AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisinindeputatıR.Quliyev,Ru
siya FederasiyasıMərkəzi SeçkiKomissiyasınınüzvü S.Şapiyev,Qırğız
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Respublikasının seçkilər və referendumların keçirilməsi üzrə Mərkəzi
komissiyasının üzvüA.Asanaliyev, Rusiya KonstitusiyaMəhkəməsinin
əməkdaşı,hüquqelmləridoktoruA.Kartsovmüzakirəolunanmövzuilə
bağlıözfikirvətəcrübələrinibölüşmüşlər.BirsıraçıxışlardaATƏTinün
vanınatənqidifikirlərsəslənmişdir.Qeydolunmuşdurki,seçkiləringedi
şivənəticələrinintanınmasıbarədərəyverərkənATƏTayrıayrıölkələrə
münasibətdəikilistandartlardançıxışedir.

Seminardamüzakirəyəçıxarılanikincimövzu–«Seçkilərimüşahi
dəvəonuntəkmilləşdirilməsi»üzrəMDBİcraiyyəkomitəsininşöbərəisi
Y.Slobodaməruzəetmişdir.ÇıxışlardaUkraynaAliRadasınınaltkomi
təsininsədriİ.Vernidubov,QırğızRespublikasınınJoqorkuKeneşininko
mitəsədriQ.Skripkina,ATƏTinDemokratikTəsisatlarvəİnsanHüquq
larıBürosununəməkdaşıN.Şmidt,TacikistanRespublikasınınseçkilərvə
referendumlarınkeçirilməsiüzrəMərkəziKomissiyasınınüzvüİ.Aliyev,
AzərbaycanVətəndaşCəmiyyətinin İnkişafınaYardımAssosiasiyasının
seçki qərargahının rəhbəriM.Zülfüqarlı təcrübələrini bölüşmüş, rəyvə
təkliflərininəzərəçatdırmışlar.

Ümumilikdəkeçirilənbuseminarınəhəmiyyətiyüksəkdəyərləndi
rilmişvəAzərbaycandason20ildəqazanılmışnailiyyətlər,həyatınbütün
sahələrindəkiuğurlarqeydolunmuşdur.
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 «MDB öl  kə  lə  rin  də seç  ki qa  nun  ve  ri  ci  li  yi  nin in  ki  şa  fı:  
tək  mil  ləş  dir  mə yol  la  rı və tət  biq prak  ti  ka  sı»  

möv  zu  sun  da bey  nəl  xalq se  mi  nar  

(Bakış.,1617dekabr2013cüil)

1617 dekabr 2013cü il tarixlərində BakıdaMDB iştirakçısı olan
dövlətlərinParlamentlərarasıAssambleyasınınvəAzərbaycanRespubli
kasıMilliMəclisinintəşkiletdikləri«MDBölkələrindəseçkiqanunverici
liyinininkişafı:təkmilləşdirməyollarıvətətbiqpraktikası»mövzusunda
beynəlxalq seminar keçirilmişdir. SeminardaAzərbaycanRespublikası
nın, Belarus Respublikasının, Qazaxıstan Respublikasının, Qırğız Res
publikasının,MoldovaRespublikasının,RusiyaFederasiyasınındeputat
ları,MDBİcraiyyəkomitəsinin,TürkPAnın,RusiyaFederasiyasıXarici
İşlərNazirliyininnümayəndələri,QazaxıstanRespublikasının,Moldova
Respublikasının, Rusiya Federasiyasının seçki komissiyalarının nüma
yəndələri,Birlikölkələrindənolanalimvəekspertləriştiraketmişlər.

Seminar iştirakçılarınaMDBPAAŞurasının sədriV.İ.Matviyenko
vəAzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininsədriO.S.Əsədovunsalam
larıçatdırılmışdır.

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclissədrininmüaviniV.F.Ələsgə
rovbeynəlxalqseminarıaçaraqseminariştirakçılarınısalamlamış,onlara
uğurluvəsəmərəliişlərarzuetmişdir.

BeynəlxalqseminarınaçılışındaönsözləçıxışedənMDBPAAŞu
rasınınBaşkatibiA.İ.Sergeyevqeydetmişdirki,«seçkiqanunvericiliyinin
təkmilləşdirilməsivətəndaşcəmiyyətininsabit inkişafınınayrılmazele
menti,onuntərəqqisiisəhəqiqidemokratikseçkilərinvəreferendumla
rınkeçirilməsiüçünəsasdır».A.İ.SergeyevMDBPAAnıniştirakçısıolan
dövlətlərinDemokratiyanın,parlamentarizmin inkişafınınvəvətəndaş
larınseçkihüquqlarınariayətolunmasınınmonitorinqibeynəlxalqinsti
tutununvəonunfiliallarınınişinixüsusiləvurğulamışdır.

