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Xülasə

Hakimiyyət qollarının formalaşmasında seçkilərin bir vasitə olmaqdan
çıxma təhlükəsi, siyasi tərəflərin seçkilərə etimadının olmaması, habelə cə-
miyyətin demokratiyaya, o cümlədən onun əsas elementi olan seçkiyə inam-
sızlığının dərinləşməsi bu araşdırmaya səbəb olan amillərdir.

Müstəqil Azərbaycan Respublikasında son 24 ildə cəmi 21 dəfə seçki və
referendum keçirilmişdir. 4 dəfə Milli Məclisə, 6 dəfə Prezident kürsüsünə,
4 dəfə bələdiyyə seçkiləri və 5 dəfə referendum keçirilmişdir. Bu seçki və
referendumların nəticələri analiz edilmiş, 08 iyun 1992-ci il Prezident seçki-
lərindəki nəticə (59.4%) istisna olmaqla, sonrakı 5 prezident seçkilərində
seçilən prezidentin lehinə verilən səslərin ortalaması 85,5%, son 5 referen-
dumda hökumətin qəbul etmək istədiyi məsələlərin lehinə verilən səslərin
miqdarı 89,76%, Milli Məclisdəki və bələdiyyələrdəki balans da təxminən
90%-dən çox iqtidarın mənafelərini müdafiə edən şəxslərin təmsilçiliyi ilə
formalaşmışdır. Parlamentdə səsvermələrin nəticələrinə analiz edildiyində
son 20 səsvermədə məsələlərin lehinə verilən səslərin ortalaması 99%, əl-
eyhinə verilən səslərin ortalaması 0,68%, bitərəf qalanlar isə 0,31% olmuş-
dur. Bunlar demokratik ortamda alınması mümkün olmayan nəticələrdir.

Müqayisə üçün ABŞ-dakı son 5 prezident seçkilərində seçilən prezidentlə-
rin aldığı səslərin ortalama nəticəsi 53,22% təşkil edir. Fransada son 3
prezident seçkilərində prezident seçilən şəxslərin ilk turda aldıqları səs orta-
laması 41,56% miqradında olub. Türkiyənin son 5 Parlament və digər yerli
seçkilərinin nəticələrinə baxdıqda, parlamentdə çoxluğu əlində tutub, höku-
mət quran tərəfin aldığı səs ortalaması 42% keçmir. Avtoritar rejim kimi
xarakterizə edilən Rusiya Federasiyasında belə, son 5 prezident seçkilərində
prezident seçilən şəxslərin aldıqları səs ortalaması 62,26% olmuşdur.

Araşdırmada əsas istiqamətləri bunlardır:

• Konstitusion seçki sistemi ilə bağlı problemlər;
• Seçki Məcəlləsində və əlaqəli qanunlarda olan problemlər;
• MSK-nın sənədlərində olan problemlər;
• Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin müəyyən etdiyi problemlər;
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Araşdırmada Konstitusion seçki sistemi ilə bağlı problemlərı belə
sıralanmışdır:

• Azərbaycan Konstitusiyasında  siyasi partiyaların yerinin olmaması;
• Milli Məclisin formalaşmasında, sadəcə, majoritar sistemdən istifa-

də edilməsi və siyasi partiyaların rolunun məhdudlaşdırılması;
• Konstitusiyada əvvəllər mövcud olan Prezident seçkilərində bir şəx-

sin 2 dəfədən çox seçilməsini əngəlləyən normanın qaldırılması;
• Seçkilərin, sadəcə, hüquq kimi nəzərdə tutulması, vəzifə olaraq mü-

əyyən edilməməsi;
• Məhkəmə hakimiyyətinin ələbaxımlılığı.

Araşdırmada Seçki Məcəlləsində olan önəmli problemlər kimi bun-
lar müəyyən edilmişdir:

• Seçki Məcəlləsində olan müddətlərın qısa olması;
• Seçki komissiyalarındakı balansın olmaması və tək tərəfin praktik

dominantlığı; (komissiyaların tərkibinin formalaşdırılması prosedu-
rasının ədalətsiz olması);

• Seçici qeydiyyatı problemləri, namizədlərin irəli sürülməsi və
qeydiyyatı prosesindəki mürəkkəbliklər;

• Seçkiqabağı təşviqatın problemləri:

- Sərbəst toplaşmaq hüququnun istifadəsindəki problemlər;
- Kütləvi İnformasiya vasitələrində təşviqat;

• Seçkilərdə müşahidəçilərin qeydiyyatı və fəaliyyətindəki maneələr;
• Seçki şikayətlərinə baxılmanın problemləri.
• Araşdırmada Seçki komissiyası protokolunun doldurulması (izahedi-

ci təlimat);
• Exit-poll;
• Seçki komissiyalarında şikayətlərin araşdırılmasına dair sənədlər;
• Seçkiqabağı təşviqata nəzarətə dair sənədlər;
• Veb-kamera;

Araşdırmada Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin çıxardığı qə-
rarların və baxdığı işlərin  müəyyən etdiyi problemlər bunlardır:

• Hər seçkidə AİHM-ə gedən şikayətlərin həddən artıq çox olması;
• AİHM-in qərarlarının hər birində pozuntuların müəyyən edilməsi;
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• Hökumətin qərarların icrasındakı yanaşmasında mövcud olan prob-
lemlər;

• AİHM-nin və AŞNK-nin tövsiyələrinə münasibət.

Araşdırma yuxarıdakı problemləri yerli qanunvericilik, beynəlxalq hüquq
normaları, öhdəliklər və tövsiyələr baxımından geniş şəkildə tədqiq etmiş və
hər istiqamət üzrə konkret təkliflər irəli sürmüşdür. Təkliflər kitabın sonun-
da hər bir istiqamət üzrə ayrıca verilmişdir.

Konstitusion seçki sistemi ilə bağlı nəzərdə tutulan təkliflər bunlardır:

• Azərbaycan Konstitusiyasına yeni “siyasi partiyalar” maddəsinin
əlavə edilməsi;

• Azərbaycanda Milli Məclisə mövcud seçki sistemi dəyişməli, majori-
tar sistemdən proporsional seçki sisteminə keçməli;

• Milli Məclisdəki yerlərin sayı, parlamentin funksiyası nəzərə alına-
raq, 200 nəfərədək çıxarılmalı;

• Prezident seçkilərində bir şəxsin 2 dəfədən çox seçilməsi qadağan
edilməli;

• Cəmiyyətdə demokratik vərdişləri təşviq etmək üçün seçkilərdə işti-
rak sadəcə hüquq yox, həm də vəzifə kimi müəyyən edilməli;

• Məhkəmələrin müstəqilliyi təmin edilməli.

Məcəllə və əlaqəli qanunlarla bağlı təkliflər

• Seçki Məcəlləsinin və əlaqəli qanunların yenidən nəzərdən keçiril-
məsinin obyektiv səbəbləri çoxdur və cəmiyyətdə, siyasi tərəflər ara-
sında ictimai konsensusun, siyasi etimadın yaradılması, demokrati-
yanın təməli hesab edilən azad və ədalətli seçkiyə inamın bərpası
bunu zəruri edən başlıca amillərdəndir. Odur ki, Məcəllə və əlaqəli
qanunlar yenidən nəzərdən keçirilməli, aşağıdakı istiqamətlərdə və
mahiyyətdə dəyişikliklər, yeniliklər gətirilməlidir.

Seçki Məcəlləsində müddətlər

• Seçki Məcəlləsi qəbul edildiyi zaman mövcud olan müddətlər yeni-
dən bərpa olunmalıdır. Xüsusilə, təşviqat müddəti üçün nəzərdə tutu-
lan müddət 45 gündən az olmamaqla müəyyən edilməlidir.
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Seçki komissiyalarının tərkibinin formalaşdırılması

• Bütün səviyyələrdəki seçki komissiyalarının tərkibi və seçki komissi-
yalarındakı vəzifələr (sədr, müavin, katib) əsas siyasi tərəflərin iqti-
dar (və onu dəstəkləyən) tərəflə bütün siyasi proseslərdə iqtidarın
qarşısında duran müxalifət (vəya onun birliyi) bərabər təmsiliçiliyi
əsasında balanslaşdırılmış qaydada yenidən təşkil olunmalıdır.

Seçici qeydiyyatı

• Vətəndaşların vahid elektron qeydiyyat reyestirindən MSK-nın bir-
başa istifadə imkanı tanınmalıdır.

• Həqiqi hərbi xidmətdə olan şəxslərin, habelə   azadlıqdan məhrum-
etmə yerlərində cəza çəkən şəxslərin səsvermə hüququ   müvəqqəti
məhdudlaşdırılmalıdır.

• Referendumda, prezident seçkilərində, parlament seçkilərində və bə-
lədiyyə seçkilərində azı 50% seçicinin iştirak senzi tələb edilməlidir.

Namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı prosesi

• Prezident, parlament və bələdiyyə seçkilərində siyasi partiyalar və
siyasi partiyalar bloku tərəfindən irəli sürülən namizədlərin qeydiy-
yatı siyasi partiyalar və siyasi partiyalar blokunun qərarı ilə təsdiq
edilən namizədlərin siyahısı əsasında aparılmalıdır. Siyasi Partiya-
ların Ədliyyə Nazirliyində olan reyestr məlumatlarından Mərkəzi
Seçki Komissiyası (MSK) birbaşa istifadə edə bilməli, tərəflərdən
hər hansı qeydiyyat sənədləri tələb olunmamalıdır.

• Namizədlərin dəstəklənməsi üçün imza əvəzinə namizədi dəstəkləyən
seçici sadəcə fərdi identifikasiya nömrəsini (FİN) qeyd etməli, beləliklə,
şəxsin öz razılığı kimi FİN yetərli olmalıdır. Ayrıca, elektron imzanın tət-
biqi imkanları genişləndirilməli, namizədin online formada dəstəklənmə-
si platforması www.e-gov.az sistemi çərçivəsində yaradılmalıdır.

• Prezident seçkilərində namizədin müdafiəsi üçün seçici dəstəyi heç
bir kvota olmadan toplanmalı, seçicilər eyni zamanda birdən çox na-
mizədin namizədliyini dəstəkləyə bilməlidir. Parlament və bələdiyyə
üzləri seçkilərində də birdən çox namizədin bir seçici tərəfindən dəs-
təklənməsi yolu açılmalıdır.
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• Namizədlərin qeydiyyatı üçün sənədlərin düzgünlüyünü yoxlayan işçi
qrupunun tərkibi müstəqil ekspertlərdən ibarət təşkil edilməli, ko-
missiya üzvlərinin bu qrupda iştirakı qadağan edilməli, qeydiyyat-
dan imtinanın əsasları konkret olmalı və qeydiyyatın alternativ vari-
antı kimi qeydiyyat depoziti təkrar tətbiq olunmalıdır.

• Seçici imzalarının düzgünlüyünün yoxlanılması absurd olduğundan,
bu Məcəllədən çıxarılmalı, sadəcə FİN-lərin yoxlanması prosedurası
mövcud olmalıdır.

Seçkiqabağı təşviqata dair müddəalar:

Sərbəst toplaşmaq hüququnun istifadəsi

• Seçki təşviqat matreallarının, plakatların paylanması, yerləşdirilmə-
si tamamilə sərbəst olmalı, texniki tənzimləmələr təməl seçki hüqu-
qunu məhdudlaşdırmamalıdır;

• İnsanlar dinc toplandıqları müddətcə, cəmiyyətə təhlükə törətmədik-
lərindən onların  yüksək miqdarda cərimələnməsi, məcburi işlərə
cəlb edilməsi və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması yolverilən olma-
malı, İXM-nin sanksiyası 2012-ci ildə mövcud olan əvvəlki səviyyəyə
endirilməlidir;

• Təşviqat zamanı inzibati resurslardan istifadə yolu birmənalı olaraq
bağlanmalı, qeydə alınmış namizədlər vəzifədə olsalar belə, vəzifələ-
rinə görə qanunvericiliklə onlara tanınmış imtiyazlardan, imkanlar-
dan mərhum edilməli, bütün namizədlərin bərabərliyi təmin edilmə-
li,seçkilərə start verildiyi andan etibarən, vətəndaşın səslərinə təsir
edə bilən təmir, tikinti, abadlaşdırma, qurğuların qurulması, və s. ki-
mi fəaliyyətlər qadağan edilməli, qəza halları istisna olmaqla yerli
büdcələrdə nəzərdə tutulan bu kimi xərcləmələrin seçkiyə start veril-
diyi gündən səsvermələrin nəticəsinin elan olunduğu günədək olan
dövrdə  nəzərdə tutulması qadağan edilməlidir.

Kütləvi İnformasiya vasitələrində təşviqat

• KİV-də pulsuz təşviqat üçün 60 dairədə namizədin qeydiyyata alın-
masını tələb edən, habelə digər məhdudlaşdırıcı normalar ləğv edil-
məlidir;
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• Dövlət büdcəsindən maliyyələşən bütün KİV-lər seçki prosesində
ödənişsiz efir vaxtı ayırmalıdır;

• Təşviqat zamanı hər bir televiziya və radio üçün ödənişsiz efir vaxtı
gündəlik 1 saatdan az olmamalı və ancaq prime-time zamanı nəzər-
də tutulmalıdır(TV-lər üçün 19:00-23:00 arası, radiolar üçün 18:00-
21:00 arası);

• Özəl televiziyalarda, ictimai və dövlət yayımçılarında ödənişli efir
vaxtının minimum limiti olmalı, təşviqat saatları əsasən prime-time-
da olmaqla digər saatlarda da olmalı və qiymətin üst həddi həmin
qurumun son ay reklamları analiz edilərək ən aşağı kommersiya
reklam qiymətindən aşağı müəyyən edilməlidir;

• Dövrü mətbuat orqanlarında, “online” resurslarda, saytlarda və di-
gər KİV-lərdə müəyyən olunan ən yüksək ödəniş qiyməti ən aşağı
kommersiya reklamı qiymətindən aşağı müəyyən edilməlidir;

• Seçkilərə start verilən gündən etibarən bütün tele-radiolarda, döv-
rü-mətbuat orqanlarında, digər KİV resurslarında xəbərləmə siyasə-
tində “seçki dövrü” qaydaları tətbiq edilməli, iqtidar və müxalifət tə-
rəflərinə xəbərlərdə bərabər yer ayrılmalıdır;

• Təşviqat prosesində balansı təmin etmək məqsədi ilə qarşı tərəflərin
bərabər formalaşdırdığı mətbuat qrupu nəzarət funksiyası həyata
keçirməlidir;

• Qaydaları pozan media qurumlarına yüksək cərimələr tətbiq edil-
məli və əgər cərimələrdən sonra yenidən qaydalara əməl etməzlərsə,
səsvermə gününün sonunadək müvəqqəti olaraq həmin qurumun ya-
yımı, nəşri dayandırılmalıdır.

Seçkilərdə müşahidəçilərin qeydiyyatı və fəaliyyəti

• Müşahidəçi səsvermə günü istədiyi vaxt müvafiq seçki məntəqəsinin
səsvermə otağında olmaq, fotoaparatdan, diktofon və video kamera-
dan, ağıllı telefondan habelə digər müasir texnologiyadan istifadə
etməlidir. Müşahidəçilərin müşahidə zamanı həmin texniki vasitələr-
dən istifadə edərək əldə etdikləri materialla qanuni yolla əldə olun-
muş sübut hesab edilməli, bu haqda Mülki Prosessual Məcəlləsinə və
cinayət prossesual məcəlləsinə müvafiq düzəlişlər edilməlidir. Müşa-
hidə kameralarının görüntüləri də qeyd-şərtsiz məhkəmələr üçün qa-
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nuni yolla əldə edilmiş sübut hesab edilməli, istənilən mübahisə za-
manı bu görüntülər həlledici olmalıdır;

• Müşahidəçinin pozuntuya dair tərtib etdiyi aktın hüquqi qüvvəsi baş-
qa şəxslərin iradəsinə bağlanmamalı, birbaşa sübutlardan biri kimi
qiymətləndirilməlidir;

• İctimai birliklərin müşahidə aparması üçün heç bir şərt olmamalı,
nizamnamələrində belə bir şərtin olması tələb edilməməlidir.

MSK tərəfindən qəbul olunmuş normativ xarakterli aktlarda dəyi-
şiklik üçün aşağıdakı təkliflər nəzərdə tutulub.

Seçki komissiyası protokolunun doldurulması

• İzahlarda  qeyd  olunan  uyğunsuzluqlar  aradan  qaldırılmalı,  Seçki
Məcəlləsinin tələbləri və beynəlxalq qurumların müvafiq tövsiyyələri
yerinə yetirilməlidir.

Exit-poll

• Exit pollun keçirilməsinə dair bütün normalar Məcəllədən çıxarılma-
lı,  istənilən ictimai qurumun istənilən məntəqə və dairə ərazisində
exit-poll keçirilməsi sərbəst olmalıdır. Bu seçki prosesinə ictimai nə-
zarət xarakteri daşıdığına görə MSK-dan razılıq alınması absur-
ddur.

Seçki komissiyalarında şikayətlərin araşdırılması

• Seçki şikayətlərinin tərtib edilməsi və verilməsi qaydaları sadələşdi-
rilməli, şikayətlərin tərtibi hüququ pozulan hər kəs üçün əlçatan ol-
malıdır;

• Daha öncə beynəlxalq qurumların tövsiyə etdiyi kimi şikayətlər üzrə
ekspert qruplarının tərkibinin yenidən nəzərdən keçirilməli və şika-
yətləri obyektiv araşdıra biləcək müstəqil hüquqşünaslardan ibarət
Qruplar yaradılmalıdır. Şikayətlərin bir neçə ekspertdən ibarət qrup
tərəfindən baxılmasını təmin etmək üçün müvafiq prosedurlara əla-
vələr edilməlidir. Şikayətçilər ekspert qrupu tərəfindən araşdırılma
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prosesinə dəvət olunmalıdılar ki, öz şikayətləri təqdim və qrup tərə-
findən dəlillərin müzakirəsində iştirak edə bilsinlər. Ekspert qrupu
tərəfindən keçirilən araşdırılma prosesi müşahidəçilər üçün açıq
keçirilməlidir;

• Şikayətlərin araşdırılması üçün 3 günlük müddətin əlavə olaraq da-
ha 3 gün müddətində artırılması qaydası ləğv edilməlidir;

• 3 günlük şikayət vermə müddəti keçməsinə baxmayaraq şikayətçinin
obyektiv əsasları olduqda müddət məhkəmə qaydasında olduğu kimi
bərpa olunmalıdır;

• Şikayətlərinin araşdırılması və araşdırmadan yayınmaya, habelə şi-
kayətin araşdırılması üzrə qanunla üzərinə düşən vəzifələri tam yeri-
nə yetirməməyə görə cinayət məsuliyyəti müəyyən olunmalıdır;

• Şikayətçinin öz təqsiri və könüllü imtinası istisna olmaqla, şikayətçi-
nin şikayətin araşdırılmasında iştirak etməməsi həmin şikayət üzrə
qərarın ləğvi üçün əsas hesab edilməlidir;

• Seçki hüquqlarının pozulmasına görə inzibati xəta və cinayət hesab
edilən əməllərə görə sanksiyalar sərtləşdirilməlidir, həmçinin bu
əməllərə görə məsuliyyətin labüdlüyü təmin edilməlidir;

• Seçki iştirakçılarının inzibati xəta yaradan seçki hüquq pozuntula-
rından yerli məhkəmələrə şikayət imkanları genişləndirilməli, bu po-
zuntular üzrə icraat sadələşdirilməli və çevik olmalıdır;

• Nəticələrin Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilməsindən əvvəl şika-
yət vermək müddətinin başa çatmasını təmin etmək məqsədilə Seçki
Məcəlləsinə əlavələr edilməlidir və Konstitusiya Məhkəməsi şikayət-
lər üzrə müddətlər başa çatmadan və bütün şikayətlər üzrə qərarlar
verilmədən nəticələri təsdiq etməməlidir.

• Seçkilərin nəticələrinin etibarsız hesab edilməsinə dair normalar
konkretləşdirilməli və seçkilərin nəticələrinin Konstitusiya Məhkə-
məsi tərəfindən təsdiqlənməsi qaydası ləğv edilməlidir

Seçkiqabağı təşviqata nəzarət

• Seçkidə iştirak edən tərəflərin bərabər formalaşdırdığı mətbuat qru-
pu KİV-də təşviqatla bağlı nəzarət funksiyası həyata keçirməlidir;

• Müraciətçilər mətbuat qrupu tərəfindən araşdırılma prosesinə dəvət
olunmalırdılar ki, öz şikayətlərini təqdim və qrup tərəfindən dəlillə-
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rin  müzakirəsində iştirak edə  bilsinlər. Mətbuat  qrupu  tərəfindən
keçirilən araşdırılma prosesi müşahidəçilər üçün açıq keçirilməlidir.

• Mətbuat qrupunun sayı, formalaşdırılması qaydası və iş prinsipi Ko-
missiyanın aktında aydın göstərilməlidir.

Veb-kamera

• Aşkarlığın geniş təmin edilməsi və seçkilərə ictimai inamın daha da
artırılması məqsədilə quraşdırılmış veb-kameraların videoyazıları-
nın seçkidə iştirak edən bütün tərəfləri üçün asan əlçatıçmlı olması
və şikayətlərin obyektiv araşdırılması üçün sübut növü kimi istifadə
edilə bilməsi qaydalarda dəqiq ifadə olunmalıdır.

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi

Araşdırmada İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin seçki hüququ-
nun pozuntusu ilə bağlı qəbul etdiyi Qərarlar geniş analiz edilmiş, pozuntu-
lar müxtəlif parametrlərə görə qruplaşdırılmışdır. AİHM-nin qərarlarında
önə çıxan qanunun keyfiyyəti, məhkəmələrin məsələlərə peşəkar yanaşma-
yaraq, verdiyi qərarları əsaslandırmaması, prosessual pozuntulara yol
verməsi xüsusilə qabardırılıb. AİHM-in qərarlarında seçki pozuntularına iki
instansiyada - Seçki komissiyalarında və Məhkəmə instansiyalarında yol
verildiyi təsdiq edilmişdir. Araşdırmada AŞ Nazirlər Komitəsi tərəfindən
verilmiş tövsiyələrə yer verilmiş, Seçki komissiyalarında həyata keçirilmiş
islahatlar və aparılmış təlimlər, xüsusilə ekspertlər qrupunun formalaşdı-
rılması komissiyalar qarşısında prosedurunun müstəqilliyi, şəffaflığı və
hüquqi keyfiyyəti beynəlxalq tələbləri ödəmədiyi vurğulanmış, yeni addım-
ların atılmasının zəruriliyi qeyd edilmişdir.

Məhkəmə nəzarətinin səmərəliliyi məsələsi ilə əlaqədar Nazirlər Komitə-
sinin təəssüf hissi keçirdiyi, nəzərdə tutulmuş məqsədlərə nail olunmadığı,
islahatların səmərəliliyinin praktikada nümayiş etdirilməli olduğu nəzərə
çatdırılmışdır.
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I Hissə

Konstitusion seçki sistemi, Seçki Məcəlləsi və əlaqəli
qanunlara baxış, problemlər və təkliflər

Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini elan etdikdən sonra 1995-ci il
Konstitusiyası ilə yeni siyasi sistemini müəyyənləşdirdi. Bu sistemə görə
Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi Azər-
baycan xalqıdır. Xalq suverenliyindən istifadə etməklə sərbəst və müstəqil
öz müqəddəratını həll etmək və idarəetmə formasını müəyyən etmək hüqu-
quna malikdir. Azərbaycan xalqı öz suveren hüququnu bilavasitə ümumxalq
səsverməsi - referendum və ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasın-
da sərbəst, gizli və şəxsi səsvermə yolu ilə seçilmiş nümayəndələri vasitəsi
ilə həyata keçirir.

Konstitusiyaya əsasən hakimiyyət bölgüsü mövcuddur. Hakimiyyətin qa-
nunverici qolu Milli Məclis, İcra hakimiyyətinin başı Prezident, habelə yerli
özünüidarə instutuları olaraq bələdiyyələr yalnız seçki yolu ilə formalaşır və
məhdud müddət çərçivəsində funksiyalarını həyata keçirir. Hər 5 ildən bir
bu qurumlara seçkilər yenilənməli, demokratik və azad seçkilər yolu ilə bu
qurumların təmsilçiləri xalqdan mandat almalıdır. Xalqın və onun qurduğu
dövlətin konstitusiya ilə müəyyən olunmuş taleyüklü məsələləri də zərurət
olduqda ümumxalq səsverməsi - referendum ilə xalqın rəyinə təqdim edil-
məli və ancaq xalq tərəfindən qəbul edilməlidir.

1995-ci il Konstitusiyanın qəbul edildiyindən bu yana keçən 20 ildə Azərbay-
canda hər 5 ildən bir olmaqla 3 dəfə Milli Məclisə (05 noyabr 2000, 06 noyabr
2005, 07 noyabr 2010-cu illər) 4 dəfə Prezident kürsüsünə, (11 oktyabr 1998, 15
oktyabr 2003, 15 oktyabr 2008 və 09 oktyabr 2013-cü illər) 4 dəfə bələdiyyə
üzvlüyünə (1999, 2004, 2009, 2014-cü illər) seçkilər keçirilmiş, Konstitusiyanın
özünün qəbul edildiyi referendum da daxil olmaqla 3 dəfə də (12 noyabr 1995,
24 avqust 2002, 18 mart 2009-cu il tarixli) referendum keçirilmişdir. Ümumiy-
yətlə, 1991-ci il 18 Oktyabr Müstəqilliyin elan edilməsindən Konstitusiyanın qə-
bul edilməsinə qədər keçən 4 ildə 2 dəfə referendum (29 dekabr 1991-ci ildə
müstəqillik aktının qəbul edilməsi və 29 avqust 1993-cü ildə prezident Elçibəyin
səlahiyyətlərinin əlindən alınması), 2 dəfə Prezident (08 iyun 1992-ci il, 3 ok-
tyabr 1993-cü il) və 1 dəfə də Milli Məclisə (12 noyabr 1995-ci il) seçkilər
keçirilmişdir. Beləliklə, müstəqil Azərbaycan Respublikasında ölkə konstitusiya-
sının qəbulundan bu yana 16 dəfə olmaqla cəmi 21 dəfə seçkilər və referendum-
lar keçirilmişdir.

1992-ci il Prezident seçkilərindəki nəticə (59.4%) istisna olmaqla, sonra-
kı 5 prezident seçkilərində seçilən prezidentin lehinə verilən səslərin ortala-
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ması 85,5%, son 5 referendumda hökumətin qəbul etməsini istədiyi məsələ-
nin lehinə verilən səslərin miqdarı 89,76% olmuş, Milli Məclisdəki balans
da təxminən bu miqdarda hökumətin lehinə formalaşmışdır.

85-90%-lik nəticələrin demokratik və plüralist cəmiyyətlərdə azad və ədalət-
li seçkilərin mövcud nəticəsi kimi qeydə alınması demək olar ki, heç zaman
müşahidə edilmir. Odur ki, ölkəmizdə hər seçkidən, referendumdan sonra nəti-
cələr istər yerli, istərsə beynəlxalq ictimaiyyətin seçki peşəkarları, müşahidə
missiyaları, azad media qurumları tərəfindən birmənalı qarşılanmamaqda, tən-
qidə məruz qalmaqdadır. Bu səbəbdən də seçkilərdə iştirak edən tərəflərdən
özünü əsas müxalifət kimi təqdim edən və hökumətin siyasətinə müxalif olan
yerli siyasi oyunçular və tərəfsiz beynəlxalq müşahidə missiyaları bütün seçki-
lərdən, səsvermədən sonra nəticələrin formalaşmasındakı rəqəmlərə birmənalı
yanaşmamış, seçkinin nəticələrini qeyd-şərtsiz qəbul etməmişdir.