MDBİcraiyyəkomitəsisədrininbirincimüaviniV.Q.Qarkun«Av
ropavəMDBölkələrindəseçkiqanunvericiliyinininkişafı:təkmilləşdir
məyollarıvətətbiqpraktikası»adlıməruzəiləçıxışetmişdir.O,seminar
iştirakçılarınabildirmişdirki,Birlikdəseçkilərinmüşahidəsitəcrübəsi9
sentyabr2001ciildənDövlətbaşçılarıŞurasınınqərarıiləMüstəqilDöv
lətlərBirliyindənolan ilkmüşahidəçiMissiyasınınBelarusRespublika
sınınprezident seçkilərinəgöndərilməsi iləbaşlamışdır.Onun fikrincə,
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dövlətbaşçılarıMDBdövlətlərindəkeçirilənprezidentvəparlamentseç
kilərinə,eləcədəreferendumlaraBirlikdənmüşahidəçilərgöndərilməsi
təcrübəsinidavametdirməkkimivacibsiyasiqərarqəbuletmişlər.

Seminardahəmçinin«AzərbaycanRespublikasınındemokratikseç
kisistemininəsaslarıbarədə»məruzəsiiləAzərbaycanRespublikasıMil
liMəclisininhüquqsiyasətivədövlətquruculuğuüzrəkomitəsininsədri
Ə.M.Hüseynli,RusiyaFederasiyasıFederalMəclisininFederasiyaŞurası
nınKonstitusiyaqanunvericiliyi,hüquqvəməhkəməməsələləri,vətəndaş
cəmiyyətinininkişafıüzrəkomitəninsədrmüaviniR.U.Qattarov,Azərbay
canRespublikasıMilliMəclisininregionalməsələlərüzrəkomitəsininsəd
riA.Q.Rəhimzadə,RusiyaFederasiyasınınMərkəziSeçkiKomissiyasının
üzvüS.M.Şapiyev, «Rusiya seçki hüququ ictimai institutu»ümumrusiya
ictimaitəşkilatınınicraçıdirektoruA.V.İqnatov,QırğızRespublikasıJokor
kuKeneşinYanacaqenergetikakompleksivəyeraltısərvətlərüzrəkomi
təsininüzvüB.O.Şarşeyev,RusiyaFederasiyasıKonstitusiyaMəhkəməsi
ninKonstitusiyapraktikasınınümumiləşdirilməsişöbəsininməsləhətçisi,
MDBPAADİMBİnin eksperti, hüquq elmləri doktoruA.S.Kartsov,Qa
zaxıstan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü M.A.Sarsem
baev,MoldovaRespublikasıMərkəziSeçkiKomissiyasınınsədrmüavini
Ş.Urıtu, «İctimai seçki diplomatiyası institutu» muxtar qeyrikommersi
yatəşkilatınınicraçıdirektoruS.V.Bolşakov,RusiyaFederasiyasıMərkəzi
SeçkiKomissiyasının ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə idarəsinin rəismüavini
V.İ.Lısenko,SanktPeterburqseçkikomissiyasınınüzvüN.V.Şubina,Qaza
xıstanRespublikasıParlamentiMəclisininqanunvericilikvəməhkəməhü
quqislahatıüzrəkomitəsininüzvüŞ.Mırzaxmetov,AzərbaycanRespubli
kasınınİnsanhüquqlarıüzrəMüvəkkiliE.T.Süleymanova,M.V.Lomonosov
adınaMoskvaDövlətUniversitetininpostsovetməkanınınaraşdırmaları
laboratoriyasınındirektoruA.V.Vlasovçıxışetmişlər.

16dekabr 2013cü ildəMDBPAAŞurasınınBaş katibiA.İ.Serge
yevbaşdaolmaqlaMDBiştirakçısıolandövlətlərinParlamentlərarasıAs
sambleyasınınnümayəndəheyətininAzərbaycanRespublikasıMillMəc
lisininsədriO.S.Əsədoviləgörüşüolmuşdur.MDBPAAnınnümayəndə
heyətiMilliMəclisin sədri ilə əməkdaşlığınvə seçkiqanunvericiliyinin
inkişafınınperspektivlərinimüzakirəetmişlər.AzərbaycanRespublikası
ParlamentininsədriMDBPAA–danolannümayəndəheyətini–seminar
iştirakçılarınıAzərbaycanRespublikasınınpaytaxtındasalamlayaraq,on
laraişlərindəuğurlarvəmüvəffəqiyyətlərarzulamışdır.