Məsələni obyektiv prizmadan qiymətləndirməyə çalışdıqda, bu yanaş-
manın müəyyən haqlı arqumentlərini görmək mümkündür. Azad, demokra-
tik ölkələrdəki seçkilərin nəticələrində bir tərəfin əzici üstünlüyü demək olar
ki, son 20-30 ildə müşahidə edilməməkdədir. Belə ki, Türkiyənin son 5 Par-
lament və digər   seçkilərinin nəticələrinə baxdıqda, parlamentdə çoxluğu
əlində tutub, hökumət quran tərəfin aldığı səs ortalaması 42% keçmir. ABŞ-
dakı son 5 prezident seçkilərində seçilən prezidentlərin aldığı səslərin ortala-
ma nəticə  53,22% təşkil edir. Fransada son 3 prezident seçkilərində
prezident seçilən şəxslərin ilk turda aldıqları səs ortalaması 41,56% miqra-
dındadır. Hətta tam demokratik təsisatları formalaşmayan və avtoritar rejim
kimi qiymətləndirilən Rusiya Federasiyasında son 5 prezident seçkilərində
prezident seçilən şəxslərin aldıqları səs ortalaması 62,26% olmuşdur.

Bu mənzərə ölkəmizdə hər seçkilər öncəsi və sonrası ən aktual problem
kimi seçki sistemini, seçki qanunvericiliyini, onun ədalətsizliyini və demok-
ratik prinsiplərə uyğun olmamasını, habelə demokratik seçki keçirilməməsi-
ni problem kimi gündəmə gətirir.

Cəmiyyət olaraq biz ortaq bir məxrəcə gələ bilməli, ölkəni tənqid hədəfi-
nə tuş gətirən seçki sistemimizə və onun qanunvericilik bazasına yeni baxış
sərgiləməli, hər kəsin qəbul edib, üzərində anlaşa biləcəyi ədalətli, balanslı,
demokratik  prinsiplərə sayğılı, kənar müdaxilələri minumalizə edən bir
seçki sistemi və qanunvericiliyi formalaşdıra bilməli, ədalətli, hüquqa uyğun
və siyasi tərəflərin iştirakçılığını mümkün edən seçki və referendumlar keçi-
rə bilməliyik. Bunun üçün seçki sistemimiz və qanunvericiliyimiz yeniliyə
açıq olmalı, siyasi tərəflər də sistemi təkmilləşdirməyə və yeniləməyə
getməyə hazır olmalıdır.
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I. Konstitusion seçki sistemi ilə bağlı problemlər

Azərbaycanda 24 avqust 2002-ci ildə Konstitusiyaya edilən dəyişikliklə
seçki sisteminə ilk dəyişiklik gətirildi. Bu vaxta qədər tətbiq olunan majori-
tar və proporsional sistemlərin majoritar ağırlıqlı qarışıq seçki sistemi, tam
majoritar sistemə keçidlə nəticələndi. Milli Məclisdəki 125 deputat yerinin
100 deputatın bir seçki dairəsindən bir nəfər olmaqla majoritar qaydada, qa-
lan 25 yerin tək seçki dairəsi olmaqla, proporsional seçki qaydasında seçil-
məsi qaydası ləğv edilərək, bütün deputat yerlərinin hər birinin bir dairədən
majoritar qaydada seçilməsi mənimsənildi.

Bu sistemin gəlişi yenicə müstəqillik qazanmış gənc ölkənin demokrati-
yasına ağır zərbə kimi qiymətləndirilə bilər. Demokratik siyasi sitemin qu-
rulmasında siyasi təşkilatlanmanın rolu danılmazdır. Siyasi təşkilatlanma si-
yasi partiyalar vasitəsi ilə mümkün olur. Siyasi partiyalardakı fəaliyyət,
əslində, daha böyük bir təşkilat olan dövlət sistemi üçün də siyasi kadrların
hazırlanmasında müstəsna rol oynayır. Siyasi partiyaların sıralarında siyasi
hazırlığın keçilməsi, dövlət idarəetmə sisteminə hazırlanmanın da başlanğı-
cıdır. Əgər siyasi partiyaların siyasi sistemdə hüquqi yeri olmazsa, kollektiv
siyasi fəaliyyətə meyl yox olar və fərdi insiativlər ön plana keçər. Təsadüfi
deyil ki, Azərbaycanda siyasi partiyalara rəğbət, onların sıralarında birləşmə
tendensiyası məhz 2002-ci il seçki sisteminin dəyişdirilməsi və siyasi parti-
yalar üçün önəmli əhəmiyyəti olan proporsional sistemin ləğv edilməsi ilə
sürətlə azalmış və bu gün siyasi partiyalar cəmiyyətin siyasi həyatında çox
geri planda qalmışdır. Bu gün formalaşan seçki sistemində siyasi partiyalar-
la hansısa fərdi təşəbbüs qrupu arasında heç bir fərq yoxdur. Hər ikisi, sa-
dəcə, namizəd irəli sürə bilər, hansısa namizədləri dəstəklədiklərini bəyan
edə bilər, müşahidəçi göndərə bilər. Lakin seçkidə passiv seçki hüququnun
mənsubu olan tərəf kimi çıxış edə bilməz. Yəni cəmiyyət qarşısına siyasi
platforma ilə çıxması, öz siyasi kursuna səs verilməsini və siyasi kursuna sa-
diq icraat aparacağına seçiciləri inandırması mümkün deyil. Çünki mövcud
sistemdə buna yer yoxdur. Seçici hər hansı siyasi partiyaya yox, konkret na-
mizəd kimi önə sürülən fərdə səs verir. Fərdin siyasi bağlılığı yoxdur. O, bir
siyasi kursdan imtina edərsə, yaranacaq siyasi məsuliyyətin nə olacağına da-
ir heç bir rəsmi və hüquqi ehtimal yoxdur. Bir sözlə, siyasi partiya ilə siyasi
bağın hüquqi nəticəsi yoxdur. Belə olan halda, siyasi partiyanın çəkiciliyi,
cazibəsi yox olmağa məhkumdur. Təsadüfi deyil ki, bu sistemin dəyişməsi
ilə parlamentdə əvvəllər mövcud olmuş heç bir fraksiya, blok, qrup olma-
mışdır. Parlament sadəcə fərdlərin birləşdiyi bir qeyri-siyasi topluluqdur.
Ona görə qeyri-siyasi ki, orda seçilən millət vəkillərinin təxminən üçdən-bi-
ri özünü siyasi baxımdan tərəfsiz elan edir və guya heç bir siyasi partiyaya,
siyasi ideologiyaya və quruma bağlı deyil. Parlament siyasi fikirlərin müza-
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kirə yeri olsa da önəmli sayda deputat qrupu özünə bitərəf deyərək, siyasi
fəaliyyətlə məşğul olmadığını iddia etməkdədir. Siyasi fəaliyyəti olmayanın
parlamentdə olması qədər absurd yanaşma demokratik dünya təcrübəsində
yoxdur və ola da bilməz.

Əslində, problemlərdən biri də 1995-ci ildə qəbul Konstitusiyada siyasi
partiyaların siyasi sistemdə yerini göstərən hər hansı bir müddəanın olma-
masıdır. Konstitusiyada siyasi partiyaların yerinin Bunun müəyyən edilmə-
məsi siyasi partiyaların cəmiyyətdə formalaşması, fəaliyyəti, idarəetmədəki
yeri baxımından hüquqi problemlərin mənbəyidir. Məsələn, Türkiyə
Respublikası Anayasasının 68-ci maddəsi birbaşa siyasi partiyaların qurul-
masını, partiyalara üzvlüyü və üzvlükdən çıxmanı geniş şəkildə təsvir edir.
Qeyd edilir ki, siyasi partiyalar demokratik cəmiyyətin əsas ünsürləridir.
Partiyalar öncədən icazə alınmadan qurulur və Anayasa və qanunlar çərçi-
vəsində fəaliyyət göstərir. Ayrıca, maddədə göstərilir ki, siyasi partiyaların
demokratik cəmiyyəti, respublika rejimini dəyişməyi, insanları cinayətə, ay-
rıseçkiliyə, təşviq etmələri yolverilməzdır. Peşəsinə görə kimlərin siyasi
partiya üzvü olmayacağı da Anayasada müəyyən edilir. Siyasi partiyaların
dövlət tərəfindən zəruri miqdarda maliyyə yardımı alması da konstitusion
norma kimi müəyyən edilib.

Siyasi partiyaların təcrid edildiyi hüquqi sistemdə çoxpartiyalı plüralist
demokratiyanın qurulma şansı yoxdur. Siyasi partiyaların təşkilatlanmasını,
fərdlərin siyasi fəaliyyətlə məşğul olmasını ancaq siyasi partiyaların aktiv
rol oynadığı seçki sistemi tətikləyə bilər.  Bu isə çoxpartiyalılığı təşviq edən,
partiyaların siyasi rolunu cəmiyyətdə artıran proporsional seçki sisteminin
tətbiqi ilə mümkündür. Azərbaycan kimi unitar dövlət modelində majoritar
sistemin tətbiq edilməsini və saxlanmasını zəruri edən heç bir amil yoxdur.
Ölkənin regionları arasında etno-milli, yaxud dini ayrışımı qorumanı zəruri
edən disbalans yoxdur. Naxçıvan əsilli birinin Bakını təmsil etməyəcəyi, ya-
xud Kürdəmir əsilli birinin Şəki əhalisinin mənafelərinə zidd fəaliyyət gös-
tərəcəyini iddia edəcək heç bir obyektiv hal yoxdur.

Proporsional sistemin tətbiqində bir siyasi partiyada bütün regionlardan
insanlar təmsil olunduğu kimi, seçilmə şansları da bərabər olacaq. Əsas
kriteriya siyasi fəaliyyətdə rəqabət olacaq və öndə olan, cəmiyyəti arxasınca
aparmaq qabiliyyəti olan siyasi fiqurların, siyasi komandanın daha çox səs
alma və seçilmə şansı qabaracaq. Beləliklə, siyasi partiyalar rəqabətə daya-
nıqlı metodlara üstünlük verərək, hansısa subyektiv kriteriyalara yox, tam
obyektiv kriteriyalara görə seçkilər zamanı öz vitrinini formalaşdıracaq.
Əlbəttə bunun formalaşmasının bir önəmli metodu da partiya daxilində ön
seçkilərin keçirilməsi və partiyanın seçki siyahısında mövcud olacaq vitrini-
ni müəyyən etməsi ola bilər.

Seçki sisteminə konstitusion müdaxilələrdən biri də 18 mart 2009-cu il
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tarixli referendumla edilən dəyişiklikdə mövcuddur. Konstitusiyanın 101-ci
maddəsinin V bəndində nəzərdə tutulan “Heç kəs iki dəfədən artıq təkrarən
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilə bilməz”- müddəası son
referendumla Konstitusiyanın mətnindən çıxarıldı. Beləliklə, bir şəxsin ha-
kimiyyətdə uzunmüddətli qalmasına “hüquqi yol” açıldı. Bir şəxsin haki-
miyyətdə uzunmüddətli qalması demokratik təsisatları formalaşmaqda olan
lakin tam formalaşmamış rejimlərdə avtoritarizmə meyillilik yaradır və
demokratik cəmiyyətdin formalaşmasına maneə kimi qiymətləndirilir. Təsa-
düfi deyil ki, son 20 ildir Rusiya Federasiyasının siyasi həyatında önəmli rol
oynayan, 2000-ci ildə Prezident kürsüsünə oturan Vladimir Putin, 2008-ci
ildə 2 dönəm ardıcıl prezident olduğundan namizəd olmadı və Medvedevin
seçilməsinə imkan yaratdı Halbuki onun siyasi gücü, Dumadakı üstünlüyü
və nəhayət, cəmiyyətdəki nüfuzu imkan verirdi ki, o da Konstitusiyaya dəyi-
şiklik edərək, 2 dönəm senzini aradan qaldırsın və ardıcıl prezident kürsü-
sündə otursun. Lakin hakimiyyətin demokratik imicini zədələməmək üçün,
qanunvericiliyə dəyişiklik yoluna gedilmədi və Konstitusiyada olan mövcud
normaya əməl olundu.

Konstitusiyanın bu normasının dəyişdirilməsi, demokratik yolla hakimiy-
yətin əl dəyişdirməsi imkanlarını ciddi məhdudlaşdıran amillərdən biridir.
Şübhəsiz, hakimiyyətdə uzun müddət oturan şəxslərin, bəzən rəqiblərindən
güclü olması danılmazdır. Məsələn, 1992-ci ildə ABŞ prezidenti seçilən
Klintonun 2000-ci ildə namizəd olsa Corc Buşdan daha çox səs toplayacağı-
na ehtimal çox yüksək ola bilərdi. Lakin sistemin demokratikliyi, hakimiy-
yətin əldəyişməyə açıq olmasını zəruri etdiyindən, bu yol demokratiyada
legitim hesab edilmir. Təsadüfi deyil ki, Avropa Şurasının Hüquq Vasitəsilə
Demokratiya Uğrunda Komissiyası (Venesiya Komissiyası) bəyan etmişdir
ki, “prezidentlərin ardıcıl müddətlərlə dəyişməsini təmin edən Konstitusiya-
da təsbit olunmuş məhdudiyyətlər demokratik strukturları və əlaqəli mədəni
təsəvvürləri hələ də möhkəm olmayan ölkələr üçün xüsusilə əhəmiyyətlidir.
Venesiya Komissiyasının rəyinə əsasən bu məhdudiyyətin aradan qaldırıl-
ması Azərbaycanın möhkəm demokratiya qurması yolunda ciddi geriləmə
anlamına gəlir”.

Seçki sisteminin demokratikləşməsinə konstitusion maneələrin ortadan qal-
dırılması, yeni konstitusion islahatların aparılması yaxın gələcəkdə demokratik
cəmiyyət quruculuğuna ancaq müsbət dəyərlər qata bilər. Bu konstitusional
maneələrin aradan qaldırılmasında çox sadə bəzi addımlar atılmalıdır:

1. Azərbaycan Konstitusiyasına yeni “siyasi partiyalar” maddəsi əlavə
edilməli, siyasi partiyaların siyasi sistemdəki rolu, yeri, qurulması və fəa-
liyyətinin, maliyyələşməsinin  konstitusion təminatı olmalıdır.

16



2. Azərbaycanda Milli Məclisə mövcud seçki sistemi tam dəyişməli,
majoritar sistemdən tam imtina edilməli, proporsional seçki sistemi gətiril-
məlidir. Bunun tətbiqi zamanı mərhələli keçid də nəzərdə tutula bilər.

a.    Bu zaman 125 dairə ləğv edilməli, vahid hovuz-dairə yaradılmalı,
qanunvericiliyə uyğun şəkildə qeydiyyatdan keçib fəaliyyət göstərən və
seçkilərdə iştirak edən partiyaların səsi toplanaraq, millət vəkili yerinə bö-
lünərək, hər partiya üzrə yerlər müəyyən edən sistem gətirilməlidir.

b. Milli Məclisdəki yerlərin sayı, parlamentin funksiyası nəzərə alına-
raq, 200 nəfərədək artırıla bilər.

c. Müstəqil namizəd olub, seçilmək istəyənlər də partiyalarla birlikdə
siyahıda səsverməyə təqdim edilə bilər.
3. Konstitusiyada əvvəllər mövcud olan norma geri gətirilməli, mad-

dənin yeni formasında Prezident seçkilərində bir şəxsin ardıcıl olub-olma-
masından asılı olmayaraq, 2 dəfə seçilməsi istisna olmaqla təkrar nami-
zədliyi qadağan edilməlidir.
4. Cəmiyyətdə demokratik vərdişləri təşviq etmək üçün seçkilərdə işti-

rak sadəcə hüquq yox, həm də vəzifə kimi müəyyən edilməli, iştirakdan
imtina edənlər siyasi partiyaların baykot qərarları elan etmələri halları is-
tisna olmaqla, inzibati cərimə ilə cəzalandırılmalıdır.

II. Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinə ümumi baxış

Seçki Məcəlləsi 27 may 2003-cü il tarixli 461-IIQ nömrəli “Azərbaycan
Respublikasinin Seçki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi və qüvvəyə minməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə təsdiq edilmiş və qüvvə-
yə minmişdir. Aradan keçən 12 ildə 17 dəfə Seçki Məcəlləsini dəyişdirən və
ya əlavələr edən təşəbbüslər Milli Məclis tərəfindən reallaşmışdır. Bunlar
aşağıdakı tarixləri əhatə edir:

1. 11 noyabr 2003-cü il tarixli 516-IIQD nömrəli “Azərbaycan
Respublikasının Seçki Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbay-
can Respublikasının Qanunu;

2. 8 iyun 2004-cü il tarixli 685-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respubli-
kasının Seçki Məcəlləsinə əlavə edilməsi haqqında” Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunu;

3. 12 oktyabr 2004-cü il tarixli 771-IIQD nömrəli “Azərbaycan
Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əlavə edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu;

4. 30 dekabr 2004-cü il 819-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublika-
sının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
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5. 4 mart 2004-cü il 856-IIQD nömrəli “Fövqəladə vəziyyət haqqın-
da“ Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbay-
can Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişiklik-
lər edilməsi və bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edil-
məsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

6. 14 iyun 2005-ci il tarixli 938-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respubli-
kasının bəzi qanunvericilik aktlarında dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

7. 28 iyun 2005-ci il tarixli 957-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respubli-
kasının Seçki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azər-
baycan Respublikasının Qanunu;

8. 23 dekabr 2005-ci il tarixli 35-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respub-
likasının Qanunu;

9. 16 iyun 2007-ci il tarixli 385-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunu;

10. 2 iyun 2008-ci il tarixli 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunu;

11. 16 dekabr 2008-ci il tarixli 739-IIIQD nömrəli Azərbaycan
Respublikasının Qanunu;

12. 5 mart 2010-cu il tarixli 972-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunu;

13. 18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respub-
likasının Qanunu;

14. 01 fevral 2011-ci il tarixli 55-IVQD nömrəli Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunu;

15. 20 aprel 2012-ci il tarixli 327-IVQD nömrəli Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunu;

16. 30 aprel 2013-cü il tarixli 632-IVQD nömrəli Azərbaycan Respub-
likasının Qanunu;

17. 03 aprel 2015-ci il tarixli 1243-IVQD nömrəli Azərbaycan
Respublikasının Qanunu;

Bu dəyişikliklərdən bəziləri müxtəlif qanunvericilik aktlarına uyğunlaş-
dırma ilə bağlı olsa da, bəzi dəyişikliklər daha geniş və əhatəli olmuşdur.
Məsələn, 2005-ci il Milli Məclis Seçkilərindən öncə 28 iyun 2005-ci il tarix-
li 957-IIQD nömrəli Qanunla 58 müxtəlif maddəyə dəyişiklik və əlavə edil-
mişdir. 2008-ci il Prezident seçkilərindən öncə, 2 iyun 2008-ci il tarix-
li 611-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə Seçki Məcəl-
ləsinə 2005-ci ildəkindən daha çox, tam 91 fərqli əlavə və dəyişiklik edil-
mişdır. 3-cü önəmli dəyişiklik dalğası 2010-cu il Milli Məclis seçkilərindən
öncə, 18 iyun 2010-cu il tarixli 1035-IIIQD nömrəli Qanunla olmuşdur. Bu
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zaman 33 müxtəlif maddəyə dəyişiklik və ya əlavə edilmiş, yaxud maddələr
məcəllədən çıxarılmışdır. 2011 və 2012-ci illərdə də Məcəlləyə 10-dan çox
maddəyə düzəlişlər, əlavə və dəyişikliklər edilmiş, xüsusilə müddətlər qısal-
dılmışdır. 2014-cü il bələdiyyə seçkiləri öncəsində 30 aprel 2013-cü il ta-
rixli 632-IVQD nömrəli Qanunla Məcəllə bələdiyyə seçkilərinə aid maddə-
lərə daha 4 müxtəlif dəyişiklik edilmişdir. Ümumiyyətlə, son 12 ildə Seçki
Məcəlləsinin 200-dək müxtəlif maddəsinə əlavə, dəyişiklik və ya düzəliş
edilmiş, yaxud bütünlüklə maddə Məcəllədən çıxarılmışdır. Lakin bütün bu
addımlar atılmamışdan öncə, cəmiyyətdəki siyasi partiyaların, alternativ si-
yasi fikir daşıyıcılarının, seçki sahəsində ixtisaslaşmış ictimai qurumların,
siyasi blokların, beynəlxalq seçki missiyalarının fikirlərinə əhəmiyyət veril-
məmiş,   edilən   dəyişikliklər   üçün   ictimai   konsensus   axtarılmamışdır.
Halbuki Məcəllənin qəbulundan keçən 12 ildə cəmiyyətin müxtəlif siyasi tə-
bəqələrindən, ictimai institutlardan, birliklərindən,   hüquqşünaslardan,
habelə beynəlxalq və regional təşkilatlardan, onların seçki sahəsindəki peşə-
kar qurum və ekspertlərindən Azərbaycanda seçki sisteminin təkmilləşdiril-
məsi, seçki məcəlləsinin ciddi şəkildə yenilənməsi və ictimai-siyasi kon-
sensus yaradılaraq, cəmiyyətin seçkilərə, onun nəticələrinə olan inamsızlığı-
nı aradan qaldıracaq səmərəli təkliflər gəlmiş, layihələr hazırlanıb, ictimai
müzakirələrə çıxarılmış, tövsiyyələr təqdim etmişdır. Lakin rəsmi iradə sahi-
bi olan tərəf bu təkliflərə, araşdırmalara hər zaman qapısını bağlamış, cə-
miyyəti rahatladacaq, siyasi tərəflərdə inam yaradacaq ciddi dəyişikliklərə
getməmişdir. Məcəlləyə edilən dəyişikliklər isə bir çox halda mövcud olan
normaları daha da antidemokratik vəziyyətə gətirən, yaxud imkanları, man-
evrləri, azadlıqları daraldacaq şəklə salan normalar olmuş, yaxud şəxslərə
nəzərən qanunvericiliyə gətirilmişdir. (Rəsul Quliyev misalında olduğu ki-
mi). Seçki müddətinin ümumiyyətlə 2008-ci ildə 120 gündən 75 günə,
2010-cu ildə isə 60 günədək qısaldılması, buna uyğun olaraq imza toplama
müddətinin 2 dəfə azaldılması, siyasi təşviqat müddətlərinin 60 gündən 22
günə salınması, təşviqat üçün mövcud olan platformaların sayının azaldıl-
ması , sərbəst toplaşma yerlərinin hər rayonda cəmi bir yerə düşürülməsi,
dövlət kütləvi informasiya vasitələrində təşviqat imkanlarının məcəllədən
çıxarılması, könüllü pul depozitinin ləğv olunması və digər mövcud im-
kanların məhdudlaşdırılması  bunlardan, sadəcə, bəziləridir.

Ümumiyyətlə, Seçki Məcəlləsinin yenidən nəzərdən keçirilməsinin obyektiv
səbəbləri çoxdur və cəmiyyətdə, siyasi tərəflər arasında ictimai konsensususun,
siyasi etimadın yaradılması, demokratiyanın təməli hesab edilən azad və ədalət-
li seçkiyə inamın bərpası bunu zəruri edən başlıca amillərdəndir.
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A) Seçki Məcəlləsində müddətlər

Seçki Məcəlləsində seçkilərin və ya referendumun keçirilməsinə start
verilməsi üçün nəzərdə tutulan 120 günlük müddətin 2008-ci ildə 75 günə,
2010-cu ildə isə 60 günə qədər azaldılması, buna uyğun olaraq bütün seçki
prosedurlarının da qısaldılması, xüsusilə təşviqat üçün nəzərdə tutulan müd-
dətin 22 günədək azaldılması demokratik seçki mühitinin formalaşmasına,
namizədlərin seçicilər tərəfindən tanınmasına, onların seçicilərlə təmasına
mənfi təsir edən başlıca amildir. Ayrıca, müddətlərin qısaldılması seçki hü-
ququndan səmərəli istifadə etmə yollarını da, şikayıtlərin araşdırılaraq hü-
quqların bərpası imkanlarını da məhdudlaşdırmaqdadır. Təsadüfi deyil ki,
ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və Insan Hüquqları Bürosunun Seçki Mü-
sahidə Missiyasinın 24 dekabr 2013-cü il tarixli yekun Hesabatında da bu
məqam tənqid edilmişdir. Hesabatda bildirilir: “Seçki Məcəlləsində seçkilə-
rin keçirilməsi üçün ayrılmış ümumi müddət qısaldılmışdır və bəzi məqam-
larda, hazırlıq isinin aparılması və hüquqda təsbit olunmuş imkanlardan is-
tifadə etmək üçün yetərli imkan təmin etməmişdir. ... Seçkilərin keçirilməsi
üzrə müddət  artırılmalıdır  ki,  potensial  namizədlərin istirakı üçün  daha
geniş imkanlar yaratsın və seçkilərin idarə edilməsində səmərəlilik təmin
olunsun. Xüsusilə, müvafiq hallarda hüquqda təsbit olunmuş imkanlardan
səmərəli istifadə etmək üçün son tarixlərə düzəlişlər edilməlidir.”

Bu problemin aradan qaldırılması məqsədi ilə Seçki Məcəlləsi qəbul
edildiyi zaman mövcud olan müddətlər yenidən bərpa olunmalıdır. Xüsu-
silə, təşviqat müddəti üçün nəzərdə tutulan müddət 45 gündən az olma-
maqla müəyyən edilməlidir.

B) Seçki komissiyalarının tərkibinin formalaşdırılması

Seçki Məcəlləsinə əsasən Azərbaycanda seçkiləri və referendumları üç
pilləli seçki komissiyaları keçirir. Bu Komissiyalar 18 nəfər üzvdən ibarət
Mərkəzi Seçki Komissiyası, 1125 nəfərdən ibarət 125 Dairə Seçki Komissi-
yası və 31638 nəfərdən ibarət 5273 Məntəqə Seçki Komissiyası olmaqla
cəmi 32781 nəfərdən formalaşır. Bütün komissiya üzvlərinin üçdə biri par-
lament çoxluğunu, üçdə biri parlament azlığını və üçdə biri isə müstəqil
deputatları təmsil edir. Qanuna əsasən bütün komissiya sədrləri Milli Məc-
lisdəki çoxluğun təmsilçiləridir. Praktikada həm parlamentdəki çoxluğun,
həm müstəqil deputatların təmsilçiləri həm də bəzi iqtidar partiyasının
“peyki” olan, amma parlamentdə “azlıq” kimi görünən partiyalarının təm-
silçiləri eyni siyasi görüşü dəstəklədiklərindən, qərarların alınmasında daim
ədalətin yox, təmsil etdikləri siyasi tərəfin yanında yer alır, bu da seçkilərə
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və onun nəticələrinə inamsızlığı dərinləşdirir.
Əslində,  seçki  Komissiyaları  sadəcə  parlament  seçkilərini  keçirməklə

yox, bütün Prezident, bələdiyyə seçkilərini və referendumları keçirir. Belə
olan halda, heç bir siyasi tərəfi təmsil etməyən, istər Prezident seçkilərində,
istər bələdiyyə seçkilərində iştirak etməyən, referenduma çıxarılan məsələdə
isə konkret tərəf olmayan bitərəflərə komissiyalarda balansı qorumaq məq-
sədi ilə yer verilməsinin nə siyasi, nə də hüquqi izahı yoxdur. Bitərəf millət
vəkilləri bütün Prezident seçkiləri dövründə iqtidarın namizədini dəstəklə-
miş, hətta bəziləri iqtidar namizədinin vəkili kimi çıxış etmişdir. Eyni za-
manda sonuncu 18 mart 2009-cu il referendumunda da iqtidarın referendu-
ma çıxarılan məsələnin lehinə aparılan “hə” kampaniyasına tam dəstək
vermişdirlər. Praktikada bitərəflər tərəf kimi hər zaman bir tərəfdə olublar
və bu tərəf iqtidarın yanı olub.

Həmçinin “bitərəflərin” konkret strukturu, təşkilatı və ya bölgələrdə təm-
silçiliyi olmadığı üçün onların DSK və MnSK-larda təmsilçilik üçün nami-
zəd təqdim etməkləri qeyri-mümkündür. Bunu təcrübədə aşağı komissiyala-
rın formalaşmasına dair MSK-nın qəbul etdiyi müvafiq təlimatdan da aydın
görmək olur. Həmin təlimata əsasən DSK və MnSK-lara bitərəflərin təmsil-
çisi kimi namizədlərin irəli sürülməsi bitərəf vətəndaşların təşəbbüs qrupla-
rının iclası vasitəsilə həyata keçirilir. Halbuki praktik olaraq bu qeyri-müm-
kündür və proses bilavasitə icra strukturlarının vasitəsilə həyata keçirilir.

Bu yanaşma, sadəcə, bitərəflərlə də yekunlaşmamış, son referendumda
MSK-da müxalif partiya kimi öz təmsilçisi ilə təmsil olunan bəzi müxalif
partiya liderləri də referendumda iqtidarın mövqeyini dəstəkləyən qruplara
liderlik etmiş, TV debatlarında ictimai çıxışlarında iqtidarın mövqeyinin
dəstəklənməsi zəruriliyini seçicilərə aşılamışdırlar. Hansı ki həmin
referendumda demokratik prinsiplərdən uzaqlaşmağa yol açan Prezidentin 2
dəfədən artıq seçilməsinə dair müddət senzinin ləğv edilməsi də var idi.

Bu tablo seçki komissiyalarının tərkibinin yenidən və yeni prinsiplə for-
malaşmasının nə qədər zəruri olduğunun bariz göstəricisidir. Cəmiyyətin, si-
yasi tərəflərin komissiyalara tam etimadı olmasa, seçkilərin demokratik, şəf-
faf, ədalətli keçirilmədiyi iddiaları həmişə mövcud olacaq. Bu iddiaları bir-
dəfəlik yox etmək üçün, gerçək siyasi tərəflərin balanslı iştirakı ilə komissi-
yalar yenidən formalaşmalıdır. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və Insan
Hüquqları Bürosunun Seçki Müsahidə Missiyasinın 24 dekabr 2013-cü il ta-
rixli yekun Hesabatında bu məsələni də diqqətdə saxladığını görürük. Hesa-
batda deyilir: “Qərəzsizliyin artırılması və seçki orqanlaının fəaliyyətinə ic-
timaiyyət tərəfindən inamın artırılması məzqsədilə maraqlı tərəflərin istirak
ıilə bütün səviyyələrdə seçki komissiyalarının tərkibi nəzərdən keçirilməli və
Seçki Məcəlləsinə müvafiq dəyisikliklər edilməlidir.”

Həmçinin ATƏT/DTİHB-nun və Venesiya Komissiyasının 2004-cü ildə

21



verdiyi Birgə Rəyinə baxaq (#. 286/2004): “Komissiyalar seçkilər sahəsində
əsas maraqlı tərəflərin etibarını qazanmalıdır. Bu məqsədə nail olmaq üçün
iqtidar yönümlü güvvələr onların tərkibində üstünlük təşkil etməməlidir.
Mövcud şərait və qanunlar bunu təmin etməyə imkan vermir”. Daha ətraflı:
http://www.osce.org/odihr/elections/azerbaijan/41715

Ötən mərhələdə keçirilən bütün seçkilər və referendumlar   göstərdi ki,
mövcud prinsiplər əsasında formalaşdırılmış seçki komissiyaları icra haki-
miyyətinin nəzarəti altında hakim partiyanın monopoliyasında fəaliyyət gös-
tərib. Komissiya üzlüyünə göndərilmiş şəxslər, gündəlik peşə fəaliyyətlərin-
də əsasən təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və s. sektorda dövlət büdcəsindən ma-
liyyələşən və konkret olaraq tabeçilik əsasında icra strukturlarına tabe olan
şəxslərdir. Onların sadəcə seçki dövründə müstəqil olması, digər zamanlarda
isə tabeçilikdə qalmasını düşünmək sadəcə sadəlövhlük olar.

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi tərəfindən seçki hüququnun pozul-
masına dair Azərbaycan üzrə 12-dən çox seçki dairəsi üzrə indiki seçki ko-
missiyalarının və bu komissiyaların qərarlarını təsdiqləyən Mərkəzi Seçki
Komissiyasının seçki hüququ pozuntularına yol verdikləri tanınıb. Ayrıca,
qərar qəbul edilmədən, hökumətin pozuntuları qəbul edib kompensasiya
verdiyi xeyli iş var. Ötən seçkilərin monitorinqini aparan beynəlxalq və
müstəqil yerli təşkilatlar bu seçki komissiyalarının keçirdiyi seçkilərin heç
birini beynəlxalq standartlara uyğun, ədalətli və   obyektiv hesab etməyib.
Təsadüfi deyil ki, 2013-cü il seçkilərini daimi müşahidə edən ATƏT, səslə-
rin 58% -i pis və çox pis sayıldığını bildirmişdi. Ümumiyyətlə, sistemli şə-
kildə hər bir seçki hadisəsindən sonra həm müstəqil yerli institutlar, həm
beynəlxalq missiyalar seçki komissiyalarının yenidən, tərəflərdə etimad ya-
radacaq şəkildə formalaşdırılmasını təklif ediblər.

Bu fakt onu göstərir ki, komissiyaların məcəllədə nəzərdə tutulan forma-
da mövcudluğu öz legitimliyini itirib. Legitim olmayan bu strukturun bun-
dan sonrakı mövcudluğu həm hüquqi, həm də siyasi etimadsızlığı daim ak-
tual saxlayacaq, cəmiyyətdə siyasi etimadsızlığı, qütbləşməni dərinləşdirə-
cək.

Bunu nəzərə alaraq, bütün səviyyələrdəki seçki komissiyalarının tərki-
bi və seçki komissiyalarındakı vəzifələr (sədr, müavin, katib) əsas siyasi tə-
rəflərin (iqtidar və onu dəstəkləyən tərəflə bütün siyasi proseslərdə iqtida-
rın qarşısında duran müxalifət vəya onun birliyi) bərabər təmsiliçiliyi əsa-
sında balanslaşdırılmış qaydada yenidən təşkil olunmalıdır. Bu zaman qə-
rarların qəbulundakı yetərsay məsələsi yenidən nəzərdən keçirilə bilər və
sadə səs çoxluğu prinsipi qəbul edilə bilər.
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C) Seçici qeydiyyatı

Azərbaycanda məhkəmə qərarı ilə səsvermə hüququndan məhrum olan
şəxslər istisna olmaqla, 18 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikasının hər
bir vətəndaşının seçmək hüququ vardır. Seçici qeydiyyatı və seçici siya-
hıları MSK-nın idarə etdiyi seçicilərin daimi qeydiyyat bazası əsasında tər-
tib olunur.

2013-cü il Prezident seçkiləri öncəsi sentyabr ayında MSK-nın açıqladığı
məlumata əsasən 5,016,365 seçici qeydə alınmışdır. Sonradan hərbi xidmət-
də olanların da daxil edilməsi ilə bu rəqəm 5 145 592 seçici olmuşdur.
Seçki günü əlavə siyahıya düşənlərlə, sonradan adlarını dəqiqləşdirib, siya-
hıya salanlarla bərabər, 2013-cü il seçki günündəki məlumata əsasən seçici
sayı cəmi 5,214,787 nəfər olmuşdur. Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən
ATƏT/DTİHB-nun Seçki Monitorinq Missiyasına verdiyi məlumata əsasən,
2013-cü il yanvarın 1-nə qədər olan məlumata əsasən ölkədə 18 yaşını ta-
mamlamış əhali sayı 6 milyon 800 min nəfər olmuşdur.

İki dövlət qurumu arasındakı fərq 1 milyon 600 min nəfər olub. Bu qədər
böyük fərqin məntiqli izahı, təəssüf ki, yoxdur. Bu tablo ölkə seçicilərinin
qeydiyyatı probleminin aktuallığını və seçkiyə təsirini açıq şəkildə göstərir.
Son Prezident seçkilərində seçkidə iştirak edən seçici sayı 3 735 374 nəfər
olaraq göstərilmişdir. Deməli, seçkidə iştirak edənlərə nisbətdə 42,8% seçici
kütləsi qeyri-müəyyən qalıb. MSK-nın yaratdığı (https://www.infocen-
ter.gov.az/default.aspx) saytda adların seçici siyahıhısında axtarılması
menüsü yerləşdirilib. Seçicilər adlarının siyahıda olub-olmadığını burdan
yoxlaya bilir. Eyni zamanda bu resursda sayt rəhbərliyi sorğu keçirir. “Sor-
ğuda adınızı siyahıda tapdınızmı?” sualı qoyulub. Maraqlıdır ki, rəyi soru-
şulanların 46,55%-i bu suala “Xeyir” cavabı, 48%-i isə “Bəli” cavabı verib.
Bu sorğu da göstərir ki, seçici siyahısına adların qeyd olunması ilə bağlı cid-
di problem var.

Azərbaycanda son illər elektron idarəetməyə keçidlə bağlı xeyli işlər gö-
rülmüş, elektron vahid reyestir baza hazırlanmış, qanunvericilik yenilənmiş-
dir. www.e-gov.az saytı fəaliyyət göstərir. Dövlət qurumlarının böyük əksə-
riyyəti bu sistemə inteqrasiya edilmişdir. Əhalinin ən sıx təmasda olduğu
dövlət qurumları, DİN, Səhiyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, DSMF, Vergilər
Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Hərbi Komissarlıq və s. Qurumlar bu sistemə
inteqrasiya edilmişdir. Bu qurumlarda olan bilgilər e-gov sistemində vahid
hovuzda birləşir. Belə infrastruktur olduqdan sonra Dövlət Statistika Komi-
təsi ilə MSK arasındakı fərqin aradan qaldırılmaması təəccüb doğurur.

Dövlətin bütün imkanları nəzərə alınaraq, Seçki Məcəlləsinə seçicilərin
qeydiyyatı ilə bağlı yeni düzəlişlər edilməli, vətəndaşların vahid elektron
qeydiyyat reyestirindən MSK-nın avtomatik istifadə imkanı tanınmalıdır.
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Bununla da qurumlar arası ziddiyyət aradan qalxar və adlarının seçici si-
yahısında olmaması problemi ilə heç kim qarşılaşmaz.

Müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olanların seçkilərdə özlərini azad ifadə
etməsi ciddi mübahisəli məqamdır. Praktika göstərir ki, hərbi hissələrdə və
qapalı müəssisələrdə yaradılan məntəqələrdə səsvermələrin nəticələri həmi-
şə 95%-dən çox bir tərəfin lehinə olur. Bu həmin şəxslərin azad və heç bir
təsir altında olmadan səsverdiyinə ciddi şübhələr yaradır. Həqiqi hərbi xid-
mətdə olan şəxslər faktiki əmr altında olduqlarından, onların özlərini azad
ifadə etməsində müəyyən problemlərin olduğunu göstərir. Həmçinin hərbi
hissədə müvəqqəti xidmət edən və ya həbsxanalarda cəza çəkən şəxslərin
majoritar sistemlə seçilən deputatın və ya yerli özünü idarə funksiyasını
yerinə yetirən bələdiyyə üzvünün seçilməsində iştirakının zəruriliyi nədən
ibarətdir aydın deyil.

Bu problemin yaranmaması üçün qanunvericilikdə bu istiqamətdə də-
yişiklik edilməli, həqiqi hərbi xidmətdə olanlar həbri xidmətdə olduqları
dövrdə səsvermə hüquqdan istifadə etmələri məhdudlaşdırılmalıdır. Ayrı-
ca, azadlıqdan məhrumetmə yerlərində cəza çəkən şəxslər seçkilərdə seçici
siyahılarına daxil edilməməli və səsvermədə iştirakları müvəqqəti olaraq
məhdudlaşdırılmalıdır. Bir sözlə, qapalı müəssislərdə müvəqqəti olaraq
seçki məntəqəsinin yaradılması aradan qaldırılmalıdır.

Referendumda qeydiyyatlı seçicilərin 50%+1 iştirakı zəruri olmalı,
referendumun baş tutması üçün bu qədər seçicinin səsverməyə gəlməsi tə-
ləb olmalıdır.

Prezident seşkilərində, parlament seçkilərində və bələdiyyə seçkilərində
azı 50% iştirak senzi tələb edilməlidir.

D) Namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı prosesi

Seçki Məcəlləsinə əsasən siyasi partiya və siyasi partiyalar bloku par-
lament və bələdiyyə seçkilərində hər bir seçki dairəsi üzrə namizəd irəli sür-
mək üçün ayrıca qərar qəbul etməli, digər zəruri sənədləri hər bir dairə üzrə
ayrıca təqdim etməlidir. Bu prosedur həmin qurumlar tərəfindən namizədlə-
rin irəli sürülməsi prosesinin xeyli mürəkkəbləşdirir, çətinləşdirir və əlavə
xeyli xərclərin yaranmasına, kargüzarlığın artmasına səbəb olur.

Namizədlərin müdafiəsi üçün seçici imzalarını və digər sənədləri yoxla-
yan işçi qrurunun tərkibi müstəqil ekspertlərdən təşkil edilmədiyindən po-
tensial namizədlərin qeydiyyatından qanunsuz imtina edilir. Eyni zamanda
namizədlərin qeydiyyatından imtinanın əsaslarına dair bəzi müddəaların
ümumi xarakter daşıması da qeydiyyatdan əsassız imtinaya imkan verir.
Praktikada, toplanmış imzaların yoxlanılması zamanı heç bir obyektiv ölçü
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vahidindən istifadə edilmir. İmzaları yoxlayanlar rastgələ hansısa imzanın
ehtimal əsasında “saxta” olduğunu bəyan edib, xeyli imzanı saxta çıxararaq,
“arzulanmayan” namizədlərin qeydiyyatının önünə sədd çəkə bilirlər. 2010-
cu il parlament seçkilərində MSK-nın məlumatına görə, ölkə üzrə ümumi-
likdə 125 seçki dairəsi üzrə 1412 nəfər deputat olmaq üçün imza vərəqi gö-
türmüş, onlardan 297 nəfəri imza vərəqini geri qaytarmamış, 1115 nəfər (80
faiz)   isə qeydə alınmaq üçün zəruri imzaları toplayaraq DSK-lara təhvil
vermişdir. Onlardan 721 (50 faiz) deputatlığa namizəd qeydiyyata alınmış,
394 nəfərə isə rədd cavabı verilmişdir. Beləliklə, əsasən siyasi partiyalar tə-
rəfindən təqdim edilən namizədlərin hər 3 nəfərdən 2-sinin qeydiyyatından
imtina edilmişdir. Qeydiyyatından imtina edilən 394 namizədin 346 nəfəri 5
siyasi blokun payına düşmüşdür. Hakim siyasi partiyanın 115 namizədinin
113-ü qeydə alındığı halda, «AXCP-Müsavat» blokunun 92 namizədindən
35-i, Qarabağ» blokunun 99 namizədindən 33-ü, «Demokratiya» blokunun
101 namizədindən cəmi 17-i qeydə alınmışdır. Ümumiyyətlə, iqtidar parti-
yasının namizədlərinin qeydə alınma faizi 98.26% olduğu halda, digər siyasi
partiya və blokların qeydə alınması cəmi 28% olmuşdur.

Prezident seçkilərində namizədin müdafiəsi üçün seçici imzalarının toplan-
ması üçün sərt şərtlərin olması da ciddi problemlərdəndir. Namizədlər 60 seçki
dairəsinin hər birindən azı 50 imza olmaqla azı 40 min imza toplamalıdır.

Ayrıca, seçkilərdə imza yetərli olmadıqda qeydiyyat üçün depozitin veril-
məsi müddəalarının Məcəllədən çıxarılması, son parlament seçkilərində si-
yasi partiya və blokların 72% namizədlərinin qeydiyyata alınmamasına və
onların siyasi yarışdan süni kənarlaşdırılmasına səbəb olmuşdur. Halbuki
2005-ci il parlament seçkilərində imza vərəqələri dairə komissiyalarına təh-
vil verənlərin qeydiyyatı yüksək olmuş, sadəcə, 8% namizəd qeydə alınma-
mışdır.

Seçkilər zamanı hər seçicinin sadəcə bir imza verməsi də ciddi problem
yaradır. Namizədlərin yarışması seçkinin demokratikliyini təmin edir. Al-
ternativlərin çox olması, doğru seçim şansını artırır. Odur ki, bir şəxsin bir-
dən çox namizədin seçkiyə qatılmasına dəstək verməsi demokratik mühitə
sadəcə müsbət çalar qatar. Ayrıca, namizədlərin yarışmasının dəstəklənməsi,
seçkilərdə səsverməyə aid olmayan və ona təsir etməyən məsələdir. Siz bir-
dən çox namizədin yarışmasını dəstəklədiyiniz halda, yekunda səsinizi sa-
dəcə, bir namizədə verərək, öz seçiminizi edəcəksiniz. Amma seçki mühiti-
nin demokratik, alternativlərlə keçməsini dəstəkləmək, birdən çox namizə-
din bu müstəvidə olmasına dəstək vermək, sadəcə inkişafda olan demokrati-
yanı irəli aparmağa kömək edər.

Yuxarıda qeyd edilən problemləri aradan qaldırmaq üçün, Parlament
və bələdiyyə seçkilərində siyasi partiyalar və siyasi partiyalar bloku tərə-
findən irəli sürülən namizədlərin qeydiyyatı siyasi partiyalar və siyasi
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partiyalar blokunun qərarı ilə təsdiq edilən namizədlərin siyahısı əsasında
aparılmalıdır. Həmin qərarda dairələr üzrə namizədlərin adları seçkilərə
start verilən zaman MSK-ya təqdim edilməli, beləliklə, DSK tərəfindən si-
yasi partiya və partiya bloklarından əlavə qərar tələb edilməməlidir. Ayrı-
ca, Siyasi Partiyaların Ədliyyə Nazirliyində olan reyestr məlumatlarından
MSK birbaşa istifadə edə bilməli, tərəflərdən hər hansı qeydiyyat sənədləri
tələb olunmamalıdır.

Prezident seçkilərində namizədin müdafiəsi üçün seçici imzaları heç
bir kvota olmadan toplanmalı, seçicilər eyni zamanda birdən çox namizə-
də də imza vermək hüququna malik olmalıdır. Qeydiyyatdan keçmiş və ra-
yonlar üzrə ən azı 20%-də təşkilatı olan siyasi partiyaların və onların işti-
rak etdiyi blokların namizəd irəli sürmək imkanı tanınmalıdır.

Namizədlərin qeydiyyatı üçün sənədlərin düzgünlüyün yoxlayan işçi
qrupunun tərkibi müstəqil ekspertlərdən ibarət təşkil edilməli, qeydiyyat-
dan imtinanın əsasları konkret olmalı və qeydiyyatın alternativ variantı ki-
mi qeydiyyat depoziti tətbiq olunmalıdır. Seçici imzalarının düzgünlüyü-
nün yoxlanılması absurd olduğundan, bu, Məcəllədən çıxarılmalıdır.

Namizədlərin dəstəklənməsi üçün imza əvəzinə namizədi dəstəkləyən
seçici, sadəcə, fərdi identifikasiya nömrəsini qeyd etməli, beləliklə, şəxsin
öz razılığı kimi bu yetərli olmalıdır. Ayrıca, elektron imzanın tətbiqi im-
kanları genişləndirilməli, namizədin online formada dəstəklənməsi plat-
forması www.e-gov.az sistemi çərçivəsində yaradılmalıdır.

E) Seçkiqabağı təşviqat

Sərbəst toplaşmaq hüququ və kütləvi informasiya vasitələrinin təşvi-
qat zamanı iştirakı

Seçkilərdə və referendumlarda seçki prosesinin ən önəmli mərhələlərin-
dən biri seçki öncəsi aparılın təşviqatdır. Bu mərhələdə namizədlər öz seçi-
cilərinə seçildiklərində hansı iqtisadi, sosial, siyasi proqramı gerçəkləşdirə-
cəklərini izah edir, bununla da onların səsini qazanmağa çalışırlar. Bu ba-
xımdan təşviqat prosesi seçkilərin ən rəngli mərhələsi olaraq da görülür. La-
kin ATƏT-in DTİHB-nun SMM-nın 2013-cü il hesabatında bildirildiyi ki-
mi “seçkiqabağı təşviqat kampaniyasının anlayışı və seçki orqanları tərəfin-
dən onun təsviri siyasi aktorların rəsmi kampaniya dövründən kənar siyasi
fəaliyyətlə məşğul olmaq imkanını məhdudlaşdırmamalı və yaxud mətbuat
tərəfindən sıravi siyasi proseslərin işıqlandırılmasına məhdudiyyət qoyma-
malıdır”.

Seçkilər öncəsi təşviqat müxtəlif vasitələrlə aparılır. Bunlardan birincisi
fiziki təmas da deyə biləcəyimiz, canlı, eyni mühiti paylaşaraq bir arada ol-
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maq, sərbəst toplaşmaqdır. Bu zaman namizədlər seçiciləri ilə toplantılar
keçirir, mitinqlər təşkil edir, reklam afişaları, təqvimlər hazırladıb yayır, ki-
tabçalar, bukletlər, disklər hazırlayıb seçicilərinə paylayır, yaxud üzbəüz hər
bir seçicinin qarşısına çıxaraq məramını bəyan edir.

Təşviqat zamanı ikinci və çox önəmli metod, kütləvi informasiya vasitə-
lərindən istifadə edərək seçicilərə öz məramını çatdırmaqdır. Təşviqat zama-
nı hər iki metodun istifadəsində ciddi problemlərin olduğu mövcuddur.

Sərbəst toplaşmaq hüququnun istifadəsi

Seçki Məcəlləsində seçkiqabağı təşviqat üçün cəmi 22 günlük müddətin
müəyyən edilməsi təşviqatın bütün formalarını (seçicilərlə görüşlər, kütləvi
tədbirlər, çap və elektron KİV-lərdə təşviqat) bu müddətdə aparmağa hətta
fiziki baxımdan imkan vermir. Ölkədə 70-dən çox rayon mərkəzləri və şə-
hərlər olduğunu nəzərə aldıqda, 4500-dən çox kənd və qəsəbənin, yaşayış
yerinin mövcudluğunu düşündükdə, sərbəst toplaşma hüququndan istifadə
edərək, seçicilərlə birbaşa təmas yaradılmasının imkanlarının məhdud oldu-
ğu bir həqiqətdir. Xüsusilə, prezident seçkilərində, referendumlarda bütün
ölkə ərazisində təşviqatın aparılması zəruriliyindən, bunun reallaşması daha
da çətindir. Parlament seçkiləri zamanı siyasi partiyaların bütün ölkə əhalisi-
nə hörmət göstərərək, onlarla görüşmə şansı da bu aspektdən olduqca məh-
duddur. Müddətin çox qısa olması ilə paralel olaraq, “Sərbəst toplaşma
azadlığı haqqında” Qanuna və Seçki Məcəlləsinə salınan son müddəalar
çox ümumi və mücərrəd xarakter daşımaqla bərabər, sərbəst toplaşmaq hü-
ququnu bir haqq olmaqdan çıxarıb, istisnai və məhdud icazə sisteminə tabe
edilmiş imkan kimi təqdim etməkdədir.

Sərbəst toplaşmaq hüququnun həyata keçirilməsinin qarşısında ən böyük
əngəl 13 noyabr 1998-ci il tarixdə qəbul edilən və sonradan daha da məh-
dudlaşdırıcı normalarla bəzədilən “Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında”
Qanundur. Bu qanuna nəzər saldıqda məqsədin hüququ necə tənzimləmək
yox, necə məhdudlaşdırmaq olduğu aydın diqqətə çatır. Sanki bu qanun
ümumiyyətlə, Konstitusiyada təsbit edilmiş sərbəst toplaşmaq azadlığının
həyata keçirilməsinin önlənməsi mahiyyətində nəzərdə tutulmuşdur. Bu qa-
nun qəbul edildiyi 1998-ci ildə "Azərbaycan Respublikasında insan hü-
quq və azadlıqlarının həyata keçirilməsinin tənzimlənməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu qəbul edilməmişdi və
ümumiyyətlə, Konstitusiyanın özündə olan müharibə, hərbi vəziyyət və föv-
qəladə vəziyyət, habelə səfərbərlik hallarından başqa hər hansı bir qanunun
qəbulu ilə məhdudiyyətlərin gətirilməsi mümkün deyildi. Buna baxmayaraq
bəhs edilən qanunda bir çox məhdudiyyət var və bunların əksəriyyəti Kon-
stitusiyaya və Konvensiyanın 11-ci maddəsinə ziddir.
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Qanunun 6-cı maddəsində əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin
siyasi məqsədi olan dinc toplantıların təşkilatçısı olması qadağan edilir. Hal-
buki Konstitusiyada "hər kəs"ə bu hüquq tanınmış, heç kim üçün hər hansı
bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır.

Qanunun 8-ci maddəsinin IV-cü bəndinə əsasən, "təhlükəsizlik tədbirləri-
nin keçirilməsi zərurəti ilə əlaqədar mühüm dövlət əhəmiyyətli beynəlxalq
tədbirlərin ərəfəsində və onların keçirildiyi günlərdə həmin tədbirlərin keçi-
rildiyi şəhər və rayonların ərazilərində siyasi məqsədlə toplantıların keçiril-
məsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə qadağan edilə bilər." Bu
norma da birbaşa Konstitusiyaya və Konvensiyanın 11-ci maddəsinə ziddir.
Hazırlıq dövrü anlayışı ümumiyyətlə elastiki bir anlayışdır və insan hüquq-
larını məhdudlaşdırmaq üçün süni bir vasitədir.

Qanunun 9-cu maddəsi bütünlüklə Konstitusiyaya və Konvensiyanın 11-
ci maddəsinə ziddir. Bu maddənin III bəndində "Azərbaycan Respublikası-
nın qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının yerləşdiyi bi-
naların ətrafında 200 metr radius çərçivəsində yığıncaqların, mitinqlərin,
nümayişlərin keçirilməsi qadağandır" deyilir. Burada məhdudiyyətin qoyul-
ması üçün nə demokratik cəmiyyət üçün zərurilik tələbi, nə də hər hansı
başqa hüquq və azadlığın qorunması məqsədi var. Heç bir əsas olmadan in-
sanların konstitusion haqları kobud şəkildə məhdudlaşdırılıb.