«MDBölkələrindəseçkiqanunvericiliyinininkişafı:təkmilləşdirmə
yollarıvə tətbiqpraktikası»beynəlxalq seminarı çərçivəsindəAzərbay
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canRespublikasıMilliMəclisininfoyesindəMDBPAAdanolanbeynəl
xalqmüşahidəçilərin işinəhəsr edilmiş fotoşəkillərin sərgisi açılmışdır.
FotoşəkillərdəBirlikölkələrininparlamentariləri,MDBPAAŞurasıKa
tibliyininəməkdaşlarıvəMDBPAADİMBİekspertləri9oktyabr2013cü
ilAzərbaycanRespublikasıPrezidentiseçkilərininhazırlanmasıvəkeçi
rilməsininuzunmüddətlivəqısamüddətlimonitorinqi zamanı,qrupun
əlaqələndiricisiL.E.Slutskinin,MDBPAAŞurasınınBaşkatibiA.İ.Serge
yevin, MDB PAADİMBİnin direktoruD.G.Qladeyin,MDB PAAdan
olan müşahidəçilərin Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
O.S.Əsədovla, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının
sədriM.M.Pənahovla,AzərbaycanRespublikasıKonstitusiyaMəhkəmə
sininsədrivəhakimləri,rayonicrahakimiyyətlərininbaşçıları,Avropa
dan olan kolleqalarla görüşləri əks olunmuşdur. Həmçinin stendlərdə
Prezidentliyənamizədlərinseçkiqərargahlarınasəfərləri,səsverməgünü
ölkəninseçkiməntəqələrindəməntəqəseçkikomissiyalarınınişiilətanış
lığıvəMDBPAA–danolanbeynəlxalqmüşahidəçilərinfəaliyyətiniəks
edənfotoşəkillərərastgəlinmişdir.

Seminarınikincigünündə17dekabr2013cüildəbeynəlxalqsemi
narıniştirakçılarıAzərbaycanRespublikasınınMərkəziSeçkiKomissiya
sındaolmuşvəoradaMSKsədriM.M.Pənahovlagörüşmüşlər.M.М.Pə
nahov9oktyabr2013cü ilAzərbaycanPrezidenti seçkilərininhazırlığı
və keçirilməsinin bütün mərhələlərində Mərkəzi Seçki Komissiyasının
fəaliyyəti barədə parlamentariləri, mütəxəssisləri və ekspertləri məlu
matlandırmışdır.MDBPAAdanolanbeynəlxalqmüşahidəçilərinmüs
bətrolunuxüsusivurğulayaraq,o,MSKnınbeynəlxalqmüşahidəçilərlə
əməkdaşlığıməsələsibarədəətraflısöhbətaçmışdır.Onunsözlərinəgörə,
MDBPAAdanolanmüşahidəçilərbeynəlxalqtəşkilatlartərəfindəngön
dərilənbütünuzunmüddətlimüşahidəqrupları arasındamonitorinqin
irihəcmi,hüquqitəhlilinkeyfiyyətivəAzərbaycanınseçkisistemi,icra,
qanunvericivəməhkəməhakimiyyətiorqanlarınınfəaliyyətininmüşahi
dəsininmürəkkəbliyiiləseçilirlər.

BeynəlxalqseminarınyekunlarıüzrəMDBPAAŞurasıKatibliyitə
rəfindənbroşurnəşredilmişvəbubroşurdaseminariştirakçılarınınbü
tünmateriallarınınicmalıvəfotoşəkillərözəksinitapmışdır.