9-cu maddənin VI bəndində nəzərdə tutulan toplaşmaq azadlığının real-
laşdırılması üçün müəyyən yerlərdən başqa heç bir yerdə bu hüquqların isti-
fadəsinə imkan verilməməsi, VII bənddə toplantılar üçün saat məhdudiyyə-
tinin gətirilməsi normaları da Konstitusiyaya və Konvensiyanın 11-ci mad-
dəsinə ziddir. Xüsusilə, sərbəst toplantıların keçirilməsi yerini qanun müva-
fiq icra hakimiyyətinin öhdəsinə buraxaraq, vətəndaşların bu hüquqdan ha-
rada və kimə qarşı istifadə etməsinə birbaşa hüquqi müdaxilə şansı verib.
Praktikada seçkilər zamanı hər rayon üzrə bir yer müəyyən edilməkdə və tə-
əssüf ki, ictimai toplantı üçün yararsız yerlər siyahılarda çox qabarıq gözə
çarpır. Uzun illərdir sərbəst toplaşma hüququ sadəcə seçkilər zamanı məh-
dud istifadə edilən, sonrakı dönəmlərdə tamamilə qadağan edilən və ya ciddi
məhdudlaşdırılan hüquq halına gətirilib. Siyasi partiyaların əksəriyyəti qey-
ri-seçki dövrlərində bu hüquqdan istifadə edə bilməməkdə, müvafiq icra ha-
kimiyyətinin “səxavətinə” möhtac qalmaqdadır. Öncədən icazə alınmadan
bu hüququn istifadəsi tamamilə qadağan edilib.

Qanunvericiliyin vəziyyətini qiymətləndirərkən yekun olaraq bunu qeyd
etmək lazımdır ki, sərbəst toplaşmaq azadlığını tənzimləyən Konstitusiya
norması qənaətbəxş olsa da, 24 dekabr 2002-ci il tarixdə Milli Məclis tərə-
findən Konstitusiyanın tələbinə zidd şəkildə Konstitusiyanın əsas mətni ilə
eyni hüquqi qüvvəyə malik olan "Azərbaycan Respublikasında insan hüquq
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və azadlıqlarının həyata keçirilməsinin tənzimlənməsi haqqında” Azərbay-
can Respublikasının Konstitusiya Qanunu insan hüquqları ilə bağlı bir çox
məqamı, o cümlədən bu hüquqların ehtiyac olandan daha artıq məhdudlaşdı-
rılmasına şərait yaratmışdır. 13 noyabr 1998-ci ildə qəbul edilən “Sərbəst
toplaşmaq azadlığı haqqında” Qanun isə ümumiyyətlə nə Konstitusiyaya, nə
2002-ci ildə qəbul edilən Konstitusiya Qanununa, nə də 2001-ci ildə Milli
Məclisdə ratifikasiya edilərək ölkəmizin qoşulduğu “İnsan hüquqlarının və
əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında” Avropa Konvensiyasının 11-ci mad-
dəsinin tələblərinə cavab vermir. Bu qanunun yenidən işlənərək azadlığın
mahiyyətini qoruyan müddəalar gətirilməsinə böyük zərurət var.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 49-cu maddəsi sərbəst top-
laşmaq azadlığını tənzimləyir. Konstitusiyada hər kəsin başqaları ilə birlik-
də sərbəst toplaşmaq azadlığı vardır. Hər kəs deyildiyi üçün bu əhatəyə sa-
dəcə Azərbaycan vətəndaşları deyil, ölkədə yaşayan, vətəndaşlığından asılı
olmayaraq hər kəsin, o cümlədən vətəndaşlığı olmayan şəxslərin daxil oldu-
ğu qəbul edilməlidir. Maddənin 2-ci bəndində: "Hər kəsin başqaları ilə bir-
likdə müvafiq dövlət orqanlarını qabaqcadan xəbərdar etməklə dinc, silah-
sız yaşamaq, yığıncaqlar, mitinqlər, nümayişlər, küçə yürüşləri keçirmək,
piketlər düzəltmək hüququ vardır" – deməklə, sərbəst toplaşmaq azadlığının
həyata keçirilməsi formalarını və yöndəmini də birbaşa göstərmişdir. Bura-
da açıq şəkildə qeyd edilmişdir ki, sərbəst toplaşmaq istəyən hər kəs qabaq-
cadan müvafiq dövlət orqanını xəbərdar etməklə dinc və sərbəst toplaşmaq
hüququna malikdir. Göründüyü kimi, öncədən "müvafiq dövlət orqanını xə-
bərdar etmək" sərbəst toplaşmaq üçün “icazə alınmasını” zəruri etmir, sadə-
cə dövlət qurumları tərəfindən təhlükəsizlik tədbirlərinin aparılmasına şərait
yaradır. Burada sərbəst toplaşmaq istəyən tərəf xəbərdar etməklə toplantısını
özünün müəyyən etdiyi yerdə keçirə bilməlidir. Müvafiq icra hakimiyyəti-
nin həmin xəbərdarlığa reaksiyasını günlərlə gözləməli deyil. Bu baxımdan,
sərbəst toplaşmaq hüququnu həyata keçirmək istəyənlərdən icazənin tələb
edilməsi Konstitusiyaya ziddir. Sərbəst toplaşmaq hüququ olanların hansı
metodlarla toplanacağı və mahiyyəti də Konstitusiyada birbaşa göstərilib.
Belə ki, toplantıların formaları bir-bir qeyd edilib. Sərbəst toplaşmaq istə-
yənlər istər yığıncaqlar, mitinqlər, istər nümayişlər, küçə yürüşləri keçirə və
yaxud piketlər düzəldə bilərlər. Lakin bütün hallarda bu toplantılar dinc for-
mada və silahsız həyata keçirilməlidir.

Ayrıca, Azərbaycanın 2001-ci ildə ratifikasiya etdiyi Avropa İnsan Hu-
quqlarının və Əsas Azadlıqların Mudafiəsi Haqqında Konvensiyasının 11-ci
maddəsi, Sərbəst toplaşmaq və Birləşmək Azadlığı hüququ təminat altına
alınmışdır. Bu maddəyə görə:

1. Hər kəsin dinc toplaşmaq azadlığı və öz maraqlarını müdafiə etmək
ucun həmkarlar ittifaqları yaratmaq və onlara qoşulmaq hüququ da daxil
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olmaqla, başqaları ilə birləşmək azadlığı hüququ vardır.
2. Bu hüquqların həyata keçirilməsinə milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş

maraqları naminə, iğtişaşın və cinayətin qarşısını almaq ucun, sağlamlığın
və mənəviyyatın qorunması ucun və ya digər şəxslərin hüquq və azadlıqları-
nın müdafiəsi ucun qanunla nəzərdə tutulmuş və demokratik cəmiyyətdə zə-
ruri olanlardan başqa, heç bir məhdudiyyət qoyula bilməz. Bu maddə silahlı
qüvvələr, polis və ya inzibati dövlət orqanları üzvlərinin belə hüquqlarının
həyata keçirilməsinə qanuni məhdudiyyətlər qoyulmasına mane olmur.

Göründüyü kimi, maddənin birinci hissəsində sərbəst toplaşmaq və bir-
ləşmək azadlığın nə olduğu təsvir edilməkdə, ikinci hissədə isə bu azadlığın
hansı əsaslarla və hansı şərtlər altında məhdudlaşdırıla biləcəyi açıqlanmaq-
dadır.

Sərbəst toplaşmaq və birləşmək azadlığı hüququnun həyata keçirilməsin-
də ən ciddi problem məhdudiyyətlərə əsas kimi göstərilən hüquqi səbəblərin
bəzən azadlıqların önünə keçən   formada qorunmağa çalışılması və rəsmi
qurumların tətbiq zamanı azadlığı yox, məhdudiyyəti əsas kimi qəbul edə-
rək, azadlığı ortadan qaldırmağa yönəlməsidir.

Konvensiyanın 11-ci maddəsi müəyyən edilən azadlığı dövlətlərin məh-
dudlaşdıra biləcəyi halları məhdud şəkildə saymaqla ifadə etməkdədir. Ona
görə məhdud ki, həmin hallar konkretdir və yozumla genişləndirilə bilməz.
Bunu xüsusilə düzgün dərk etmək lazımdır. Azərbaycan Konvensiyanı qə-
bul edən və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi yurdiksiyasını tətbiq etməli
olan bir üzv dövlət kimi, istər qanunvericilik fəaliyyətini həyata keçirən qu-
rumlarımızla, istərsə də bu qanunları və beynəlxalq hüquq qaydalarını tətbiq
etməli olan icra orqanları ilə bu praktikanı düzgün mənimsəməlidir. Qısaca-
sı, Konvensiyaya qoşulan hər bir dövlət kimi Azərbaycan da, sərbəst toplaş-
maq hüququnu məhdudlaşdırarkən burada sayılanlardan başqa səbəblərə
əsaslanmamalı və bu səbəbləri genişləndirməməlidir. Çünki bunu milli öh-
dəlik olaraq üzərinə götürmüşdür.

Birləşmə, sərbəst toplaşma azadlığına ancaq Konvensiyanın 11-ci maddəsinin
2-ci hissəsindəki əsaslara söykənən məhdudiyyətlər gətirə bilər. Bunlar:

• milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş maraqları naminə;
• iğtişaşın və cinayətin qarşısını almaq ucun;
• sağlamlığın və mənəviyyatın qorunması ucun;
• digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi üçün; - nəzərdə tu-

tulan əsaslardır.
Konvensiyanın 11-ci maddəsinin 2-ci hissəsinin son cümləsində: “Bu

maddə silahlı qüvvələr, polis və ya inzibati dövlət orqanları üzvlərinin belə
hüquqlarının həyata keçirilməsinə  qanuni məhdudiyyətlər qoyulmasına
mane olmur” – deməklə, hansı kateqoriya peşə fəaliyyəti ilə məşğğul olan
şəxslər qrupunun sərbəst toplaşmaq və birləşmək hüququnun məhdudlşdırıla
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biləcəyinı üzv ölkələrə göstərmişdir. Bu məhdudiyyətin arxasında dayanan
məntiq, silahlı qüvvələrdə, polisdə və inzibati dövlət orqanlarında fəaliyyət
göstərən şəxslərin ilk növbədə dövlət qurumlarının fəaliyyətini idarə etdik-
ləri və bu funksiya ilə başqa məqsədlə birləşmələrinin dövlət idarəsinə və
mühafizəsinə uyğun gəlməmə səbəbidir.

Şəxslərin sərbəst toplaşmaq və birləşmək hüququnun yuxarıda sayılanlar-
dan başqa hər hansı bir səbəb ilə məhdudlaşdırılması mümkün deyil. Məsə-
lən, bu çərçivədə, dövlət qurumlarının iş yükü, mənbə yetərsizliyi, rəsmi bi-
nalara yaxınlıq, başqalarının istirahət hüququ,   müəyyən ranqlı tədbirlərin
keçirilməsi kimi səbəblər və ya 11-ci maddənin 2-ci hissəsində açıqca göstə-
rilməmiş digər səbəblərlə bu azadlığın məhdudlaşdırılmasına “qanuni sə-
bəb” donu geyindirilməsi və məhdudiyyət gətirilməsi yolverilməzdir. Çünki
Konvensiyanın 11-ci maddəsi bu cür əlavə səbəblər gətirilməsinə icazə
verməməkdə, çox aydın çərçivə müəyyən etməkdədir.

Bütün bunlardan da aydın şəkildə bəlli olur ki, istər Seçki Məcəlləsində,
istərsə də məcəllənin referans kimi yönləndiyi sərbəst toplaşmaq haqqında
Qanunun məhdudlaşdırıcı normaları sərbəst toplaşmaq hüququnun özünü
zədələyən formaya salınıb və birbaşa konstitusion hüquqların, Avropa Kon-
vensiyasının 11-ci maddəsinin, habelə seçki hüquqlarının pozulmasıdır.

ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və Insan Hüquqları Bürosunun Seçki Mü-
sahidə Missiyasının 24 dekabr 2013-cü il tarixli yekun Hesabatında da bu mə-
qam tənqid edilmişdir. Hesabatda bildirilir: “Bu yanaşma vətəndaşların azad
toplaşma hüququna lüzumsuz məhdudiyyətin qoyulması anlamına gəlir. Siyasi
rəqiblərin seçicilərlə ünsiyyəti 22 günlük rəsmi kampaniya müddəti ilə məhdud-
laşmasını nəzərə alsaq, görüş yerlərinin təyin olunması ilə əlaqədar yanaşma
kampaniya keçirmək imkanlarını daha da azaltmışdır. Bundan əlavə, qanunun
tələblərində mövcud olan ziddiyətlər kampaniya aparan namizədlər arasında
tətbiq olunacaq prosedurlarla əlaqədar çaşqınlıq yaratmışdır.

ATƏT/DTİHB-nun əvvəlki tövsiyyələrinə uyğun olaraq seçkiqabağı kam-
paniya mühitinin daha da açıq olmasını təmin etmək məqsədilə icra struk-
turları kampaniyanın keçirilməsi üçün rəsmi yerlərin ayrılmasına tətbiq
etdikləri məhdudlaşdırıcı yanaşmanı yenidən nəzərdən keçirməlidirlər. İcti-
mai yığıncaqların keçirilməsi barədə xəbərdarlıq və müraciət məsələri üzrə
Seçki Məcəlləsi ilə sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun arasında
olan ziddiyətlər aradan qaldırılmalı və toplantının keçirilməsi ilə əlaqədar
namizədlərdən icra strukturlarını yalnız xəbərdar etmək tələb olunmalıdır”.

Seçki Məcəlləsi son illərdəki dəyişikliklərlə seçki və referendum təşviqa-
tı zamanı seçkiqabağı təşviqat plakatlarının yerləşdirilməsinə dair yerlərin
dairəsini məhdudlaşdırır. Sadəcə, xüsusi müəyyən olunmuş yerlərdə bu pla-
katların yerləşdirilməsinə icazə verilir. Praktikada hər seçki məntəqəsinin
qarşısında bu lövhələr yerləşdirilir. Seçki məntəqəsi əsasən məktəblərdə
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yerləşdiyindən, bu təşviqat matrealları ancaq məktəblərin həyətində yerləşən
lövhələrə yapışdırıla bilər. Məktəblərin həyətinə girişlər isə hər yerdə məh-
duddur və dərs saatının sonunda, eləcə də həftə sonları məktəblərin darvaza-
ları bağlı olur. Seçki təşviqat zamanı nəyinki seçicilər, hətta təşviqat mat-
reallarını yapışdırmaq istəyən tərəf bu ərazilərə girərək matrealları yapışdır-
maqda ciddi maneələrlə qarşılaşır. Ayrıca, dövlətə məxsus olan, dövlətin
müvafiq reyestrinə daxil edilmiş tarix və ya mədəniyyət abidələri sayılan bi-
nalarda, qurğularda və otaqlarda, belə plakatların yapışdırılması qadağan
edilib.   Seçkiqabağı təşviqat materiallarının otaqlardan başqa binalarda və
digər obyektlərdə Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin tələblərinə
zidd yerləşdirilməsi də qadağandır. Ayrıca, “Mülki Məcəlləsinin tələblərinə
zidd” ifadəsi tamamilə qeyri-müəyyəndir. Çünki Mülki Məcəllədə seçki təş-
viqat matreallarının yerləşdirilməsinə dair xüsusi bir tələb yoxdur.

Seçki təşviqat matreallarının, plakatların paylanması, yerləşdirilməsi
tamamilə   sərbəst olmalı, texniki tənzimləmələr təməl seçki hüququnu
məhdudlaşdırmamalı və ya ortadan qaldırmamalıdır. Məcəllədə məhdud-
laşdırıcı normalar aradan qaldırılmalıdır.

Sərbəst toplaşma hüququna görə müəyyən olunan inzibati cəza
Sərbəst toplaşma hüququndan istifadə imkanları məhdudlaşdırılmaqla bə-

rabər, bu hüququndan istifadə etmək istəyənləri qarşısına ağır cəzalar gətiril-
mişdir. 02 noyabr 2012-ci il tarixli 462-IVQD nömrəli Azərbaycan Respub-
likasının Qanunu ilə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 298-ci maddəsi qüvvədən
düşürülərək yerinə yeni tənzimləmə olan maddə əlavə edildi. Maddənin ma-
hiyyəti belə idi:

“M a d d ə   2 9 8 . Yığıncaqların, mitinqlərin, nümayişlərin, küçə yü-
rüşlərinin və piketlərin təşkili və keçirilməsi qaydasının pozulması

Yığıncaqların, mitinqlərin, nümayişlərin, küçə yürüşlərinin və piketlərin
təşkilinin və keçirilməsinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydasının po-
zulmasına görə - xəbərdarlıq edilir və ya yeddi manatdan on üç manatadək
miqdarda cərimə edilir”.

02 noyabr 2012-ci il tarixdə gətirilən yeni maddə isə bu şəkildə təsvir
edilmişdir:

“Maddə 298. Toplantıların təşkili və keçirilməsi qaydasının pozulması
298.1. Yığıncaqların, mitinqlərin, nümayişlərin, küçə yürüşlərinin və pik-

etlərin təşkilinin və keçirilməsinin qanunla müəyyən edilmiş qaydasının top-
lantının təşkilatçısı tərəfindən pozulmasına görə - fiziki şəxslər min beş yüz
manatdan üç min manatadək miqdarda cərimə edilir, yaxud işin hallarına
görə, xətanı törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla iki yüz saatdan iki yüz
qırx saatadək ictimai işlər və ya iki ayadək müddətə inzibati həbs tətbiq
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olunur, vəzifəli şəxslər üç min manatdan altı min manatadək miqdarda, hü-
quqi şəxslər on beş min manatdan otuz min manatadək miqdarda cərimə
edilir.

298.2. Qanunla müəyyən edilmiş qaydada təşkil edilməyən yığıncaq, mi-
tinq, nümayiş, küçə yürüşü və ya piketdə iştirak etməyə görə - üç yüz ma-
natdan altı yüz manatadək miqdarda cərimə edilir, yaxud işin hallarına gö-
rə, xətanı törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla yüz altmış saatdan iki yüz
saatadək ictimai işlər və ya iki ayadək müddətə inzibati həbs tətbiq olunur”

Burda diqqəti çəkən ən önəmli məqam budur ki, 2012-ci ildə cərimənin
maksimum həddi 13 manat olduğu halda, hazırda bu miqdar 30 min manata qə-
dər yüksəldilmişdir. Beləliklə, bütün dönəmlərin rekordu təzələnmiş bir maddə-
nin sanksiyası 2307 dəfə artırılmışdır. Ayrıca, cərimənin bu qədər artırılması ilə
də kifayətlənilməmiş, iki yüz qırx saatadək ictimai işlər və ya iki ayadək
müddətə inzibati həbs cəzası da maddənin sanksiyalarına əlavə edilmişdir.
Bununla da kifayətlənməyən qanunqoyucu maddəyə bir də qeyd qoymuş,
“ Qeyd: Bu Məcəllənin 298.1-ci və 298.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş
əməllərdə cinayət tərkibinin əlamətləri olduqda, həmin əməllər Azərbaycan
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə əsasən cinayət məsu-
liyyətinə səbəb olur”- deməklə sərbəst toplaşmaq hüququndan istifadə etməni
ən təhlükəli hal kimi cinayət əməli olaraq görmüşdür.

Seçkilərin azad və demokratik keçirilməsi, seçicilərin özlərini rahat ifa-
də etməsi baxımından sərbəst toplaşma hüququnun yolu açıq olmalı, in-
sanlar dinc toplandıqları müddətcə, cəmiyyətə təhlükə törətmədiklərindən
onların yüksək müqdarlarda cərimələnməsi, məcburi işlərə cəlb edilməsi
və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması yolverilən olmamalıdır. Dərhal bu
maddənin sanksiyası 2012-ci ildə mövcud olan əvvəlki səviyyəyə endiril-
məlidir.

Təşviqat zamanı inzibati resurslardan istifadə yolu birmənalı olaraq
bağlanmalı, qeydə alınmış namizədlər vəzifədə olsalar belə, vəzifələrinə
görə qanunvericiliklə onlara tanınmış imtiyazlardan, imkanlardan mər-
hum edilməli, bütün namizədlərin bərabərliyi təmin edilməlidir.

Seçkilərə start verildiyi andan etibarən, vətəndaşın səslərinə təsir edə-
cək təmir, tikinti, abadlaşdırma qurğuların qurulması, və s. bütün fəaliy-
yətlər qadağan edilməlidir. Qəza halları istisna olmaqla, daha öncədən
dövlət və yerli büdcələrədə nəzərdə tutulan bu kimi xərcləmələrin dövrü
seçkiyə start verildiyi gündən səsvermələrin nəticəsinin elan olunduğu gü-
nədək nəzərdə tutulması qadağan edilməlidir.
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Kütləvi İnformasiya vasitələri seçkilərdə

Hüquqi çərçivə

Konstitusiya ifadə azadlığını, mətbuat azadlığını və informasiya əldə etmək
hüququnu təsbit edir. Lakin böhtan üç ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə məsu-
liyyəti daşıyan cinayət əməli olaraq qalmaqdadır. Konstitusiyanın 106-cı və Ci-
nayət Məcəlləsinin 323-ci maddəsi Prezidentin şərəf və layaqətini ləkələmə və ya
alçaltmanı qadağan edir və beləliklə, beynəlxalq standartlara zidd olaraq ifadə
azadlığına lüzumsuz məhdudiyyət qoyur. Bu barədə baxın:

• 1966-cı il Mülki və siyasi hüquqlar üzrə beynəlxalq paktın
19-cu maddəsi və 2011-ci il BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Komitə-
sinin 34-cü Ümumi Şərhinin 13-cü və 47-ci bəndi.

• Maxmudov və Ağazadə Azərbaycana qarşı, Ərizə No.
35877/04, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Qərarları (AİHM)
18 dekabr 2008-ci il, Linqens Avstriyaya qarşı, Ərizə No. 9815/82,
AİHM-nin 8 iyul 1986-cı ildə verdiyi qərar və digər işlər.

Həmçinin qeyri-mütanasib maliyyə sanksiyaları ilə müşayiət olunan mül-
ki diffamasiya ittihamları media orqanlarının de facto başğlanması ilə nəti-
cələnir. Əksəriyyət veb səhifələrin bağlanmaması və birbaşa senzuranın ol-
maması səbəbindən interneti azad məkan kimi qəbul etsə də, lakin onlayn
məkanda fəal olan şəxslərin həbsləri və onlara qarşı təqib halları artmaqda-
dır. 4 iyun 2013-cü il tarixdə Cinayət Məcəlləsinə edilən son dəyişikliklər
məhz internet informasiya ehtiyyatlarının üzərinə diffamasiya müddəaları-
nın tətbiqini təqdim etmişdir. Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliy-
yət Proqramı çərçivəsində “Diffamasiya haqqında” Qanunun yazılması üçün
Prezident Administrasiyasının 2012-ci ilin sentyabr ayında Venesiya Ko-
missiyasından kömək istəməsinə baxmayaraq, sözügedən dəyişikliklər qəbul
edlimişdirlər. Bununla əlaqədar baxın:
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)024-e
ünvanında yerləşdirilən “Azərbaycan Respublikasında diffamasiya qarşı
müdafiəni təmin etmək üzrə qanunvericiliyə dair rəy”.

Bundan başqa, Parlament tərəfindən 12 iyun 2012-ci il tarixdə “İnforma-
siya əldə etmək haqqında”, “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət
reyestri haqqında” və “Kommersiya sirri haqqında” qanunlara dəyişikliklər
qəbul olunmuşdur. Hüquqi çərçivədə tətbiq edilən, qeyd olunan son dəyişik-
liklər informasiya əldə etmək haqqında Konstitusiyada təsbit olunmuş hü-
quqlara lüzumsuz məhdudiyyət qoymuşdur.

ATƏT-in DTİHB SMM-nın 24 dekabr 2013-cü il tarixli yekun Hesaba-
tında bu məsələni də diqqətdə saxladığını görürük. Hesabatda deyilir: Şika-
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yətçiyə təzminat ödəmək və yaxud müttəhimi cəzalandırmaq deyil, əvəzində
zərər dəymiş nüfuzun bərpasını təmin edən mülki sanksiyaların tətbiq edil-
məsi üçün difamasiyanın cinayət məcəlləsindən çıxarılması fikri nəzərdən
keçirilməlidir. Tətbiq olunan sanksiyalar törədilən zərərə tam dəqiqliklə
mütənasib olmalı və qanun qeyri-maddi vasitələrdən istifadənin prioritet ya-
naşma olduğunu təyin etməlidir.

KİV-də təşviqat

Seçki və referendum zamanı ən önəmli təşviqat vasitəsi hər zaman kütlə-
vi informasiya vasitələri olub. Bu vasitələrlə namizədlər, siyasi partiyalar,
referendum təşviqat qrupları çox geniş seçici kütləsinə qısa müddətdə və az
enerji sərf edərək çatma, özünü, proqramını, məramını izah etmə şansı var.

Seçki Məcəlləsi qəbul edildiyi 2003-cü illə müqayisədə, 2 iyun 2008-ci il
tarixdə Məcəlləyə edilən dəyişikliklə imkanlar daha da məhdudlaşdırılmış,
namizədlərə və təşviqat qruplarına ayrılmalı olan media platformaları icti-
mai yayımla məhdudlaşmışdır. Öncəki redaktədə Məcəllənin 77.1-ci mad-
dəsində bildirilirdi ki, dövlət orqanları, təşkilatları, idarələri tərəfindən təsis
olunmuş bütün yayımçıların və mətbu orqanların üzərinə vəzifə qoyulurdu
ki, əgər   dövlət büdcəsindən maliyyələşirsə   bütün   namizədlərə   və
referendum təşviqat qrupuna bərabər yer ayırmalıdır. 2008-ci ildə yayımçı-
ları sözünü ictimai yayımçılar ifadəsi ilə dəyişdirərək maddəni absurd for-
maya saldılar və ciddi şəkildə önəmli media platforması passiv seçki hüqu-
qunu istifadə edən tərəfin əlindən alındı.

Azərbaycanda dövləti təsis etdiyi və ya maliyyələşdirdiyi yayım, habelə
mətbu orqan kifayət qədər çoxdur. 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv olar-
kən Azərbaycan Dövlət Televiziyasının ləğv edilərək İctimai televiziyaya
çevriləcəyinə dair öhdəlik götürməsinə baxmayaraq, sonradan bu öhdəliyə
əməl etmədi. Dövlət Teleradiosu qorunub, saxlandı və hətta genişləndirildi.
Xüsusilə, 2008-ci ildən sonra daha iki dövlət televiziyası (İdman Azərbay-
can və Mədəniyyət Azərbaycan) və iki regional teleradio (Naxçıvanda fəa-
liyyət göstərən Naxçıvan Dövlət televiziyası və Kanal 35) və iki regional ra-
dio (Naxçıvanda) lisenziya alaraq fəaliyyətə başladı. Beləliklə, daha öncə də
mövcud olan dövlət televiziyası və radiosu ilə bu rəqəm bu gün 8-ə çatır. Bu
gün İctimai teleradio ilə birlikdə on teleradio dövlət büdcəsindən tamamilə
maliyyələşir. Ayrıca, dövlət hər il seriallara ayrıldığı bildirilən milyonlarla
manat vəsaiti özəl televiziyalara dövlət büdcəsindən əvəzsiz ayırmaqdadır.
Bu yardımlar ictimai əhəmiyyətli məsələlərə, cəmiyyətin siyasi plüralizminə
qatqısına, təəssüf ki, yönəlməməkdədir.
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Hər il dövlətin mediaya ayırdığı vəsaitlər artaraq davam etməkdədir.
2011-ci ildə dövlət 65,5 milyon dollar vəsaiti büdcədən dövlət mediasına
xərcləmişdir. 2012-ci ildə bu rəqəm 76.8 milyon dollar, 2013-cü ildə 82,9
milyon dollar, 2014-cü ildə 84.2 milyon dollar, 2015-ci ildə isə 84.8 milyon
dollar olmuşdur. Hər il milyonlarla vəsait dövlət mediasına xərclənsə də, bu
teleradiolar, təəssüf ki, sadəcə, təbliğat vasitəsi kimi hökumətə xidmət gös-
tərir. Digər siyasi tərəflərin bu imkandan istifadə yolları tamamilə bağlanıb.
Sadəcə, ictimai teleradioda məhdud formada təşviqat aparılmasına hüquqi
imkan var. Lakin bu media qurumundan istifadə üçün qanunvericiliyin tələ-
bi praktikada daha da məhdud istifadə edilməkdədir. 2010-cu il parlament
seçkiləri öncəsi təşviqat dönəmində hakim partiyadan başqa 60 dairədən na-
mizədi qeydiyyata alınan partiya və siyasi blok olmadığından, maraqlı və-
ziyyət yarandı. Qanunun tələbini tətbiq etməli olsalar, hakimiyyətin əlində
olan 8 dövlət teleradiosundan əlavə ictimai televiziya və radio da sadəcə on-
ların sərəncamına verilməli idi. Qanunvericiliyin gətirdiyi tənzimləmənin
ədalətsizliyini bu situatsiya çox aydın ifadə edir. Təşviqat prosesində hakim
partiyadan başqa heç bir siyasi tərəfin ictimai televiziya və radioda təşviqat
aparma haqqının olmamasını görən YAP, ictimai teleradioda tək təşviqat
aparmaqdan imtina etdi. MSK bundan sonra qanunun tələbini kənara ataraq,
heç bir hüquqi əsas olmadan bütün fərdi namizədlərə 4 dəqiqəlik efir vaxtı
ayırdı.

Bu 4 dəqiqəlik vaxtın efirdə ayrılması zamanı da yenə qanunvericiliyin
tələbi kobud şəkildə pozuldu. Seçki Məcəlləsinin 80.5-ci maddəsində  “Pul-
suz efir vaxtı daha geniş auditoriyanın baxması mümkün olan vaxtda ayrıl-
malıdır”- tələbi MSK və İctimai Teleradio rəhbərliyinin birgə əməkdaşlığı
ilə pozuldu. Televiziyada təşviqat üçün ayrılan vaxt saat 18:00 müəyyən
edildi. Bu televiziyalar üçün “daha geniş auditoriyanın baxması mümkün
olan vaxt” deyil. Dünyanın hər yerində televiziyalar üçün prime-time anla-
yışı var və bu saat 19:30-23:00 aralığını əhatə edir. Maraqlıdır ki, radioların
ən çox dinlənilmə saatı isə ölkəmizdə iş saatının sonu hesab edilir. Çünki ra-
dio dinləyiciləri əsasən avtomobildə olan dövrə təsadüf edir. Saat 18:00-
20:00 arası radiolar üçün ən çox dinlənilən vaxtdır. Son seçkilərdə radiolar-
da efir vaxtının ayrılması üçün də qanunvericiliyin tələbi pozuldu və saat
21:00 –də radiolarda təşviqat üçün yer ayrıldı. Beləliklə, TV-lərin ən çox iz-
lənmə saatında radiolara, radioların ən çox dinlənmə saatında TV-lərdə təş-
viqat yeri ayrılmaqla, mümkün qədər təşviqat prosesindən az insanın fayda-
lanması təmin edildi.

Digər bir problem, həftəlik müddətin cəmi 3 saat müəyyən edilməsidir.
Beləliklə,  gündəlik  norma  25  dəqiqəni  keçmir. Cəmi  3 həftəlik təşviqat
müddətində hər gün 25 dəqiqə istifadə edildikdə toplam 540 dəqiqə edər.
Yəni 2015-ci il seçkilərində ictimai televiziyanın qanuna görə ayırmalı oldu-
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ğu efir vaxtı cəmi 540 dəqiqə olacaq. qeydiyyatdan keçən namizəd sayına
bu rəqəmi böldükdə, faktiki 22 günlük müddətdə hər namizədə 1 dəqiqə
vaxt düşmür. 2010-cu ildə qeydə alınan 741 nəfərə 540 dəqiqəni bölsək, alı-
nan müddət hər namizəd üçün bütün seçki dövründə 43 saniyə ilə məhdud-
laşar. 2005-ci ildə qeydə alınan 2063 namizədə böldükdə alınan rəqəm cəmi
15,7 saniyə olar. Fərdlərə saniyələrlə ölçülən ödənişsiz efir vaxtının bu for-
mada verilməsi effektiv yol hesab edilə bilməz.

KİV-də seçkiqabağı təşviqat zamanı ciddi problemlərdən biri də özəl
teleradiolarda təşviqat məsələsidir. Qanunvericilikdə özəl teleradioların
seçkilərdə təşviqat platforması kimi çıxış etməsi onların sərbəst ixtiyarına
verilib. Televiziyalar müstəqil fəaliyyət göstərə bilmədikləri üçün seçkilərdə
təşviqat prosesində maraqlı olmurlar. Əsasən, prosesdə iştirakdan imtina
edirlər. Prosesdə iştirak edənlər isə anormal qiymət siyasəti müəyyən edir-
lər. Son seçkilərdə bir dəqiqəlik efir vaxtı üçün televiziyalarda ortalama qiy-
mət 3000-3500 manat müəyyən edilmişdi. Hətta İctimai televiziyada bir də-
qiqə üçün qiymət 3000 manatdan az deyildi. Rəsmi “Azərbaycan” qəzetin-
də bir seçki bannerinin qiyməti 12000-20000 manat müəyyən edilmişdi. Bu
qiymətlər kommersiya reklam qiymətlərindən dəfələrlə yüksək müəyyən
edilmişdir.

Bunun da səbəbi Seçki Məcəlləsində siyasi təşviqat matreallarının ictimai
əhəmiyyətinə görə kommersiya reklamlarından fərqləndirilməməsidir.
Əslində, demokratik dövlətlərdə bununla bağlı çox aydın norma var. Məsə-
lən, ABŞ-da siyasi reklamlar televiziyanın 24 saatlıq yayımı içərisində ən
ucuz reklam saatında verilən reklamın qiymətindən az olmalıdır. Əgər gecə
saat 3-də reklamın dəqiqəsi 200 dollardırsa, o zaman siyasi reklamın prime-
time-da ən yüksək həddi 200 dollardan çox ola bilməz. Azərbaycanda TV-
lərin verdikləri vergiləri araşdırsaq, kommersiya reklamların çox aşağı qiy-
mətdən alındığının şahidi olarıq. Lakin siyasi reklamlar həddən artıq yüksək
müəyyən edilir. Belə bir qaydanın bizim Seçki Məcəlləsində də nəzərdə tu-
tulması zəruridir.

Seçki Məcəlləsi KİV-lərə seçkilərlə əlaqədar mövqe ilə çıxış etmək hü-
ququ vermir. Məhz bu müddəa televiziyaların xəbərlər və digər proqramlar-
da təşviqat kampaniyası haqqında azad şəkildə məlumat verməsinə məhdu-
diyyət qoyur. Bundan başqa, Seçki Məcəlləsi KİV-ləri seçkiqabağı kampa-
niya aparılması üçün vasitə kimi tanıyır, və nəticədə istənilən kampaniyanın
işıqlandırılmasını hansısa namizədin xeyrinə təşviqatla de-facto eyniləşdirir.
Bu isə Avropa Şurasının müvafiq tövsiyyələri ilə ziddiyət təşkil edir. AŞ-nın
tövsiyyələrində qeyd olunur ki, ictimai maraqlara xidmət göstərən media və
özəl yayımçılar, xüsusilə seçki dövründə, müzakirə, müsahibə və debatlar, o
cümlədən xəbər və gündəlik hadisələrə həsr olunmuş digər proqramlarda
seçki kampaniyasının ədalətli, balanslı və qərəzsiz işıqlandırılmasını təmin
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etməlidirlər. Seçki kampaniyalarının mətbuat tərəfindən işıqlandırılması ba-
rədə Nazirlər Komitəsinin üzv ölkələrə verdiyi tövsiyyələrinə
(CM/REC(2007)15) baxın:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1207243&Site=CM&BackColorInter-
net =9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=-FFAC75#

ATƏT-in seçki missiyasının qeyd olunan hesabatında isə bildirilir: “Seçki
Məcəlləsi seçicilərin mətbuat (KİV) vasitəsilə siyasi səhnədə olan alterna-
tivlər haqqında ətraflı və geniş məlumat almaq hüququnu təmin etməlidir.
İctimai maraqlara xidmət edən mətbuat və özəl yayım şirkətləri seçkiqabağı
təşviqat kampaniyasını gündəlik xəbərlər və digər proqramlarında ədalətli,
balanslaşdırılmış və qərəzsiz şəkildə işıqlandırmağa qanunla məcbur edil-
məlidirlər. Kampaniyanın işıqlandırılması zamanı KİV-lərin bu meyarlara
əməl etməsinə nəzarəti media monitorinq sahəsində səriştəli və müstəqil qu-
rum həyata keçirilməlidir”.

Ümumiyyətlə, ATƏT/DTİHB-nun Seçki Monitorinq Missiyasının son
prezident seçkilərində monitorinqininin nəticəsi də onu göstərmişdir ki, na-
mizədlər üçün mətbuata kifayət qədər çıxış imkanı yaradılmamış, və siyasi
alternativlər üzrə balanslaşdırılmış və açıq fikir mübadiləsi çatışmamışdır.
Məhdudlaşdırıcı hüquqi çərçivə və kampaniya dövründə hazırkı Prezidentin
fəaliyyətinin aşkar şəkildə qeyri-mütanasib işıqlandırılması namizədlər ara-
sında bərabər şəraitin olmamasını daha da dərinləşdirmişdir. Bu ATƏT-in
1990-cı il Kopenhagen Sənədinin 7.8 bəndinin tələbi ilə ziddiyət təşkil edir
və seçicilərin məlumatlı seçim etmək imkanlarını məhdudlaşdırır. Belə ki,
həmin sənədin 7.8 bəndi tələb edir: “Seçki prosesində iştirak etmək istəyən
bütün siyasi qruplara və fərdlərə bərabər şəraitdə mətbuata çıxış imkanları-
nın təmin edilməsində üzv ölkələr heç bir inzibati və ya hüquqi maneələr ya-
ratmamalıdır”

ATƏT-in 1990-cı il Kopenhagen Sənədinin 7.7-ci bəndi də təşviqat
prosesinə dair aşağıdakıları bəyan edir: “Üzv ölkələr siyasi təbliğat-təşvi-
qat kampaniyası zamanı partiyaların və namizədlərin öz fikirlərini və hazır-
lıq səviyyələrini azad və ədalətli şəkildə təqdim etməsini mümkün etmək
üçün qanunun və dövlət siyasətinin işlək olmasını təmin etməlidirlər... və hə-
də-qorxu mühiti olmadan və cəza ilə üzləşmək hissi keçirmədən səs vermək
imkanı təqdim edən ədalətli və azad mühitdə keçirilməsini təmin etməlidir-
lər”.

Nəticə olaraq, Məcəllədə dəyişiklik edilməli:
- 60 dairədə namizədin qeydiyyata alınmasını tələb edən,

habelə digər senzlər tətbiq edən müddəalar ləğv edilməlidir;
- dövlət büdcəsindən maliyyələşən bütün televiziyalar və ra-

diolar seçki prosesində məcburi qaydada efir vaxtı ayırmalıdır;
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- Bu müddət hər bir televiziya və radio üçün gündəlik 1 saat-
dan az olmamalı və ancaq prime-time zamanı olmalıdır;

- Özəl televiziyalarda, o cümlədən ictimai və dövlət yayımçı-
larında ödənişli efir vaxtının minimum limiti olmalı, təşviqat saat-
ları əsasən prime-time-da olmalı və qiymətin üst həddi həmin qu-
rumun reklamları son ay analiz edilərək ən aşağı kommersiya
reklam qiymətindən aşağı müəyyən edilməlidir;

- Dövrü mətbuat orqanlarında, online resurslarda, saytlarda
və digər KİV-lərdə müəyyən olunan ən yüksək ödəniş qiyməti ən
aşağı kommersiya reklamı qiymətindən aşağı müəyyən edilməlidir;

- Seçkilərə start verilən gündən etibarən bütün tele-radiolar-
da, dövrü-mətbuat orqanlarında, digər KİV resusrlarında xəbərlə-
mə siyasətinə “seçki dövrü” qaydaları tətbiq edilməli, istər iqtidar,
istər müxalifət bütün tərəflərə xəbərlərdə bərabər yer ayrılmalıdır;

- Balans təmin edilməli, bununla bağlı tərəflərin bərabər for-
malaşdırdığı mətbuat qrupu nəzarət funksiyası həyata keçirməli-
dir;

- Qaydaları pozan media qurumlarına yüksək cərimələr tət-
biq edilməli və əgər cərimələrdən sonra yenidən qaydalara əməl
etməzsə, səsvermə gününün bitməsinə qədər müvəqqəti olaraq ya-
yımı, nəşri dayandırılmalıdır.

F) Seçkilərdə müşahidəçilər, qeydiyyatı və fəaliyyəti

Seçkilər zamanı müşahidəçilik institutu seçkilərin şəffaflığı prinsipinin
reallaşması üçün çox önəmlidir. Mövcud Seçki Məcəlləsində, təəssüf ki,
müşahidəçilik xeyli bürokratik sistemdən keçmədən mümkün deyil. Əslin-
də,   seçkilərdə müşahidəçilik missiyasını həyata keçirmək istəyində olan
qeyri-hökumət təşkilatının   yalnız   özü Mərkəzi   Seçki   Komissiyasında
(MSK) akkreditə olunmalıdır. Bunun üçün MSK-ya QHT-nin müvafiq əri-
zəsi və dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadənaməsinin surətinin təqdim edil-
məsi yetərli olmalıdır. MSK Ədliyyə Nazirliyindən həmin sənədin orjinalını
elektron reyestr vasitəsi ilə özü görə bilməlidir. Bu qurumlar adından seçki-
lərdə iştirak edəcək müşahidəçilərin konkret seçki məntəqələri üzrə yerləş-
məsinin və onlara müvafiq vəsiqələrin verilməsini isə qeyri-hökumət təşki-
latının özü müəyyən etməlidir. Seçkilərdə iştirak etməyən, lakin müşahidəni
aparmaq istəyində olan siyasi partiyalar üçün də eyni qayda müəyyən olun-
malıdır.
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Seçki Məcəlləsində müşahidəçilərin müvafiq seçki komissiyalarında
qeydiyyatdan keçməsi tələbi yalnız müşahidəni öz təşəbbüsləri ilə aparmaq
istəyən şəxslərə şamil edilməlidir. Belə bir qayda müşahidə missiyasını hə-
yata keçirən təşkilatların müvafiq instansiyalar qarşısında (seçki komissiya-
ları, məhkəmələr və s.) öz adından çıxış etməsinə geniş imkanlar yaradır.

Seçkilərdə iştirak edən və müşahidəni aparmaq istəyən siyasi partiyaların
(siyasi partiyalar blokunun) və namizədlərin müşahidəçiləri isə seçki komis-
siyalarında, ümumiyyətlə, qeydiyyatdan keçməməlidirlər. Bu subyektlərin
təyin etdikləri müşahidəçilər müşahidəni yalnız bu subyektlərin verdikləri
vəsiqələr əsasında aparmalıdırlar. Çünki həmin subyektlər seçki komissiya-
sında əslində qeydə alınırlar. Onların təyin etdikləri müşahidəçilərin seçki
komissiyalarında yenidən qeydə alınması təkrar prosedurdur.

Müşahidəçi vəsiqəsi üçün fotoşəkilin tələb edilməsi aradan qaldırılmalı-
dır. Çünki həmin vəsiqə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə birgə təqdim edildikdə etibarlı
hesab edilir və buna görə də fotoşəkillərə ehtiyac yoxdur.

Müşahidəçilərin hüquqları qanunvercilikdə konkret və aydın verilməli,
onların hüquqları genişləndirilməli, onlara seçici siyahılarının surətlərini al-
maq, siyahıları yoxlamaq, habelə səsləri paralel hesablama səlahiyyətləri
verilməlidir.

Seçki günü müşahidəçilərin tərtib etdikləri və müvafiq seçki komissiyala-
rına təqdim etdikləri rəylərin və aktların qəbul edilməsinin məcburiliyi qa-
nunvericilikdə birmənalı təsbit edilməlidir. Bu sənədlərdə göstərilən faktlar
seçkilərin nəticələrinin müəyyən olunması prosesində yoxlanılmalı, əsaslar
olduqda zəruri tədbirlər görülməli və seçkilərin nəticələrinin müəyyən olun-
masında əsas götürülməlidir.

Müşahidəçi səsvermə günü istədiyi vaxt müvafiq seçki məntəqəsinin
səsvermə otağında olmaq, fotoaparatdan, diktofon və video kameradan,
habelə digər müasir texnologiyadan istifadə etməlidir. Müşahidəçilərin
müşahidə zamanı həmin texniki vasitələrdən istifadə edərək əldə etdikləri
materialla qanuni yolla əldə olunmuş sübut hesab edilməli, bu haqda
Mülki Prosessual Məcəlləsinə və cinayət prossesual məcəlləsinə müvafiq
düzəlişlər edilməlidir. Müşahidə kameralarının görüntüləri də qeyd-şərtsiz
məhkəmələr üçün qanuni yolla əldə edilmiş sübut hesab edilməli, istənilən
mübahisə zamanı bu görüntülər həlledici olmalıdır.

Müşahidəçinin pozuntuya dair tərtib etdiyi aktın hüquqi qüvvəsi başqa
şəxslərin iradəsinə bağlanmamalı, birbaşa sübutlardan biri kimi qiymət-
ləndirilməlidir.

Exit-pollun keçirilməsinə dair bütün normalar Məcəllədən çıxarılmalı,
istənilən ictimai qurumun istənilən məntəqə və dairə ərazisində exit-poll
keçirilməsi sərbəst olmalıdır. Bu seçki prosesinə ictimai nəzarət xarakteri
daşıdığına görə MSK-dan razılıq alınması absurddur.
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II Hissə

MSK tərəfindən qəbul olunmuş normativ xarakterli aktların
Seçki Məcəlləsilə uyğunluq vəziyyəti

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 25.3-cü maddəsinin tələblə-
rinə əsasən Mərkəzi Seçki Komissiyası öz səlahiyyətləri daxilində bu Mə-
cəllənin həyata keçirilməsinə dair təlimatlar və metodiki göstərişlər qəbul
edir və onları dərc etdirir. Bu vəzifədən irəli gələrək “Normativ hüquqi
aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu-
nun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci
il 16 fevral tarixli 384 nömrəli Fərmanının 3-cü hissəsinin icrası məqsədi ilə
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) 09 dekabr
2011-ci il tarixli 15/50 saylı Qərarı ilə “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Seçki Komissiyası tərəfindən normativ xarakterli aktların hazırlanması və
qəbul edilməsi Qaydaları” təsdiq edilmişdir. Bu qaydalar Azərbaycan
Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının (bundan sonra – Komissiya.
red.) normativ xarakterli aktlarının (bundan sonra - Komissiyanın aktları.
red) hazırlanması və qəbul edilməsi qaydalarını müəyyən edir.

Qaydalara görə:
• Komissiyanın aktları Komissiya tərəfindən qəbul edilmiş,

məhdud subyektlər dairəsi üçün məcburi davranış qaydalarını əks
etdirən və dəfələrlə tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulan rəsmi sə-
nəddir.

• “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası
Konstitusiya Qanununun (bundan sonra – Konstitusiya Qanunu)
4.1.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, Komissiyanın aktları qərarlar, tə-
limatlar və izahlar formasında qəbul edilir.

• Komissiyanın aktları Konstitusiya Qanununun 4.3-cü maddə-
sinə uyğun olaraq, normativ hüquqi akt əsasında qəbul edilməlidir
və onun müvafiq normasına istinad etməlidir.

• Konstitusiya Qanununun 4.4-cü maddəsinə uyğun olaraq,
Komissiyanın aktları Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi
aktları ilə ziddiyyət təşkil edə bilməz.

• Komissiyanın aktları Konstitusiya Qanununun 50-ci maddəsi-
nin və Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin tələblərinə uy-
ğun hazırlanır.

41



Ancaq yuxarıda qeyd olunan qaydaların qəbulundan sonra təsdiq olun-
muş Komissiyanın aktlarının monitorinqi zamanı məlum olmuşdur ki, hə-
min aktlarla seçkilərə dair əsas normativ hüquqi akt hesab olunan Seçki Mə-
cəlləsinin tələbləri arasında ciddi uyğunsuzluqlar var. Bu həm “Normativ
hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun,
həm də yuxarıda qeyd olunan qaydaların tələblərinin ciddi pozulması
deməkdir. Uyğunsuzluqların nədən ibarət olması ilə bağlı ətraflı tanış olmaq
üçün aşağıdakı təlimatlara ayrı-ayrılıqda diqqət yetirmək gərəkir:

1. Seçki komissiyası protokolunun doldurulması

A. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 25 may
2015-ci il tarixli 10/89 saylı qərarı ilə təsdiq olunmuş «Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə səsvermənin nəticələ-
ri haqqında məntəqə seçki komissiyası protokolunun doldurul-
ması qaydasına dair İzah»ın 1.1.3-cü yarımbəndinin ikinci cüm-
ləsi (1.1.3. Protokolun karandaşla yazılmasına və onda hər hansı bir
düzəliş edilməsinə icazə verilmir. Rəsmi protokolda düzəliş edilməsi
yolverilməz olduğuna görə əvvəlcə onun q a r a l a m a nüsxəsi tər-
tib edilməlidir.) və “İzah”a 1 saylı əlavədə olan Qeydlərdəki “Proto-
kolda düzəlişlər edilməsinə icazə verilmədiyinə görə, əvvəlcə proto-
kolun qaralama nüsxəsini tərtib etmək məqsədəuyğundur” cümləsi
çıxarılmalıdır. Çünki Seçki Məcəlləsinin 100-cü maddəsində proto-
kolun formaları konkret və aydın göstərilib.

(M a d d ə 1 0 0 . Seçki komissiyalarının səsvermə protokolları
...

100.3. Protokol 3 nüsxədən ibarət olaraq (hər bir nüsxəsi müxtəlif rəngdə olmaqla) kar-
bonlaşdırılmış kağızdan buklet formasında hazırlanır.

100.4. Hər bir protokol Mərkəzi Seçki Komissiyasının müəyyən etdiyi qaydada bir-bir
və ardıcıl olaraq nömrələnməlidir və seçki dairələrinin sayına uyğun olaraq onların seriya-
ları göstərilməlidir (Mərkəzi Seçki Komissiyasının protokolları istisna olmaqla).

...

100.11. Seçki protokolları ilə eyni müddətdə seçki protokollarının surətləri hazırlanır və
seçki komissiyalarına verilir. Hər bir seçki komissiyasına protokolun 30 surəti verilir. Protokol-
ların surətlərində seriya və nömrə poliqrafiya üsulu ilə göstərilmir, onlar protokolun surəti dol-
durulduqda müvafiq protokola uyğun olaraq yazı ilə qeyd edilir. Bu Məcəllənin 40.2-ci və 40.4-
cü maddələrində göstərilən şəxslərə verilən seçki komissiyalarının protokollarının və digər sə-
nədlərinin surətlərini onların tələbi ilə komissiyanın sədri və ya katibi təsdiq edir. Bu halda hə-
min şəxs təsdiq olunan sənədin surətinə «Əsli ilə düzdür» sözlərini yazdıqdan sonra onu imzala-
yır (protokolun seriya və nömrəsini yazır), komissiyanın möhürü ilə təsdiqləyir və təsdiqetmə ta-
rixini qoyur. Sənədin təsdiq olunan bir surətini bu Məcəllənin 40.2 və 40.4-cü maddələrində
göstərilən şəxslər haqq ödəmədən, əlavə surətlərini isə bu Məcəllənin 42.2.9-cu maddəsi nəzərə
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alınmaqla Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən müəyyən edilən haqqı, ödədikdən sonra alırlar.
100.12. Protokollar seçki komissiyasının həlledici səs hüquqlu üzvləri tərəfindən tərtib edilir

və seçki komissiyasının həlledici səs hüquqlu üzvlərinin ümumi sayının ən azı 2/3-si tərəfindən
imzalanır. Komissiyanın bütövlükdə protokolla və ya onun ayrı-ayrı hissələri ilə razılaşmayan
həlledici səs hüquqlu üzvü protokola öz xüsusi rəyini əlavə edə bilər və bu barədə protokolda
müvafiq qeyd aparılır. Protokolun tərtib edilməsini bu Məcəllənin 40.2-ci və 40.4-cü maddələ-
rində göstərilən şəxslər müşahidə edə bilərlər. Protokolun karandaşla yazılmasına və ona hər
hansı düzəliş edilməsinə icazə verilmir)

Həmin maddənin tələbinə görə protokol 3 nüsxədən ibarət olaraq karbon-
laşdırılmış kağızdan buklet formasında hazırlanır. Bir də həmin maddədə
protokolun surəti ifadəsi vardır. Hansı ki səsvermənin nəticələrini əks etdi-
rən karbonlaşmış protokolda qeyd olunan məlumatlar əsasında tərtib olunur
və səsvermə məntəqəsində olan müşahidəçilərə və s. təqdim olunmaq üçün-
dür. İzahda qeyd olunan “Qaralama nüsxə” anlayışı isə qanunvericilikdə
əks olunmayan anlayışdır və bunun “İzah”da qeyd olunması yeni norma ya-
radır. MSK isə səlahiyyətlərini aşaraq yeni prosessual norma yarada bilməz.

Həmçinin “İzah”da qeyd olunan bənd və cümlə Seçki Məcəlləsinin 106-
cı maddəsinin tələblərinə ziddir.

M a d d ə 1 0 6 . Seçki məntəqəsində səslərin hesablanması
106.1. Səsvermə müddəti başa çatdıqda məntəqə seçki komissiyasının sədri ucadan elan edir

ki, «yalnız seçki bülleteni almış və səsvermə otağında olan seçicilər səs verə bilərlər». Bu zaman
təmin olunmalıdır ki, yalnız bu elanadək səsvermə otağında növbəyə dayanmış seçicilər səs versin-
lər. Seçki qutuları açılmamışdan əvvəl, istifadə edilməmiş seçki bülletenləri səsvermə otağındakı
müşahidəçilərin müşahidəsi ilə məntəqə seçki komissiyasının üzvləri tərəfindən sayılır və ləğv edi-
lir. Həmin seçki bülletenlərinin sayı elan edilir və səsvermənin yekun protokolunda qeyd olunur.
Seçki bülleteni və zərf almış seçicilərin imzalarının sayı səsvermənin yekun protokoluna daxil edi-
lir. Eyni zamanda, səsvermə vəsiqəsi ilə səs verən və ayrıca seçki məntəqəsindən kənarda, daşınan
seçki qutusundan istifadə etməklə səs verən seçicilərin sayı yekun protokolunda göstərilir. Bundan
sonra məntəqə seçki komissiyasının sədri seçki qutularının möhür və plomblarının salamatlığını
yoxlayır, məntəqə seçki komissiyasının üzvlərini və müşahidəçiləri bununla əyani surətdə tanış
edərək seçki qutularını açır.