138

«A  zər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da Bə  lə  diy  yə seç  ki  lə  ri  nə  
ha  zır  lıq və onun ke  çi  ril  mə  si  nin mo  ni  to  rin  qi üçün  

mü  şa  hi  də  çi  lə  rin ha  zır  lan  ma  sı»  
möv  zu  sun  da tə  lim-se  mi  nar

(Mingəçevirş.,14noyabr2014cüil)

14 noyabr 2014cü ildə Azərbaycan Respublikasının Mingəçevir
şəhərindəMDBPAAiştirakçısıolandövlətlərinDemokratiyanın,parla
mentarizmininkişafınınvəvətəndaşlarınseçkihüquqlarınariayətolun
masının monitorinqi beynəlxalq institutunun Bakı filialı, Azərbaycan
RespublikasınınMilliMəclisi,AzərbaycanRespublikasınınMərkəziSeçki
Komissiyası,MDBiştirakçısıolandövlətlərinParlamentlərarasıAssam
bleyasıŞurasıKatibliyi,MingəçevirŞəhərİcraHakimiyyətivəyerlidairə
vəməntəqəseçkikomissiyalarının iştirakı ilə«AzərbaycanRespublika
sındaBələdiyyəseçkilərinəhazırlıqvəkeçirilməsininmonitorinqiüçün
müşahidəçilərinhazırlanması»mövzusundatəlimseminarkeçirilmişdir.

Seminarın işində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Re
gionalməsələlərüzrəkomitəsininsədriA.Rəhimzadə,AzərbaycanRes
publikasıMilliMəclisinindeputatıA.Mirzəzadə,AzərbaycanRespubli
kasıMilliMəclisininMDBPAAdanümayəndəsiA.Cəfərov,Azərbaycan
RespublikasıMərkəzi SeçkiKomissiyasınınüzvüQ.Orucov,MDBPAA
iştirakçısı olan dövlətlərin Demokratiyanın, parlamentarizmin inkişafı
nınvəvətəndaşların seçkihüquqlarına riayətolunmasınınmonitorinqi
beynəlxalqinstitutununekspertiD.G.Qladey,MingəçevirşəhərİcraHa
kimiyyətibaşçısınınbirincimüaviniİ.İsmayılov,MDBPAADİMBİBakı
filialınındirektoruE.İmaməliyevvə filialınəməkdaşları,dairəvəmən
təqəseçkikomissiyalarınınsədrlərivəüzvləri,yerlimüşahidəçilər,yerli
QHTvəKİVnümayəndələriiştiraketmişlər.

47saylıMingəçevirşəhərseçkidairəsindəndeputatseçilmişA.Mir
zəzadəvəMingəçevirşəhər icrahakimiyyətibaşçısınınbirincimüavini
İ.İsmayılov çıxışlarındamüvafiq ərazidə seçkilərə hazırlıq və onunge
dişi,vətəndaşlarınfəallığı,bələdiyyəqurumlarınınşəhərinictimaisiyasi
həyatındarolubarədətəlimiştirakçılarınaətraflıməlumatvermişlər.

A.Rəhimzadəninçıxışındadeputattərəfindəndövlətidarəetməsin
dəbələdiyyəinstitutununmüstəsnarolununolmasıbarədəətraflıməlu
matverilmişvəhərbirseçkidəolduğukimi,bələdiyyəseçkilərindədə
şəffaflığınvacibolduğuvurğulanmışdır.
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SeminariştirakçılarıqarşısındaçıxışedənMSKüzvüQ.Orucovyer
limüşahidəninprinsipləri,müşahidəçilərinhüquqvəvəzifələri,müşa
hidəçilərəqadağanolunanməqamlar,AzərbaycanRespublikasınınSeçki
Məcəlləsiiləkütləviinformasiyavasitələrininvədigərseçkiiştirakçıları
nınseçkilərimüşahidəiləbağlırolvəfunksiyalarıbarədədətəlimiştirak
çılarınagenişməlumatvermişdir.

MDBPAADİMBİekspertiD.G.Qladeytəlimiştirakçılarınabeynəl
xalqmüşahidəvəMDBPAAnınbusahədəkitəcrübəsibarədəməlumat
verərək,MDBPAA iştirakçısı olandövlətlərdəvə eləcədəAzərbaycan
Respublikasındakeçirilənseçkilərinuzunmüddətlivəqısamüddətlimü
şahidəsiniətraflısəciyyələndirmişdir.

Tədbirinikincihissəsindətəlimiştirakçılarıöznövbələrindəiştirak
etdikləribuvədigərseçkilərbarədəməlumatvermiş,onlarımaraqlandı
ransuallarbarədəfikirmübadiləsiaparmışlar.

Tədbirin sonunda aktiv seçki hüququnamalik şəxslərin vədigər
seçki iştirakçılarınınmaarifləndirilməsi üçünbu cür tədbirlərin keçiril
məsininvacibliyiqeydedilmişdir.
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