106.2. Seçki qutuları növbə ilə açılır: əvvəlcə daşınan seçki qutusu, sonra isə daşınmaz
seçki qutuları. İlk növbədə daşınan seçki qutusundakıbülletenlər sayılır. Onların sayı səs-
vermə otağından kənarda səs verilməsi üçün seçicilərin verdikləri ərizələrin sayından çox
olmamalıdır. Daşınan seçki  qutusu üzrə səslər  hesablanarkən bülletenlərin ümumi sayı
verilmiş ərizələrin sayından (bülleten alan seçicilərin ümumi sayından) çox olarsa, daşınan
seçki qutusundakı bütün səslər məntəqə seçki komissiyasının qərarı ilə etibarsız sayılır. Bu
barədə akt səsvermə otağından kənarda səsvermənin keçirilməsini təmin edən məntəqə
seçki komissiyası üzvlərinin soyadları göstərilməklə səsvermənin yekun protokoluna əlavə
olunur. Seçki məntəqəsi üzrə seçicilər siyahısında olan seçicilərin sayına bu seçki məntəqə-
sində səsvermə vəsiqəsi ilə səs verən seçicilərin sayı əlavə olunur.

106.4. Səsin etibarlığına şübhə yarandıqda məntəqə seçki komissiyası məsələni səs-
vermə yolu ilə həll edir. Səsin etibarsız sayılması haqqında qərar qəbul edilirsə, bülletenin
arxa tərəfində etibarsız sayılmanın səbəbləri göstərilməlidir. Belə qeydlər məntəqə seçki
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komissiyası sədrinin və katiblərinin imzası ilə təsdiqlənməlidir. Etibarsız səslər ayrıca yığı-
lıb bağlanır.

106.5. Məntəqə seçki komissiyasının sədri tərəfindən məntəqə seçki komissiyası üzvləri-
nin iştirakı ilə seçicilərin səslərinin hesablanması birbaşa səsverməyə yekun vurulanadək
fasiləsiz aparılır. Bu zaman istifadə edilmiş hər bir seçki bülleteni möhürlənir. Məntəqə
seçki komissiyasının bütün üzvləri və müşahidəçilər səsvermənin nəticələri ilə tanış edilir.

106.6. Səsvermənin nəticələri haqqında məntəqə seçki komissiyasının yekun protokolla-
rı bu Məcəllənin 40.2 və 40.4-cü maddələrində göstərilən şəxslərin müşahidəsi ilə tərtib
olunur.

106.7. Protokolun 1-ci nüsxəsi, səsvermə günü məntəqə seçki komissiyasına bu Məcəllə-
nin pozulması ilə əlaqədar daxil olmuş şikayətlər (ərizələr) və bunlar üzrə məntəqə seçki
komissiyasının qəbul etdiyi qərarlar, məntəqə seçki komissiyası tərəfindən seçki bülletenlə-
rinin alınması haqqında akt, istifadə edilməmiş seçki bülletenlərinin ləğv edilməsi haqqında
akt (belə bülletenlərin sayı göstərilməklə), səsvermə vəsiqələrinin verilməsi və istifadə edil-
məyən səsvermə vəsiqələrinin ləğv edilməsi haqqında akt (həmin vəsiqələrin sayı göstəril-
məklə), seçki bülletenlərinin kəsilmiş sol künclərinin sayı haqqında akt, bu Məcəllənin
104.15-ci maddəsində göstərilən korlanmış seçki bülletenlərinin sayı haqqında akt, bu Mə-
cəllənin 105.3-cü maddəsində göstərilən akt, seçki bülletenləri və məntəqə üzrə seçicilərin
siyahısı (səsvermə vəsiqələri əlavə olunmaqla) əlavə edilməklə dərhal, lakin 24 saatdan gec
olmayaraq məntəqə seçki komissiyasının sədrinin və müxtəlif siyasi partiyaları təmsil edən
iki üzvünün və müşahidəçilərin müşayiəti ilə dairə seçki komissiyasına göndərilir. Adları
çəkilən aktlar məntəqə seçki komissiyasının sədri və katibləri tərəfindən imzalanır. Şikayət-
lərin (ərizələrin), məntəqə seçki komissiyasının qərarlarının, yuxarıda adları çəkilən aktla-
rın təsdiq edilmiş surətləri protokolun 2-ci nüsxəsinə tikilir.

106.8. Protokolun 2-ci nüsxəsi həmin bülletenlərin kəsilmiş sol küncləri, sıradan çıxmış
bülletenlərin kəsikləri səsverməni və səslərin hesablanmasını müşahidə edən, bu Məcəllə-
nin 40.2-ci. və 40.4-cü maddələrində göstərilən şəxslərin siyahıları ilə birlikdə komissiya-
nın fəaliyyətinin sonuna kimi məntəqə seçki komissiyasının katibində saxlanılır.

106.9. Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənarda yaradılmış məntəqə seçki komissi-
yaları səsvermənin nəticələri haqqında protokolun 1-ci nüsxəsini ona əlavə edilmiş sənəd-
lərlə birlikdə səsvermə günündən başlayaraq 3 gün ərzində Mərkəzi Seçki Komissiyası tərə-
findən müəyyən edilmiş dairə seçki komissiyasına göndərirlər.

106.10. Seçkilərin (referendumun) keçirilməsi və ya səsvermənin nəticələrinin müəyyən-
ləşdirilməsi zamanı yol verilən qanun pozuntuları seçicilərin iradəsini müəyyənləşdirməyə
imkan vermədikdə və ya məhkəmənin qərarı olduqda dairə və ya məntəqə seçki komissiyası
səsverməni baş tutmamış hesab edir.

106.11. Məntəqə seçki komissiyasının protokolunun 3-cü nüsxəsi protokol tərtib edildik-
dən sonra məlumat lövhəsində asılır və 5 gün saxlanılır.

Çünki protokolun 1-6-cı bəndləri qutu açılmamışdan doldurulmalı, 7-10-
cu bəndləri isə qutu acıldıqdan sonra doldurulur. Əvvəlcə qaralama protokol
tərtib edilib sonra əsas protokol tərtib etdikdə həmin qayda pozulur. Belə ki,
1-6-cı bəndlərlə 7-10-cu bəndlər arasında uyğunsuzluq olanda qaralama pro-
tokolda düzəliş etmək çox asandır, ancaq əsas protokolda bunu etmək müm-
kün deyildir. Belə olduqda da komissiya üzvü qaralama protokolda düzəliş-
lər edib rəqəmləri istənilən subyektiv vəziyyətə uyğun düzəltdikdən sonra
əsas protokolu tərtib edə bilər. Nəticə etibarilə səsvermənin nəticələrinin də-
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yişdirilməsinə komissiya üzvünün müdaxiləsinə rahat imkan yaradılır və bu
da yolverilməzdir. Belə olduğu təqdirdə də məntəqə seçki komissiyası sax-
talaşdırılmış nəticəni asanlıqla leqallaşdırmaq imkanına malik olacaqdır.
Həmçinin “İzah”ın 2.3-cü bəndinin son - “...Protokolla bütövlükdə və ya
onun ayrı-ayrı hissələri ilə razılaşmayan məntəqə seçki komissiyasının üzvü
protokolu imzalayaraq, ona özünün xüsusi rəyini əlavə edə bilər və bu barə-
də protokolda müvafiq qeyd aparılır” cümləsi Seçki Məcəlləsinin 100.12-ci
maddəsinin tələblərinə ziddir. Belə ki, komissiya üzvünün protokolu imzala-
yıb-imzalamaması, həmçinin özünün xüsusi rəyini əlavə etməsi onun hüqu-
qudur. Komissiya üzvünün xüsusi rəyini əlavə etməsi üçün protokolu imza-
laması mütləq tələb kimi qoyula bilməz. Seçki Məcəlləsində qeyd olunduğu
kimi qərarın lehinə səs verənlər imzalayır. Əlehinə olanlar isə imzalama-
maq, həmçinin əlehinə olmasının səbəbi barədə öz xüsusi rəyini əlavə etmək
hüququna malikdir və bunun qarşısının alınması yolverilməzdir.

“İzah”ın 3.3-cü bəndindən sonrakı qeyd (Qeyd: protokol tərtib edilərkən ehtiyatsızlıq-
dan həmin protokolda hər hansı bir xətaya (məlumatların səhv daxil edilməsi, pozulma, qaralama
və s.) yol verilmişdirsə, məntəqə seçki komissiyası həmin halı öz qərarı ilə rəsmiləşdirərək buna
dair müvafiq akt tərtib etməli, protokolu həmin aktla birlikdə qanunda nəzərdə tutulmuş müddət
ərzində dairə seçki komissiyasına təqdim etməlidir) də çıxarılmalıdır. Bu həm Seçki Mə-
cəlləsinin 106 və 107.6-cı maddələrinə (107.6. Dairə seçki komissiyası məntəqə seçki ko-
missiyasının protokolunda (prolokola əlavə olunan digər sənədlər də daxil olmaqla) səhvlər, yol-
verilməz düzəlişlər və uyğunsuzluqlar aşkar etdikdə, o, müvafiq seçki məntəqəsində səslərin yeni-
dən hesablanması haqqında qərar qəbul edə bilər. Bu halda səslərin təkrar hesablanması dairə
seçki komissiyasının həlledici səs hüquqlu üzvləri tərəfindən aparılır. Səslərin təkrar hesablanması
haqqında müvafiq məntəqə seçki komissiyasına və bu Məcəllənin 40.2-ci və 40.4-cü maddələrində
göstərilən şəxslərə əvvəlcədən məlumat verilir. Səslərin təkrar hesablanmasına dair protokol tərtib
edilir və həmin protokolda «səslərin təkrar hesablanması» sözləri qeyd edilir.) uyğun deyil,
həm də belə qeydin yazılması komissiya sədrinə hər hansı bir ciddi pozuntunu
ehtiyatsızlıqdan törədilən xəta adı ilə aradan qaldırmaqla istənilən zaman seçki-
nin hüquqi nəticələri ilə manipuliyasiya etməyə imkan verəcəkdir.

B) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 25 may
2015-ci il tarixli 10/90 saylı qərarı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə səsvermənin nəticələri haq-
qında  dairə  seçki  komissiyası protokolunun  doldurulması qaydasına
dair İzah”ın 1.1.3-cü yarımbəndinin ikinci cümləsi (1.1.3. Protokolun karandaş-

la yazılmasına və onda hər hansı bir düzəliş edilməsinə icazə verilmir. Rəsmi protokolda
düzəliş edilməsi yolverilməz olduğuna görə əvvəlcə onun q a r a l a m a nüsxəsi tərtib edil-

məlidir.) və İzaha 1 saylı əlavədə olan qeydlərdəki “Protokolda düzəlişlər
edilməsinə icazə verilmədiyinə görə, əvvəlcə protokolun qaralama nüsxəsini
tərtib etmək məqsədəuyğundur” cümləsi çıxarılmalıdır. Çünki bu da yuxarı-
da 1-ci hissədə qeyd olunduğu kimi məntəqə seçki komissiyası protokolu-
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nun doldurulması qaydasına dair izahdakı vəziyyətin analoji təkrarıdır.

Həmçinin “İzah”ın 2.4-cü bəndinin son - “...Protokolla bütövlükdə və ya
onun ayrı-ayrı hissələri ilə razılaşmayan məntəqə seçki komissiyasının üzvü
protokolu imzalayaraq, ona özünün xüsusi rəyini əlavə edə bilər və bu barə-
də protokolda müvafiq qeyd aparılır” cümləsi Seçki Məcəlləsinin 100.12-ci
maddəsinin tələblərinə ziddir. Belə ki, komissiya üzvünün protokolu imzala-
yıb-imzalamaması, həmçinin özünün xüsusi rəyini əlavə etməsi onun hüqu-
qudur. Komissiya üzvünün xüsusi rəyini əlavə etməsi üçün protokolu imza-
laması mütləq tələb kimi qoyula bilməz. Seçki Məcəlləsində qeyd olunduğu
kimi, qərarın lehinə səs verənlər imzalayır. Əleyhinə olanlar isə imzalama-
maq, həmçinin əleyhinə olmasının  səbəbi barədə öz xüsusi rəyini əlavə
etmək hüququna malikdir və bunun qarşısının alınması da yolverilməzdir.

İzahın 3.3-cü bəndindən sonrakı birinci qeyd (Qeyd: 1. Məntəqə seçki komissi-
yasının protokolu tərtib edilən zaman ehtiyatsızlıqdan hər hansı bir xətaya (məlumatların
səhv daxil edilməsi, pozulma, qaralama və s.) yol verilmişdirsə və bunun nəticəsində seçici-
lərin iradəsinin müəyyənləşdirilməsi mümkün deyilsə, müvafiq dairə seçki komissiyası pro-
tokolu qəbul etdikdən sonra həmin məntəqədə səslərin yenidən hesablanması haqqında qə-
rar qəbul etməlidir. Səslərin yenidən hesablanması dairə seçki komissiyasının həlledici səs
hüquqlu üzvləri tərəfindən aparılır, onlar tərəfindən həmin seçki məntəqəsi üzrə səsvermə-
nin nəticələrinə dair protokol tərtib edilərək imzalanır, dairə seçki komissiyasının möhürü
ilə möhürlənir və həmin protokolda “səslərin təkrar hesablanması” sözləri qeyd edilir. Bu
protokola məntəqə seçki komissiyasının protokolu da əlavə edilir. Dairə seçki komissiyası-
nın yekun protokoluna həmin seçki məntəqəsi üzrə dairə seçki komissiyası tərəfindən tərtib
edilmiş protokoldakı məlumatlar daxil edilir.) və ikinci qeyd (Qeyd: 2. Dairə seçki ko-
missiyasının protokolu tərtib edilərkən, ehtiyatsızlıqdan həmin protokolda hər hansı bir xə-
taya (məlumatların səhv daxil edilməsi, pozulma, qaralama və s.) yol verilmişdirsə, dairə
seçki komissiyası həmin halı öz qərarı ilə rəsmiləşdirərək, buna dair müvafiq akt tərtib
etməli, protokolu həmin aktla birlikdə qanunda nəzərdə tutulmuş müddət ərzində Mərkəzi
Seçki Komissiyasına təqdim etməlidir.) də çıxarılmalıdır. Bu həm Seçki Məcəlləsi-
nin müvafiq olaraq 107.6-cı və 108.4-cü maddələrinə (108.4. Mərkəzi Seçki Ko-
missiyası dairə seçki komissiyaları tərəfindən təqdim edilmiş protokollarda (onlara əlavə
edilən digər sənədlər də daxil olmaqla) səsvermə günündən başlayaraq ən geci 4 gün müd-
dətində səhvlər, yolverilməz düzəlişlər və uyğunsuzluqlar aşkar etdikdə, o, müvafiq seçki
dairəsində səslərin yenidən hesablanması haqqında qərar qəbul edə bilər. Bu halda səslə-
rin təkrar hesablanması Mərkəzi Seçki Komissiyasının həlledici səs hüquqlu üzvlərinin işti-
rakı ilə aparılır. Səslərin təkrar hesablanması haqqında bu Məcəllənin 40.2-ci və 40.4-cü
maddələrində göstərilən şəxslərə əvvəlcədən məlumat verilir. Səslərin təkrar hesablanması-
na dair protokol tərtib edilir və həmin protokolda «səslərin təkrar hesablanması» sözləri
qeyd edilir.) ziddir, həm də belə qeydin yazılması komissiya sədrinə hər hansı
bir ciddi pozuntunu ehtiyatsızlıqdan törədilən xəta adı ilə aradan qaldırmaq-
la istənilən zaman seçkinin hüquqi nəticələri ilə manipuliyasiya etməyə im-
kan verəcəkdir.
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İzahlarda qeyd olunan uyğunsuzluqlar aradan qaldırılmalı, Seçki Mə-
cəlləsinin tələbləri və beynəlxalq qurumların müvafiq tövsiyələri yerinə
yetirilməlidir.

2. Exit-poll

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 05 iyun 2013-cü
il tarixli 5/32 saylı Qərarı ilə təsdiq olunmuş «Azərbaycan Respublikasın-
da seçkilərdə “exit-poll” keçirən təşkilatların akkreditasiyası Q A Y D
A L A R I» ında (Qaydalar) QHT-lərin hüquqlarını məhdulaşdıran 1.3-cü,
2.1-ci, 2.3.-cü bəndləri və 2.2.2-ci yarımbəndi qanunvericiliyə ziddir.

1.“Exit-poll” keçirmək niyyətində olan subyektlərə dair tələblər.
...
1.3. Bu sahədə ixtisaslaşmış, müvafiq təcrübəyə malik və nüfuzlu hüquqi şəxslər “exit-

poll” keçirən təşkilat kimi çıxış edə bilər. Qeyri-hökumət təşkilatları və xarici  hüquqi
şəxslər seçkilər keçirilərkən “exit-poll” ilə əlaqədar tədbirlərdə “Qeyri-hökumət təşkilatla-
rı (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 2.4-cü
maddəsinə, habelə Azərbaycan Respublikasının seçki qanunvericiliyinə uyğun olaraq işti-
rak edə bilərlər. Həmin təşkilatların adından  “exit-poll”un keçirilməsinə cəlb edilən
şəxslər, əsasən, seçki hüququ və seçki sistemi üzrə mütəxəssis, yaxud bu sahədə müəyyən
təcrübəsi olan şəxslər olmalıdırlar.

2.“Exit-poll” keçirmək üçün akkreditasiyaya dair tələblər

2.1. “Exit-poll” keçirmək niyyətində olan təşkilatlar səsvermə gününə azı 20 gün qalmı-
şadək akkreditasiyadan keçmək barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasına yazılı müraciət təqdim
etməlidirlər.

2.2.2. təşkilatın “exit-poll” keçirərkən tətbiq edəcəyi qaydalar, üsullar, resurslar (“exit-
poll” keçirən şəxslərin sayı, “exit-poll” keçirilərkən istifadə üçün nəzərdə tutulmuş maddi-
texniki vasitələr və s.) haqqında yazılı məlumat.

2.3. Hər bir yazılı müraciətə, onun daxil olduğu gündən başlayaraq 10 gün müddətində
Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən baxılmalı, müraciətlə birgə təqdim olunmuş sənədlər
araşdırılmalı və müvafiq təşkilatın akkreditasiyadan keçib-keçməməsi barədə əsaslandırıl-
mış qərar qəbul edilməlidir.

Çünki:
1). Qaydalardakı “exit-poll” keçirən təşkilatın “exit-poll” sahəsində ixti-

saslaşmış, müvafiq təcrübəyə malik olması, “exit-poll” keçirərkən tətbiq
olunmalı qaydalar, üsullar və resurslar (“exit-poll” keçirən şəxslərin sayı,
“exit-poll” keçirilərkən istifadə üçün nəzərdə tutulmuş maddi-texniki vasitə-
lər və s.), “exit-poll”un keçirilməsinə cəlb edilən şəxslərin, əsasən seçki hü-
ququ və seçki sistemi üzrə mütəxəssis, yaxud da bu sahədə müəyyən təcrü-
bəsi olan mütəxəssis olması tələbləri “exit-poll”un keçirilməsi üçün sərt tə-
ləblərdir və ilk dəfə “exit-poll” keçirmək istəyən hüquqi şəxslərin, o cümlə-
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dən qeyri-hökumət təşkilatlarının hüquqlarını məhdudlaşdırır. Çünki bu tə-
ləb “exit-poll” keçirmək hüququnu mahiyyət etibarı ilə icazəli (lisenziyalı)
etməklə, Konstitusiyanın 25-ci maddəsi ilə təsbit olunan hamının qanun qar-
şısında bərabərlik hüququnu pozur. Belə ki, “Qaydalar” “exit-poll” keçir-
mək üçün yalnız geniş təcrübəsi olan təşkilatlara icazə verir və ilk dəfə
“exit-poll” keçirmək istəyən təşkilatlara bunu qadağan edir.

2). Bu cür tələb eyni zamanda Konstitusiyanın 56-cı maddəsi ilə təsbit
olunan seçki hüququnu məhdudlaşdırır ki, bu da Konstitusiyanın 71-ci mad-
dəsi ilə də ziddiyyət təşkil edir. Konstitusiyanın 71-ci maddəsinin II hissə-
sində göstərilir ki, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının həyata keçiril-
məsini heç kəs məhdudlaşdıra bilməz. İndiki halda isə seçki hüququ Mərkə-
zi Seçki Komissiyasının (MSK) bu “Qaydalar”ının adıçəkilən normaları ilə
məhdudlaşdırılmışdır. Eyni zamanda “Qaydalar”ın yuxarıda qeyd edilən
normalarında qanunvericiliyə zidd olaraq seçki hüquqlarından istifadə ilə
bağlı yeni qaydalar müəyyən edilib. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Kon-
stitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 1-ci bəndinə görə insan hüquq-
larından və azadlıqlarından istifadə, bu hüquqların və azadlıqların dövlət tə-
minatı Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müəyyən etdiyi ümumi
qaydalara daxildir. Yəni bu cür məsələlər Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin səlahiyyətlərinə daxildir və qanunla müəyyən edilir. Belə olduğu
halda nə Seçki Məcəlləsində, o cümlədən bu Məcəllənin “exit-poll” keçirən
təşkilatların MSK-da akkreditasiyası ilə bağlı 25.1.23-cü maddəsində, nə
“Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” Qanu-
nun qeyri-hökumət təşkilatlarının “exit-poll” keçirməsinin təsbit olunduğu
2.4-cü maddəsində, nə də digər qanunvericilik aktlarında bu cür qaydalar
(tələblər) nəzərdə tutulmamışdır. Beləliklə, Konstitusiyanın 94-cü maddəsi-
nə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən qa-
nunla müəyyən edilməli olan bu normalar (qaydalar) MSK-nın qərarı ilə təs-
diqlənən bu “Qaydalar”la müəyyən edilə bilməz.

3) 2.1-ci və 2.3-cü bəndlərdə qeyd olunan müddətlər də sərtdir. Əslində
“exit-poll”un mahiyyəti həm də müşahidəçilik xarakterlidir. Ona görə də
“exit-poll” keçirən təşkilatların akkreditasiyası üçün olan tələblər yerli mü-
şahidəçiliyin qeydiyyatı üçün nəzərdə tutulan tələblərdən sərt olması qanun-
vericiliyin tələblərinə ziddir.

Exit pollun keçirilməsinə dair bütün normalar Məcəllədən çıxarılmalı,
istənilən ictimai qurumun istənilən məntəqə və dairə ərazisində exit-poll
keçirilməsi sərbəst olmalıdır. Bu seçki prosesinə ictimai nəzarət xarakteri
daşıdığına görə MSK-dan razılıq alınması absurddur.
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3. Seçki komissiyalarında şikayətlərin araşdırılması

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 12 avqust 2008-
ci il tarixli 11/53-2 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş, 23 iyul 2010-cu il tarixli
15/58-6 saylı və 19 oktyabr 2012-ci il tarixli 5/16 saylı, 18 iyun 2013-cü il
tarixli, 6/60 saylı Qərarları ilə dəyişikliklər edilmiş “Azərbaycan Respubli-
kasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına və dairə seçki komissiyalarına
seçki hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar şikayət və müraciətlərin
verilməsi və onlara baxılması qaydaları haqqında TƏLİMAT”ın 5.2-ci
və 5.8-ci bəndi qanunvericilin tələblərinə ziddir.

Ona görə ki:

a) Təlimata görə şikayətləri araşdıran ekspert qrupu seçki komissiyası
üzvlərindən və seçki komissiyası katibliyinin əməkdaşlarından təşkil
olunur.

(5.2. Ekspert qrupu üzvlərinin təyinatı zamanı onların peşəkarlığı, o cümlədən faktiki və
hüquqi təhlillər aparmaq bacarığı, seçki sahəsində iş təcrübəsi, fəaliyyətinin qərəzsizliyi
barədə ictimai inamın yüksək olması meyarları əsas götürülür. Qrupa bu meyarlara cavab
verən müvafiq seçki komissiyası katibliyinin əməkdaşları, habelə hüquqşünas olmayan ko-
missiya üzvləri daxil edilir. Ekspert qrupunun tərkibinə komissiyanın hüququşünas üzvləri-
nin də daxil edilməsi mümkündür. Ekspert qrupunun üzvü seçki komissiyası katibliyinin
əməkdaşıdırsa, həmin şəxs araşdırma apardıqda ona katiblik çərçivəsində digər tapşırıq
verilə bilməz.)

Halbuki Seçki Məcəlləsində (112-1.1. Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərə-
kətlərdən (hərəkətsizlikdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi
Seçki Komissiyasının nəzdində 9 nəfərdən, dairə seçki komissiyasının nəzdində isə 3 nəfər-
dən ibarət müvafiq ekspert qrupları yaradılır. Həmin qrupların tərkibinə hüquq təhsili olan
komissiya üzvləri daxil edilə bilərlər. Ekspert qruplarının yaradılma qaydası Mərkəzi Seçki
Komissiyası tərəfindən müəyyən edilir) komissiya üzvlərinin qrupda təmsilçiliyi
dispozitiv formada göstərilir və təlimatda bunu imperativ formaya çevirmək,
həmçinin qrupu müstəqil deyil, komissiyanın inhisarında saxlamaq yolveril-
məzdir. Çünki ekspert qruplarının bu cür təşkili onu müvafiq seçki komissi-
yalarının, xüsusilə də seçki komissiyalarının sədrlərinin nəzarəti altında fəa-
liyyət göstərmələrinə gətirib çıxarır. Bu səbəbdən də ekspert qrupları şika-
yətləri araşdırarkən müstəqil olmur və neytral mövqe nümayiş etdirə bilmir-
lər.

b) Təlimatın 5.8-ci və 5.9-cu maddələrində   göstərildiyi kimi prosesə
Koordinator qismində komissiyanın katibinin cəlb olunması və
ekspert qrupunun fəaliyyətinə nəzarət etməsi qrupun müstəqil fəaliy-
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yətini ciddi şübhə altına alır.

(5.8. Ekspert qrupu yaradıldıqdan sonra seçki komissiyasının katibi həm də qrupun
əlaqələndiricisi (koordinatoru) kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. Koordinator ekspert
qrupuna daxil deyil və onun işinin təşkilinə yardım və fəaliyyətinin qanunauyğunluğuna
nəzarət edir diqqət yetirir. Müvafiq seçki komissiyasının katibi obyektiv səbəbdən koordina-
torluq funksiyalarını yerinə yetirə bilmədikdə, həmin fəaliyyəti komissiya katibinin tapşırığı
əsasında ekspertlərdən biri həyata keçirir.

5.9. Ekspert qrupu koordinatorunun səlahiyyətləri aşağıdakılardan ibarətdir:
5.9.1. ekspert qrupunun üzvləri arasında iş bölgüsünə dair mütəmadi olaraq məlumat

almaq;
5.9.2. ekspert qrupunun üzvləri arasındakı iş bölgüsünə  müvafiq olaraq, onlar

tərəfindən şikayətlərin araşdırılması vəziyyəti, müddəti və ona dair digər məsələlərlə bağlı
müntəzəm məlumat əldə etmək;

5.9.3. konkret şikayətin araşdırılması üçün digər ekspertlərin də işə cəlb edilməsinə
zərurət yarandıqda, şikayəti araşdıran qrup üzvünün müraciəti, yaxud öz təşəbbüsü əsasın-
da digər qrup üzvlərini də bu araşdırmaya cəlb etmək;

5.9.4. zərurət olduqda ekspert qrupu üzvlərinin iclaslarını çağırmaq və şikayətlərin
araşdırılması vəziyyətini onlarla müzakirə etmək;

5.9.5. ekspert qrupunun səmərəli fəaliyyət göstərməsi məqsədilə zəruri təşkilati və digər
tədbirlər görmək;

5.9.6. ekspert rəylərinin və komissiya qərarları layihələrinin qanunauyğun tərtib edil-
məsi üzərində nəzarəti həyata keçirmək;

5.9.7. araşdırma müddətlərinə müvafiq olaraq konkret şikayətin, yaxud bütövlükdə şi-
kayətlərin komissiyanın iclaslarına çıxarılmasına dair vaxt cədvəllərini komissiyanın sədri
ilə müzakirə etmək)

Eyni zamanda Məcəllədə ekspert qruplarının yaradılma qaydasının Mər-
kəzi Seçki Komissiyası tərəfindən müəyyən edilir tələbi əsas vermir ki, şika-
yətin obyektiv, qərəzsiz və hərtərəfli araşdırılmasının zəruri şərtlərndən olan
araşdırmanı aparan qurum və ya şəxslərin müstəqilliyi nəzarət altına alınsın.
Qrupun fəaliyyətini koordinasiya etmək üçün qrup üzvlərinin öz aralarından
bir  nəfəri əlaqələndirici  kimi  seçməsi  daha məqsədəuyğun  və  ağlabatan
hesab olunar.

c) Başqa  bir  ziddiyyətli məqam ekspert  qrupu  üzvlərinin  Məcəllədə
göstərildiyi kimi, araşdırmanın nəticələrinə dair rəy hazırlaması ilə
yanaşı, həmin məcəllədə belə səlahiyyətin verilmədiyi halda, bu təli-
matla ekspertə araşdırdığı şikayətlə bağlı seçki komissiyasına qərar
layihələrini təqdim etməsi absurd bir vəziyyət yaradır.

( Təlimat:
6. Ekspert qrupu üzvlərinin səlahiyyətləri
...
6.1.7. şikayət üzrə araşdırma materialları ilə birlikdə müvafiq seçki komissiyasına rəy

və qərar layihələrini təqdim etmək.
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...
7.11. ...Ekspert qrupunun üzvü araşdırdığı şikayətlə bağlı rəy verməklə yanaşı, şikayətə

dair komissiya qərarının layihəsini də tərtib edir. Qərar layihəsi faktiki və hüquqi cəhətdən
əsaslandırılmış olmaqla, ekspert qrupunun koordinatoru ilə razılaşdırılır və bundan sonra
şikayətlə bağlı məsələ seçki komissiyasının sədri tərəfindən iclasın gündəliyinə daxil edilir.
Rəy və qərar layihəsi iclasdan əvvəl Seçki Məcəlləsinin 19.8-ci və 19.14-cü maddələrində
göstərilən müddətlər mümkün qədər nəzərə alınmaqla, komissiya üzvlərinə də çatdırılır.
Ekspert rəyi verildikdən və dərc olunduqdan sonra, onunla bağlı məsələ dərhal bu Təlima-
tın 9-cu bəndində göstərilən qaydada seçki komissiyasının iclasında müzakirə olunmalıdır).

(Seçki Məcəlləsi:
Maddə 112-1. Vətəndaşların seçki hüquqlarının pozulması haqqında şikayətlərin

araşdırılması[111]

...
112-1.4. Şikayət qeydə alındıqdan sonra ekspert qrupunun üzvünün aşağıdakı səlahiy-

yətləri vardır:
112-1.4.1. şikayət üzrə araşdırma materialları ilə birlikdə müvafiq seçki komissiyasına

rəy təqdim etmək;
...

112-1.6. Mərkəzi Seçki Komissiyasının ekspert qrupu bu Məcəllənin 112-1.5-ci maddəsində
göstərilənlərlə yanaşı, aşağıdakı tələblərə riayət etməlidir:

112-1.6.1. seçki komissiyalarının hərəkətləri (hərəkətsizlikləri) və qərarları ilə əlaqədar
olmayan seçkilərlə bağlı digər orqanların və ya vəzifəli şəxslərin qeyri-qanuni hərəkətləri-
nə aid şikayətlərlə əlaqədar bu Məcəllənin 60.6-cı, 68.5-ci, 87.9-cu, 88.7-ci, 88.8-ci, 113-
cü, 115-ci və 116-cı maddələrinə uyğun olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən müva-
fiq qərar qəbul etməsi üçün rəy verməlidir;)

d) Həmçinini bu formada şikayətlərin araşdırılması və bu barədə qərar-
ların qəbulu maraqlar toqquşması ilə müşaiyət olunacaqdır. Belə ki,
seçki komissiyalarının üzvləri ekspert qrupunun üzvləri kimi şikayə-
tin araşdıraşdırılması üzrə “Rəy” verirlər, sonra isə həmin rəy üzrə
qərarların qəbulunda seçki komissiyalarının iclaslarında iştirak edir-
lər.

Seçkilərə dair şikayətlərin belə formada araşdırılması seçki qanunvericili-
yinin tələblərinə uyğun və ədalətli aparılmasını xeyli çətinləşdirir. Ümumi-
likdə isə seçki hüquqlarının müdafiəsi üzrə hüquqi müdafiə vasitələrini sə-
mərəli və güvənli etmir.

• Seçki şikayətlərinin tərtib edilməsi və verilməsi qaydaları sadələşdi-
rilməli, şikayətlərin tərtibi hüququ pozulan hər kəs üçün əlçatan
olmalıdır;

• Daha öncə beynəlxalq qurumların tövsiyə etdiyi kimi şikayətlər üz-
rə ekspert qruplarının tərkibinin yenidən nəzərdən keçirilməli və
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şikayətləri obyektiv araşdıra biləcək müstəqil hüquqşünaslardan
ibarət Qruplar yaradılmalıdır. Şikayətlərin bir neçə ekspertdən
ibarət qrup tərəfindən baxılmasını təmin etmək üçün müvafiq
prosedurlara əlavələr edilməlidir. Şikayətçilər ekspert qrupu tərə-
findən araşdırılma prosesinə dəvət olunmalıdılar ki, öz şikayətləri
təqdim və qrup tərəfindən dəlillərin müzakirəsində iştirak edə bil-
sinlər. Ekspert qrupu tərəfindən keçirilən araşdırılma prosesi mü-
şahidəçilər üçün açıq keçirilməlidir.

• Şikayətlərin araşdırılması üçün 3 günlük müddətin əlavə olaraq
daha 3 gün müddətində artırılması qaydası ləğv edilməlidir;

• 3 günlük şikayət vermə müddəti keçməsinə baxmayaraq şikayətçi-
nin obyektiv əsasları olduqda müddət məhkəmə qaydasında oldu-
ğu kimi bərpa olunmalıdır.

• Şikayətlərinin araşdırılması və araşdırmadan yayınmaya, habelə
şikayətin araşdırılması üzrə qanunla üzərinə düşən vəzifələri tam
yerinə yetirməməyə görə cinayət məsuliyyəti müəyyən olunmalı-
dır;

• Şikayətçinin öz təqsiri və könüllü imtinası istisna olmaqla, şikayət-
çinin şikayətin araşdırılmasında iştirak etməməsi həmin şikayət
üzrə qərarın ləğvi üçün əsas hesab edilməlidir;

• Seçki hüquqlarının pozulmasına görə inzibati xəta və cinayət
hesab edilən əməllərə görə sanksiyalar sətləşdirilməlidir, habelə
bu əməllərə görə məsuliyyətin labüdlüyü təmin edilməlidir;

• Seçki iştirakçılarının inzibati xəta yaradan seçki hüquq pozuntula-
rından yerli məhkəmələrə şikayət imkanları genişləndirilməli, bu
pozuntular üzrə icraat sadələşdirilməli və çevik olmalıdır;

• Seçkilərin nəticələrinin etibarsız hesab edilməsinə dair normalar
konkretləşdirilməli və seçkilərin nəticələrinin Konstitusiya Məhkə-
məsi tərəfindən təsdiqlənməsi qaydası ləğv edilməlidir

4. Seçkiqabağı təşviqata nəzarət

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 05 iyun 2013-cü
il tarixli 5/33 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Kütləvi informasiya vasit-
ələrində seçkiqabağı (referendumqabağı) təşviqatın aparılması qayda-
larına əməl olunmasına nəzarət üzrə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Seçki Komissiyasının nəzdində mətbuat qrupu haqqında Ə S A S N A
M Ə”nin 1.1-ci bəndi (Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində mətbuat qrupu müvafiq
seçki komissiyasının üzvləri də daxil olmaqla, əksəriyyəti jurnalistika sahəsində çalışan
mütəxəssislərdən ibarət tərkibdə Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən formalaşdırılır) qa-
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nunvericiliklə uyğunsuzluq yaradır. Belə ki, Seçki Məcəlləsinin 74.5-ci
maddəsi (Bu Məcəllə ilə seçkiqabağı təşviqat üçün müəyyən edilmiş qaydalara riayət
edilməsinə nəzarəti Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində yaradılmış və əsasən
jurnalistlərdən ibarət olan mətbuat qrupu həyata keçirir) komissiya üzvlərinin
mətbuat qrupunda təmsilçiliyini ifadə etmir. Belə olduğu halda, təlimatla
qrupda komissiya üzvlərinin təmsilçiliyini yaratmaq həmin qrupu
komissiyanın inhisarı altına alır. Çünki mətbuat qrupunun bu cür təşkili onu
müvafiq seçki komissiyalarının, xüsusilə də, seçki komissiyalarının
sədrlərinin nəzarəti altında fəaliyyət göstərmələrinə gətirib çıxarır. Bu
səbəbdən də mətbuat qrupu müraciət və pozuntuları araşdırarkən müstəqil
olmur və neytral mövqe nümayiş etdirə bilmirlər. Halbuki prosesə tərəfsiz
və obyektiv nəzarət edə bilməsi üçün həmin qrupun müstəqilliyi çox vacib
şərtdir.

Təlimatın 2.1-ci bəndində (2.1. Mətbuat qrupunun rəhbəri qrupa daxil edilmiş
üzvlər tərəfindən Mərkəzi Seçki Komissiyasının həlledici səs hüquqlu üzvləri sırasından
seçilir) göstərildiyi kimi, prosesə Mətbuat qrupunun rəhbəri qismində
Mərkəzi Seçki Komissiyasının həlledici səs hüquqlu üzvünün cəlb olunması
və qrupun fəaliyyətinə nəzarət etməsi onun müstəqil fəaliyyətini ciddi şübhə
altına alır. Qrupun fəaliyyətini koordinə etmək üçün qrup üzvlərinin öz ara-
larından bir nəfəri əlaqələndirici kimi seçməsi daha məqsədəuyğun və ağla-
batan hesab olunar. Həmçinin bu formada qrupun formalaşdırıması müraciət
və pozuntuların araşdırılması və bu barədə qərarların qəbulu maraqlar toq-
quşması ilə müşayiət olunmasına gətirib çıxaracaq. Belə ki, seçki komissi-
yalarının üzvləri mətbuat qrupunun üzvləri kimi müraciətin araşdıraşdırıl-
ması üzrə rəy verib, sonra isə həmin rəy üzrə qərarların qəbulunda seçki ko-
missiyalarının iclaslarında iştirak edirlər.

Digər tərəfdən təlimatda qrupun sayı, formalaşdırılması qaydası ay-
dın göstərilməmişdir.

2. Mətbuat qrupunun formalaşdırılması və işinin təşkili qaydası

2.1. Mətbuat qrupunun rəhbəri qrupa daxil edilmiş üzvlər tərəfindən Mərkəzi Seçki Komissi-
yasının həlledici səs hüquqlu üzvləri sırasından seçilir.

2.2. Mətbuat qrupunun rəhbəri olmadığı hallarda, onun vəzifələrini qrup rəhbərinin
tapşırığı ilə üzvlərdən biri icra edir.

2.3. Mətbuat qrupu səlahiyyətlərinə aid olan məsələləri öz iclasında kollegial qaydada
müzakirə və həll edir.

2.4. Mətbuat qrupu üzvlərinin 2/3 hissəsi iclasda iştirak etdikdə, o, səlahiyyətli sayılır.
2.5. Müzakirə olunan məsələlərlə bağlı qərarlar sadə səs çoxluğu ilə qəbul olunur.

Seçkidə iştirak edən tərəflərin bərabər formalaşdırdığı mətbuat
qrupu  KİV-də təşviqatla bağlı nəzarət funksiyası həyata keçirməlidir;
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Müraciətçilər mətbuat qrupu tərəfindən araşdırılma prosesinə dəvət
olunmalıdılar ki, öz şikayətlərini təqdim və qrup tərəfindən dəlillərin
müzakirəsində iştirak edə bilsinlər. Mətbuat qrupu tərəfindən keçirilən
araşdırılma prosesi müşahidəçilər üçün açıq keçirilməlidir.

Mətbuat qrupunun sayı, formalaşdırılması qaydası və iş prinsipi
Komissiyanın aktında aydın göstərilməlidir.

5. Veb-kamera

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 05 iyun 2013-cü
il tarixli 5/31 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş, 29 may 2014-cü il tarixli 1/5
saylı Qərarı ilə dəyişiklik edilmiş “Seçki məntəqələrində veb-kameraların
quraşdırılması və istifadəsinə dair QAYDALAR”ın 1.1-ci bəndində gös-
tərilmişdir ki, səsvermə günü ictimaiyyət tərəfindən səsvermənin gedişinin
izlənməsi yolu ilə aşkarlığın geniş təmin edilməsi və seçkilərə ictimai ina-
mın daha da artırılması məqsədilə seçki prosesində yeni texniki vasitə - veb-
kamera (bundan sonra – kamera) tətbiq edilir. Belə olduğu halda, mərkəz-
ləşdirilmiş qaydada yazılmış videogörüntülər şikayətlərin araşdırılması za-
manı sübut kimi bütün seçki iştirakçıları üçün əlçatan olmalıdır. Həmin qay-
daların 2.6-cı bəndində bu barədə qeyd olunsa belə, videoyazıların əldə
olunması və şikayətin araşdırılması zamanı sübut növü kimi istifadə edilmə-
si aydın və konkret ifadə olunmamışdır.

2. Kameraların quraşdırılmasına, istifadəsinə və əldə olunmuş məlumatların saxlan-
masına dair tələblər

...
2.6. Kameraların fəaliyyəti dövründə əldə edilən bütün videogörüntülər mərkəzləşdiril-

miş qaydada yazılır. Bu cür videoyazılar şikayətlərin araşdırılması zamanı sübut kimi isti-
fadə edilə bilər və onların 5 il müddətində saxlanılmasını həmin qurğuları quraşdıran tərəf
təmin edir.

Təcrübə  də  göstərir  ki,  yazılmış  videogörüntüləri  şikayətçi  üçün  əldə
etmək de-fakto mümkünsüz olur.

Aşkarlığın geniş təmin edilməsi və seçkilərə ictimai inamın daha da ar-
tırılması məqsədilə quraşdırılmış veb-kameraların videoyazılarının seçkidə
iştirak edən bütün tərəfləri üçün asan əlçatıçmlı olması və şikayətlərin ob-
yektiv araşdırılması üçün sübüt növü kimi istifadə edilə bilməsi qaydalar-
da dəqiq ifadə olunmalıdır.
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6. Səlahiyyətli nümayəndələrinin statusu

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18 iyul 2008-ci
il tarixli 7/27-2 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş, 18 iyun 2013-cü il tarixli
6/58 saylı Qərarı ilə dəyişiklik edilmiş “Azərbaycan Respublikasında
keçirilən seçkilərdə (referendumda) namizədin, siyasi partiyaların, si-
yasi partiyalar bloklarının və   referendum üzrə təşviqat qruplarının
səlahiyyətli nümayəndələrinin statusu haqqında T Ə L İ M A T”ın 2.2-
ci bəndi Seçki Məcəlləsinin 74-cü maddəsinin tələblərinə ziddir.

Təlimat:
...

2.2. Namizədin, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar bloklarının və referendum üzrə
təşviqat qruplarının səlahiyyətli nümayəndələrinə aşağıdakı hərəkətləri etmək qadağan-
dır:

...
2.2.11. seçicilər arasında təşviqat aparmaq;
2.2.12. bu və ya digər namizədin, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun,

referendum üzrə təşviqat qrupunun dəstəklənməsinə yönəldilən və dəstəklənməsi kimi qiy-
mətləndirilə bilən hərəkətlər və çağırışlar etmək;

Seçki Məcəlləsi:

M a d d ə 7 4 . Seçkiqabağı (referendumqabağı) təşviqatın aparılması
74.1. Seçkiqabağı təşviqat Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 47-ci maddəsinə

uyğun aparılır. Seçkiqabağı və referendumqabağı təşviqat (bundan sonra — seçkiqabağı
təşviqatın) aparmaq hüququna aşağıdakılar malikdirlər: [60]

74.1.1. referendum üzrə təşviqat qrupları;
74.1.2. Milli Məclisə deputat seçkilərində iştirak etmək üçün qeydə alınmış namizədlər;
74.1.3. Prezident seçkilərində iştirak etmək üçün qeydə alınmış namizədlər;

74.1.4. Milli Məclisə deputat seçkilərində iştirak etmək üçün namizədi qeydə alınmış si-
yasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları;

74.1.5. bələdiyyə seçkilərində iştirak etmək üçün qeydə alınmış namizədlər;
74.1.6. Prezident seçkilərində iştirak etmək üçün namizədi qeydə alınmış siyasi partiya-

lar, siyasi partiyaların blokları;
74.1.7. bələdiyyə seçkilərində iştirak etmək üçün namizədi qeydə alınmış siyasi partiya-

lar, siyasi partiyalar blokları;
...

74.4. Seçkiqabağı təşviqatın aparılması, seçkiqabağı hər hansı təşviqat materiallarının
yayılması aşağıdakılara qadağan edilir:

74.4.1. bu Məcəllənin 90.2-ci maddəsində göstərilən subyektlərə (bu Məcəllənin 12.2-ci
və 12.3-cü maddələri nəzərə alınmaqla);

74.4.2. öz vəzifələrini və ya xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən, həm də vəzifəsindən
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və ya xidməti üstünlüyündən istifadə etməklə dövlət orqanlarında, idarələrində, təşkilatla-
rında və ya bələdiyyə orqanlarında və təşkilatlarında vəzifədə olan şəxslərə, dövlət və bələ-
diyyə qulluqçularına, hərbi qulluqçulara;

74.4.3. seçki komissiyalarına, seçki komissiyasının həlledici səs hüquqlu üzvlərinə və di-
gər vəzifəli şəxslərinə.

74.5. Bu Məcəllə ilə seçkiqabağı təşviqat üçün müəyyən edilmiş qaydalara riayət edil-
məsinə nəzarəti Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində yaradılmış və əsasən jurnalistlər-
dən ibarət olan mətbuat qrupu həyata keçirir.

Məcəllənin tələbindən aydın görünür ki, seçkidə iştirak edən namizədin,
siyasi partiyalar və siyasi partiyalar blokunun təşviqat aparmaq hüququ var-
dır. Bu o deməkdir ki, siyasi partiya və ya siyasi partiyalar bloku, seçki
prosesində iştirak edən və partiyanı təmsil etmə səlahiyyəti verilmiş səlahiy-
yətli nümayəndələr vasitəilə də təşviqatda iştirak edə bilərlər. Həmçinin Mə-
cəllədə kimlərə qadağanın qoyulması aydın ifadə olunmuşdur. Belə olduğu
halda, səlahiyyətli nümayəndələrin təşviqatda iştirakına qadağa qoyulması
qanunvericiliyin tələblərinin kobud pozulmasıdır və bu, aktiv seçki hüququ-
nun reallaşdırılmasına ciddi maneçiliyin yaradılmasıdır.

Beləliklə, yuxarıda qeyd olunanlardan aydın olur  ki,  MSK-nın qəbul
etdiyi müvafiq normativ xarakterli aktların qəbulu Seçki Məcəlləsilə yanaşı
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusi-
ya Qanununun 1, 4.3 və 4.4-cü maddələrinə və Azərbaycan Respublikası
Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən normativ xarakterli aktların hazırlan-
ması və qəbul edilməsi Qaydalarının 1.4, 1.5 və 2.1-ci bəndlərinin tələbləri-
nin pozulması deməkdir.
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III Hissə

İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqlarının Müdafiəsinə dair Avropa
Konvensiyası (İHAK) Əlavə 1 saylı Protokolun 3-cü maddəsi (Azad

seçki hüququ) üzrə Azərbaycan Respublikasının tərəf olduğu baxılmış
işlər barədə İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin (İHAM)

presedentlərinin

XÜLASƏSİ

Azərbaycan Respublikası (AR) 2001-ci ildə Avropa Şurasına (AŞ) qoşul-
duqdan sonra AŞ qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən biri olaraq İHAK-a
qoşulub və 15 aprel 2002-ci il tarixdən İHAK-ı ratifikasiya edib. Bu tarix-
dən sonra AR vətəndaşları İHAK çərçivəsində İHAM-a müvafiq şikayətlər
vermək hüququ əldə edib. Göstərilən dövr ərzində müxtəlif xarakterli və
müxtəlif hüquqların pozuntularına dair şikayətlər verilib. Bunlardan biri də
İHAK-a Əlavə 1 saylı Protokolun 3-cü maddəsi ilə təmin olunan Azad seçki
hüququnun pozuntusu ilə bağlı verilən şikayətlərdir.

1 saylı Protokolun 3-cü maddəsinə əsasən:

Razılığa gələn Yüksək Tərəflər qanunverici hakimiyyət orqanını seçərkən
xalqın iradəsini sərbəst ifadə edə biləcəyi şəraitdə ağlabatan dövriliklə gizli
azad seçkilər keçirməyi öhdələrinə götürürlər.

Qeyd edək ki, 1 saylı Protokolun 3-cü maddəsi yalnız qanunverici haki-
miyyət orqanına (AR halında AR Milli Məclisi) keçirilən seçkilərlə məh-
dudlaşır və İHAM yalnız bu orqana keçirilən seçkilərlə bağlı verilən şika-
yətlərə baxa bilər.

Cari dövrdə İHAM AR-na qarşı 1 saylı Protokolun 3-cü maddəsi üzrə
verilən şikayətlərdən 12-inə mahiyyət üzrə baxaraq pozuntu aşkar olunması
barədə qərar qəbul edib.

Aşağıda bu işlər xronoloji ardıcıllıqla nəzərdən keçiriləcək və yekunda
işlərin ümumiləşdirilmiş qiymətləndirilməsi aparılacaq:
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1. Seyidzade v. Azerbaijan, Application No. 37700/05, 3
December 20091

[Mirəziz] Seyidzadə Azərbaycana qarşı, Şikayət No. 37700/05, 3
dekabr 2009

Hazırki iş üzrə şikayətçi din xadimidir. O, 2005-ci il parlament seçkilə-
rində iştirak etmək üçün peşəkar dini vəzifələrindən istifa vermişdi. Çünki
AR seçki qanunvericiliyinin vəzifələrin uzlaşmaması müddəalarına əsasən
din xadimləri passiv seçki hüququndan istifadə edə bilməzlər. Şikayətçinin
müvafiq vəzifələrdən istefa etməsinə baxmayaraq, Dairə Seçki Komissiyası
(DSK) daha sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) və məhkəmələr onun
istefasının din xadimi kimi fəaliyyətini istisna etmədiyi qənaətinə gələrək
namizədliyini qeydə almamışdılar.

Şikayətçi ölkədaxili müdafiə vasitələrini tükədərək İHAM-a şikayət verib
və 1 saylı Protokolun 3-cü maddəsi ilə təminat verilən seçki hüququnun po-
zulduğunu iddia edib.

İHAM şikayətçinin 1 saylı Protokolun 3-cü maddəsi ilə təminat verilən seçki
hüququnun pozulduğunu müəyyən edib. İHAM göstərib ki, baxmayaraq ki, 3-
cü maddə üzrə dövlətlər geniş qiymətləndirmə sərbəstliyinə malik olsalar da
(bax Qərarın 27-29-cu paraqrafları, belə məhdudiyyət iki meyara cavab versin:
a) məhdudiyyət əsassız və qeyri-mütənasibdirmi; və b) məhdudiyyət xalqın ira-
dəsini sərbəst ifadə etməsinə müdaxilədirmi (bax Yumak və Sadak Türkiyəyə
qarşı (Böyük Palatanın qərarı), No 10226/03, bənd 109(iii), 8 iyul 2008-ci il)2.

İHAM ümumi prinsipləri hazırki işə tətbiq edərək o qənaətə gəlib ki, iş-

1 Seyidzade v Azerbaijan, http://bit.ly/1E9jn0B
2 Məhkəmə artıq müəyyən edib ki, bu maddə seçmək və seçilmək hüquqları daxil olmaqla
fərdi hüquqlara təminat verir. Bu hüquqlar nə qədər mühüm olsalar da, mütləq deyillər. 3-
cü maddədə onlar dəqiq terminlərlə ifadə edilməyib; onlara dəqiq anlayış verilməməsi bir
kənara  qalsın, hətta onlara “dolaylı məhdudiyyətlərin” qoyulması da mümkündür və
iştirakçı dövlətlər bu sahədə geniş qiymətləndirmə sərbəstliyinə malikdirlər. Öz daxili
hüquq sistemində onlar seçmək və seçilmək hüquqlarına müəyyən şərtlər tətbiq edə bilərlər
və 3-cü maddə prinsipcə buna mane olmur. “Dolaylı məhdudiyyətlər” konsepsiyası
sözügedən maddənin təmin etdiyi hüquqlara qoyulan məhdudiyyətlərin daşıdığı
məqsədlərin münasib olub-olmadığını müəyyən etməkdə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 1
saylı Protokolun 3-cü maddəsinin Konvensiyanın 8-11-ci maddələrində olduğu kimi
konkret “məqsədlərin siyahısı” ilə məhdudlaşdırılmadığını nəzərə alsaq, dövlətlər
məhdudiyyətlərə haqq qazandırmaq üçün həmin siyahıda yer almayan məqsədə istinad edə
bilərlər, bu şərtlə ki, həmin məqsəd qanunun aliliyi prinsipinə və Konvensiyanın ümumi
məqsədlərinə uyğun olsun. Bundan başqa, 1 saylı Protokolun 3-cü maddəsinə riayət edilib-
edilmədiyini araşdırarkən Məhkəmə “zərurilik” və ya “təxirəsalınmaz sosial tələbat”
testlərini tətbiq etmir, bunun əvəzinə o, diqqətini əsas iki meyara yönəldir: məhdudiyyət
əsassız və ya qeyri-mütənasibdirmi və məhdudiyyət xalqın iradəsini sərbəst ifadə etməsinə
müdaxilədirmi.
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dəki əsas mübahisə məhdudiyyət tədbirinin tətbiq ediləcəyini qanunvericilik
əsasında əvəlcədən (önəcədən) görmək mümkün deyildi və bu tədbir əsassız
idi (paraqraf 32). Yəni problem qanunun keyfiyyətində idi. Məhkəmə qeyd
edib ki, hüquq normasının doğurduğu nəticələri o halda öncədən görmək
mümkündür ki, həmin norma fərdin öz davranışını tənzimləməsinə (zərurət
olduqda hüquqi məsləhət almaqla) imkan verən dərəcədə kifayət qədər ay-
dın ifadə edilsin (paraqraf 33). Məhkəmə qeyd edib ki, həqiqətən, daxili qa-
nunvericiliyin müxtəlif müddəalarının hərfi mətninə diqqət yetirilsə, istər
din xadimlərinin passiv seçki hüququndan məhrum edilməsi, istərsə də eyni
vaxtda deputatlıqla uzlaşmayan vəzifələr tutduqlarına görə onların namizəd-
liyə uyğun hesab edilməməsi məsələsində həmin müddəalar ziddiyətli görü-
nə bilər. Konkret olaraq, Konstitusiyanın 85-ci maddəsinin II bəndində və
Seçki Məcəlləsinin 13 və 144-cü maddələri, Seçki Məcəlləsinin 14.2.4-cü mad-
dəsi və Dini etiqad azadlığı haqqında Qanunun 5-ci maddələri. Məhkəmə həm-
çinin qeyd edib ki, Seçki Məcəlləsinin 14.2-ci maddəsində təkcə din xadimləri
deyil, digər kateqoriyalara aid şəxslər, o cümlədən dövlət qulluqçularının seçki
hüquqlarının da məhdudlaşdırılması nəzərdə tutulur. Məhkəmə göstərib ki, elə
həmin 2005-ci il parlament seçkilərində dövlət qulluqçularının namizəd qismin-
də qeydə alınması halları həqiqətən olub və onlar deputat seçiləcəkləri halda
dövlət qulluğundan istefa verəcəklərini bildiriblər və seçki dövründə müvəqqəti
olaraq xidməti vəzifələrinin icrasından azad ediliblər (34-cü paraqraf).

Məhkəmə vurğulayıb ki, Hökümət “din xadimləri” ilə bağlı ölkədaxili
hüquq praktikasında və ya məhkəmə qərarından hər hansı nümunə təqdim
etməyib ki, onlar yuxarıda qeyd edilən daxili qanunvericilik normalarının
hərtərəfli və ziddiyətsiz şərhinin mövcudluğunu göstərmiş olsun (35-ci pa-
raqraf). Məhkəmə qeyd edib ki, daxili qanunvericilikdə hər hansı şəxslərin
din xadimi olduğunun və hansı fəaliyyətlərinin peşəkar dini fəaliyyət oldu-
ğunun hər hansı anlayışı nəzərdə tutulmamışdı. Daxili quruluş baxımından
müxtəlif cür təşkilatlanan müxtəlif dini qurumların mövcudluğu konkret din,
inanc və ya əqidəyə əsaslanan qurumlarda kimlərin din xadimi sayılması ilə
bağlı müxtəlif rəylərlərə səbəb ola bilərdi. Bundan başqa, dini fəaliyyət
termini kifayət qədər geniş şərh oluna bilər. Dini fəaliyyət termini ilə birgə
işlənən peşəkar termininin mənası da aydın deyil. Bu işdə daxili məhkəmə-
lər bu terminlərə nə hər hansı anlayış veriblər, nə də aydınlıq gətiriblər (pa-
raqraf 36).

Məhkəmə hesab edib ki, etiraz edilən məhdudiyyəti nəzərdə tutan daxili
qanunvericilik müddəarının nəticələrini öncədən görmək mümkün deyildi
və həmin müddəalar onların təsirinə məruz qala bilən şəxslər kateqoriyası-
nın anlayışı ilə bağlı geniş ehtimallara yol açırdı. Müvafiq hüquq normaları
şikayətçinin  öz  davranışını tənzimləyə  bilməsi  və  konkret  oalraq  passiv
seçki hüquqlarının məhdudlaşdırılması ilə nəticələnəciyini öncədən görə bil-
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məsi üçün kifayət qədər aydın deyildi (paraqraf 37).
Nəticə olaraq məhkəmə qeyd edib ki, etiraz edilən məhdudiyyətin təsiri-

nə məruz qalan şəxslər kateqoriyasının hüquqi anlayışı olduqca geniş çərçi-
vəli və qeyri-müəyyən idi. Bundan əlavə, şikayətçiyə münasibətdə qanunun
tətbiqi 3-cü maddə ilə təmin olunan hüquqların mahiyyətin xələl gətirən və-
ziyyətin yaranmasına səbəb olmuşdu.

Qeyd: Seyidzadə işinə İHAM İttihadi-İslam Cəmiyyəti Azərbayana qarşı
işində (2014) presedent kimi istinad edərək dini fəaliyyətm termininin QHT
qanunvericiliyində də dəqiqləşdirilmədiyi nəticəsinə gəlib (həmin Qərar 47-
49-cu paraqraflar).

2. Namat Aliyev v. Azerbaijan, Application No. 18705/06, 08 April
20103

Namət Əliyev Azərbaycana qarşı, Şikayət No. 18705/06, 08 aprel
2010.

Hazırki iş üzrə şikayətçi peşəkar siyasətçidir. Şikayətçi 2005-ci il par-
lament seçkilərində müxalif “Azadlıq” blokunun namizədi kimi 93 saylı bir-
mandatlı Bərdə Şəhər Seçki Dairəsindən namizəd kimi iştirak etdi. DSK
protokoluna əsasən şikayətçinin rəqibi Z.O. səs çoxluğu ilə birinci olmuş, şi-
kayətçi ikinci yerdə qalmışdı. Şikayətçi seçkidən dərhal sonra DSK-ya və
MSK-ya şikayətlər edərək seçkidə bir sıra pozuntular olduğunu bildirib (yeri
orqanlar onun rəqibinin xeyrinə açıq təşviqat aparıblar və seçiciləri ona səs
verməyə məcbur ediblər, Z.O.-nun tərəfdarları seçiciləri təhdid ediblər, bir
neçə səsvermə məntəqəsində müşahidəçilər səsvermə məntəqəsindən uzaq-
laşdırılıb, eyni adamın dəfələrlə səsvermə halları və seçki qutusunun oğur-
lanması halı, bəzi seçicilər seçici siyahısına salınmayıb). Bunlarla bağlı şi-
kayətçi aktlar, audioyazılar və digər sübutlar təqdim etdi. MSK şikayətçinin
şikayətini ümumi formada rədd etdi. Şikayətçi ölkədaxili məhkəmələrə mü-
raciət etdi. Məhkəmələr də həmçinin onun şikayətlərini rədd etdilər.

Şikayətçi ölkədaxili müdafiə vasitələrini tükədərək İHAM-a şikayət verib
və 1 saylı Protokolun 3-cü maddəsi ilə təminat verilən seçki hüququnun po-
zulduğunu iddia edib.

Məhkəmə qeyd edib ki, seçki hüququna qoyulan məhdudiyyət şərtləri in-
sanların öz seçimlərini sərbəst ifadə etməsinə mane olmamalıdır, başqa söz-
lə, onlar ümumi seçki hüququ vasitəsilə xalqın iradəsini müəyyən etmək
məqsədi daşıyan seçki prosedurunun düzgünlüyünü və səmərəliliyini əks
etdirməli və ya buna zidd olmamalıdır (Qərar 71. paraqraf). Bundan başqa,
insan hüquqlarının müdafiəsi haqqında sənəd olan Konvensiyanın vəzifəsi



və məqsədi onun müddəlarının elə tərzdə şərh və tətbiq edilməsidir ki, orada
nəzərdə tutulan hüquqlar nəzəri və ya xəyali deyil, praktiki və səmərəli hü-
quqlar olsun (72. Paraqraf). Nəhayət, Məhkəmə həmçinin onu vurğulayıb ki,
seçkilərin idarə olunmasına görə cavabdeh olan orqanların şəffaf qaydada
fəaliyyət göstərmələri və qərəzsizliklərini və müstəqilliklərini siyasi mani-
pulyasiyalardan qorumaları önəmlidir (73. Paraqraf).

Məhkəmə ilkin olaraq Hökümətin Z.O.-nun qazandığı səslər ilə şikayət-
çinin topladığı səslər arasında fərqə nəzərə alaraq, “hətta şikayətçinin iddia
etdiyi bəzi pozuntular, həqiqətən, baş versəydi belə, onun yekununa təsir gö-
stərməyəcəkdi” arqumenti ilə bağlı qeyd edib ki, bu arqumenti qəbul edə
bilməz. Çünki Hökümətin göstərdiyi nəticəyə gəlmək üçün öncə iddia edi-
lən seçki pozuntularının ciddiliyini və miqyasını ayrıca qiymətləndirmək və
yalnız bundan sonra onun təsirini müəyyənləşdirmək mümkün olardı. Bu isə
tərəflər arasında əsas mübahisə predmetidir. Bundan başqa, istənilən halda,
bu işdə əsas məsələ şikayətçinin öz dairəsində seçkidə qalib gəlmək hüququ
deyil, qalib gəlmək uğrunda azad və səmərəli mübarizə aparmaq hüququdur.
3-cü maddə şikayətçi yekunda qalib gəlib-gəlməməsindən asılı olmayaraq,
seçkidə namizəd kimi ədalətli və demokratik şəraitdə iştirak etmək hüququ-
na malikdir (74-75.paraqraflar).

Məhkəmə şikayətçinin təqdim etdiyi sübutlarla bağlı öz yardımçı rolunu xa-
tırlatmaqla birbaşa araşdırma aparmaq iqtidarında olmadığını göstərməklə bəra-
bər qeyd edib ki, şikayətçinin təqdim etdiyi sübutlar ciddi hesab edilə bilər və
onlar təsdiq olunduğu halda azad seçki hüququnun pozuntusu üçün ciddi sayıla
bilər. Məhkəmə həmçinin ATƏT/DTİHB-nin Seçkiləri Müşahidə Missiyasının
yekun hesabatına istinad edərək gösgtərib ki, bənzər pozuntular sırf şikayətçi-
nin dairəsi üçün olmasa da, bir çox dairələrdə qeydə alınıb. Məhkəmə hesab edi
ki, şikayətçi onun dariəsində azad və ədalətli seçkilər keçirilmədiyini ortaya qo-
yan ciddi və əsaslı iddia irəli sürüb (77-79. Paraqraflar).

Məhkəmə qeyd edib ki, seçki pozuntuları ilə bağlı şikayətlərə ölkədaxili
səviyyədə baxılıbsa, Məhkəmənin araşdırması ölkədaxili məhkəmə pros-
edurlarında və məhkəmə qərarlarında hər hansı pozuntunun olub-olmaması
ilə məhdudlaşmalıdır. Əgər ölkədaxili araşdırma səmərəli olmasa, onda bu
hüquq xəyali olardı. Məhkəmə qeyd edib ki, şikayətçi şikayətlərini Həm
DSK-MSK qarşısında, həm də ölkədaxili məhkəmələr qarşısında qaldırıb.
DSK-da olan araşdırma formal olub,   MSK da şikayətə çox gec baxıb.
Apellyasiya Məhkəməsində və Ali Məhkəmədə verilən şikayətlərə adekvat
qaydada baxılmayıb (məsələn, Ali Məhkəmə işin mahiyyətindən çox formal
məsələlərlə məşğul olub). Məhkəmə Venesiya Komisiyasının “seçki məsə-
lələrində müsbət təcrübələr məcəlləsi”nə istinad edərək həddən artıq forma-
lizmin düzgün olmadığı qənaətinə gəlib (80-87-ci maddələr).

Məhkəmə bu qənaətə gəlib ki, seçki pozuntuları ilə bağlı şikayətçinin şi-
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kayətləri  ölkədaxili  səviyyədə  səmərəli  şəkildə  araşdırılmayıb  və  əsassız
olaraq rədd edilib.

Qeyd: Namət Əliyev işinə Kərimova Azərbaycana qarşı işdə presedent
kimi istinad edilib (həmin Qərarın 44-45. Paraqrafları)

3. Kerimova v. Azerbaijan, Application No.20799/06, 30
September 20104

[Flora] Kərimova Azərbaycana qarşı, Şikayət No.20799/06, 30
sentyabr 2010

Şikayətçi 2005-ci il parlament seçkilərində iştirak edib və DSK-nın elan
etdiyi nəticələrə görə 37 seçki məntəqəsinin 30-da daha çox səs toplayıb.
DSK-nın nəticələrinə görə şikayətçi “seçilmiş namizəd” kimi göstərilib
(həmçinin MnSK-nın protokollarına görə şikayətçi DSK-nın nəticələrində
göstəriləndən daha çox səs toplayıb). Daha sonra MSK onun iştirak etdiyi
dairədə seçkilərin nəticələrini etibarsız elan edən qərar çıxarıb. Şikayətçi bu
qərardan Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət verib və bildirib ki, DSK-nın
qərarında çıxarılmış nəticələr yanlışdır. Bundan əlavə, MSK-da qərar qəbul
edilərkən onun Seçki Məcəlləsinin 108.4-cü və 112.8-ci maddələri ilə hü-
quqları pozulub (nəticələri təkrar hesablamaq imkanı və çağırılmaq və iza-
hat vermək hüququ). Həmçinin şikayətçi DSK protokolu ilə MnSK proto-
kollarını araşdırmağı təklif edib. Apellyasiya Məhkəməsi belə araşdırmadan
imtina edərək MSK-nın nəticələrini qüvvədə saxladı. Şikayətçi Ali Məhkə-
məyə şikayət verdi. Ali Məhkəmə şikayəti təmin etmədi.

Şikayətçi ölkədaxili müdafiə vasitələrini tükədərək İHAM-a şikayət verib
və 1 saylı Protokolun 3-cü maddəsi ilə təminat verilən seçki hüququnun po-
zulduğunu iddia edib.

Məhkəmə vurğulayıb ki, seçki idarəçiliyinə görə cavabdeh olan dövlət
orqanlarının şəffaf qaydada fəaliyyət göstərməsi, habelə qərəzsiz və siyasi
manipulyasiyadan azad olması vacibdir, onların həyata keçirdiyi prosedurlar
minimum təminatlarla müşayiət olunmalı və onların qərarları kifayət qədər
əsaslandırılmış olmalıdır (45.paraqraf). Məhkəmə Hökumətin seçki nəticələ-
rinin etibarsız sayılmasının seçicilərin öz rəylərini sərbəst ifadə etməsinə qa-
nunsuz müdaxilənin aradan qaldırılması arqumentinə şübhə ilə yanaşaraq
qeyd edib ki, pozuntuların dərəcəsindən və bütövlükdə dairədə seçkinin nə-
ticəsinə təsirindən asılı olmayaraq, sadəcə, bəzi seçki məntəqələrində pozun-
tuların baş verməsi ucbatından bütövlükdə seçki dairəsində verilmiş səslərin
nəzərə alınmaması praktikası 3-cü maddənin məqsədləri üçün qanuni məq-
səd daşıyan praktika kimi baxmaq olarmı? (46.paraqraf).



Məhkəmə işdəki materiallar əsasında müəyyən edib ki, seçki gününün
sonunda şikayətçinin hər bir seçki məntəqəsindən əldə etdiyi MtSK proto-
kollarının surətlərinə əsasən şikayətçi digər namizədin 3.992 səsinə qarşı
ümumilikdə 5.566 səs qazanıb. Həmin protokollar əsasında tərtib edilmiş
DSK protokoluna əsasən həmin protokollardan bəzilərinə müdaxilə edildik-
dən sonra şikayətçi digər namizədin 4.091 səsinə qarşı 5.350 səs qazandı.
Beləliklə, aydın oldu ki, protokollara qanunsuz düzəlişləri ehtiva edən po-
zuntulardan əvvəl və sonra seçkinin nəticələri şikayətçinin seçkilərdə aşkar
qalib olduğunu göstərir. Üstəlik, nə MSK, nə onun qərarına baxmış daxili
məhkəmələr sözügedən pozuntularla bağlı cinayət işinə baxmış, nə də Sum-
qayıt Şəhər Məhkəməsi şikayətçinin seçilməsinə kömək üçün baş verən
qanunsuzluqları müəyyən etmişdir. Nəticə etibarilə Məhkəmə bu qənaətə
gəlib ki, bu pozuntuların bütövlükdə dairədə “seçicilərin iradəsini müəyyən
etməyi mümkünsüz” etdiyi barədə seçki orqanlarının və hökümətin mövqeyi
başa düşülən deyil. Məhkəmə MSK-nın etibarsızlıq qərarı ilə bağlı olan nət-
icəyə gəlib ki, həmin qərar təfsilatlı olmadığından və detallaşdırılmadığın-
dan tamamilə əsassız idi (47-48.paraqraflar).

Məhkəmə qeyd edib ki, o şikayətçi ilə o məsələdə razılaşır ki, səslərin
yenidən hesablanması halında belə, şikayətçi yenidən qalib namizəd olacaq-
dı. Bununla belə, Məhkəmə MSK-nın seçkinin nəticələrini etibarsız elan
etməzdən əvvəl yenidən hesablamanın mümkünlüyünü nəzərdən keçirmə-
məsini narahatlıq doğuran hal hesab edir. Məhkəmə hesab edir ki, səslərin
hesablanmasına və ya seçki sənədlərinə edilmiş qanunsuz müdaxilələr seçki-
lərin nəticəsinin müəyyən edilməsinə təsir göstərə bilərsə, yenidən hesabla-
ma mümkün olduğu hallarda səslərin yenidən hesablanması üzrə ədalətli
prosedur bütövlükdə seçki prosesinin ədalətliyinin və uğurluluğunun təmi-
natıdır. Hətta Azərbaycan qanunvericiliyində səslərin yenidən hesablanması
məcburi deyil, fakültativ prosedur olsa da, bu işdə MSK seçkilərin nəticələ-
rini bütövlükdə etibarsız hesab etmədən əvvəl səslərin yenidən hesablanması
mümkün idi (49.paraqraf).

Məhkəmə daha sonra AR seçki qanunvericiliyinin müddəalarının – AR
Seçki Məcəlləsinin 106.3.6-cı maddəsi (səslərin yenidən hesablanması),
170.2.2-ci maddəsi (seçki dairəsindəki seçicilərin dörddə birini təşkil edən
seçki məntəqələrinin ümumi sayının beşdə ikisində seçkilərin nəticələrinin
ləğv olunması) düzgün tətbiq etmədiyini və Seçki Məcəlləsinin 114.5-ci
maddəsinin (seçkini uduzmuş namizədin xeyrinə törədilən pozuntuların aş-
kar edilməsi əsasında istənilən səviyyədə seçkilərin nəticələrinin ləğv edil-
məsinin  qadağan  edilməsi) nəzərə  alınmamasına  istinad  edib. Məhkəmə
qeyd edib ki, SM-nin 114.5-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallar pozuntula-
rın “qalib namizədin” xeyrinə törədilməsinin müəyyən edildiyi halların tam
əksidir (əks qərar üçün bax: Namət Əliyev işi). Nə MSK, nə ölkədaxili məh-
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kəmələr pozuntuların şikayətçinin xeyrinə olub-olmaması məsələsini araş-
dırıb. Buna baxmayaraq, SM-nin 114.5-ci maddəsini tətbiq ediblər. Daha
sonra Sumqayıt şəhər Məhkəməsi müəyyən edib ki, pozuntular şikayətçinin
rəqiblərinin xeyrinə həyata keçirilib (50-51.paraqraflar).

Məhkəmə müəyyən edib ki, ölkədaxili məhkəmələr şikayətçinin qaldırdı-
ğı məsələlərə adekvat şəkildə baxmayıblar və şikayətçinin təqdim etdiyi sü-
butları araşdırmaqdan imtina ediblər. Şikayətlərin araşdırılması səmərəli ol-
mayıb.

Məhkəmə qeyd edib ki, dövlət orqanlarının bu məsələyə lazımi qaydada
yanaşmaması elə bir vəziyyət doğurub ki, bu zaman bütövlükdə seçki dairə-
sində bütün seçki prosesi mahiyyətcə iki nəfər yüksək vəzifəli seçki rəsmisi-
nin əli ilə təxribata məruz qalıb, onlar əllərində olan bir sıra seçki protokol-
larında düzəlişlər etmək üçün vəzifələrindən sui-istifadə ediblər. Dövlətin
vəzifəli şəxslərinin hərəkətləri ucbatından seçki nəticələrinin əsassız olaraq
etibarsız elan etməklə dövlət orqanları mahiyyətcə seçkini pozmaqla onlara
akömək ediblər və şərait yaradıblar. Seçki adminitrasiyası daxilində seçki
prosesinin düzgünlüyünə marağın olmaması 3-cü maddənin ruhuna uyğun
sayıla bilməz (53.paraqraf).

Məhkəmə o nəticəyə gəlib ki, şikayətçinin dairəsində seçkilərin nəticələ-
rinin ləğvi üçün hər hansı müvafiq əsaslar göstərilməyib və bu ləğv etmə öl-
kədaxili seçki qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş proseduru açıq-aydın po-
zub (SM-nin 114.5-ci maddəsi).

4. Orujov v. Azerbaijan, Application No. 4508/06, 26 July
20115

[Nadir] Orucov Azərbaycana qarşı, Şikayət No. 4508/06, 26 iyul
2011

Şikayətçi 2005-ci il parlament seçkilərində iştirak etmək üçün müstəqil
namizəd qismində DSK-ya müraciət edib və DSK onun namizədliyini qeydə
alıb. Seçki prosesinin gedişində şikayətçi barədə rayon polis idarəsinin mü-
vafiq polis bölməsi DSK-ya məlumat verdi ki, şikayətçi seçki qanunvericili-
yinin tələblərini pozararaq dairənin müəyyən ictimai ərazilərində müəyyən
abadlıq işlərini maliyyələşdirir. Bununla bağlı polis bölməsi tərəfindən tərtib
olunmuş protokollar DSK-ya təqdim edildi. DSK şikayətçinin namizədliyi-
nin ləğv edilməsi üçün vəsatətlə Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət etdi.
Şikayətçi bildirib ki, DSK-nın vəsatəti barədə ona vaxtında məlumat veril-
məyib. Apellyasiya Məhkəməsi protokollarda adı keçən şahidlərin ifadələri
əsasında şikayətçinin seçki qanunvericiliyini pozması qənaətinə gələrək şi-



kayətçinin namizəd qismində qeydiyyatını ləğv etdi. Şikayətçi bundan Ali
Məhkəməyə şikayət etdi və şahidlərin vəziyyəti barədə yeni sübutlar təqdim
etdi. O göstərdi ki, ona qarşı istifadə edilən sübutlar saxtlaşdırılıb, sübutlara
düzgün qiymət verilməyib. Ali Məhkəmə şikayəti rədd etdi və Apellyasiya
Məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxladı.

Şikayətçi ölkədaxili müdafiə vasitələrini tükədərək İHAM-a şikayət verib
və 1 saylı Protokolun 3-cü maddəsi ilə təminat verilən seçki hüququnun po-
zulduğunu iddia edib.

Məhkəmə qeyd edib ki, bu işdə şikayətçinin namizəd qismində qeydiyya-
tı Seçki Məcəlləsinin 88.4 və 113-cü maddələrinə uyğun olaraq ləğv edil-
mişdi, həmin maddələr seçicilərin dəstəyini qazanmaq üçün ədalətsiz və qa-
nunsuz üsullara əl atan namizədin qeydiyyatının ləğv edilməsi imkanını nə-
zərdə tuturdu. Məhkəmə bununla bağlı hökumətin bu arqumentini qəbul
edib ki, SM-nin yuxarıda göstərilən maddələrində nəzərdə tutulmuş şərtlər
seçki təşviqatı zamanı bütün namizədlər üçün bərabər və ədalətli şəraitin ya-
radılmasından və seçkilərdə xalqın rəyini sərbəst ifadə edə bilməsini müda-
fiə etməkdən ibarət qanuni məqsəd daşıyır. Məhkəmənin qarşısında müəy-
yən etməli olduğu sual dövlət orqanlarının qərarlarının əsassız və qeyri-mü-
tənasib olub-olmamasıdır (43-44.paraqraflar).

Məhkəmə daxili qanunvericiliyə riayət edilib-edilməməsini yoxlamaq sə-
lahiyyətinin məhdud olmasını qeyd etməklə yanaşı, bildirib ki, namizədlərin
əsassız olaraq seçkidə iştirakdan kənarlaşdırılmasının qarşısını almaq məq-
sədilə müvafiq ölkədaxili prosdurlarda namizədləri seçki pozuntuları barədə
hüquqa zidd və əsassız iddialardan müdafiə edən yetərli təminatlar yer alma-
lı və seçkidə iştirakdan kənarlaşdırılma barədə qərarlar həmin seçki pozun-
tularının ağlabatan, tutarlı və yetərli sübutuna əsaslanmalıdır (45-46.paraq-
raflar).

Məhkəmə qeyd edib ki, şikayətçinin namizədliyinin ləğvi onun seçicilə-
rin dəstəyini qazanmaq üçün onlara maliyyələşdirmə və ya abadlıq işləri for-
masında pulsuz xidmətlər göstərməsi, həmin işlər seçki dariəsinin müəyyən
ərazisində yerə asfalt döşəməsi və uşaqlar və ahıllar üçün ictimai istirahət
yerlərinin təmir edilməsindən ibarət olan rəyə əsaslanıb. Lakin bu rəyin sü-
but edilməsi üçün istinad olunan dəlillər kasad olub – bu dəlillər iki polis
əməkdaşının və həmin ərazidə yaşayan təsadüfi seçilmiş sakinlərin ifadələri-
nə əsaslanıb. Məhkəmə hesab edib ki, yalnız ciddi maddi sübutlar olmadan
kimsə ictimai yerlərdə iri miqyaslı abadlıq işlərinin apardığını müəyyən
etmək mümkün deyil (məsələn, şiakyətçinin keçirdiyi maliyyə əməliyyatla-
rının sübutu, şikayətçi ilə inşaat şirkəti arasında bağlanmış müqavilə, həmin
işçilərin şikayətçi ilə əlaqələrini sübut edən ifadələri, şikayətçinin işçilərə
tapşırıqlar verməsini müəyyən edən ifadələr və s.).

Məhkəmə qeyd edib ki, seçki pozuntularına görə şikayətçinin məsuliyyət
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daşıdığı qənaətinə gəlmək üçün istifadə edilmiş prosedurda şikayətçi üçün
sui-istifadə hallarına qarşı yetərli təminatlar nəzərdə tutulmamışdı. Məhkə-
mə həmçinin qeyd edib ki, şikayətçinin iddia edilən hüquqa ziddi davranışı-
na aid bütün sübutların təqdim edilməsində polislərin birbaşa iştirakı olmuş-
du. Məhkəmə vurğulayıb ki, polisin seçki məsələlərinə müdaxilə təşkil edən
bu cür təşəbbüsü özlüyündə kifayət qədər qeyri-adi haldır.

Məhkəmə işin hallarını sıra ilə araşdıraraq o qənaətə gəlib ki, “sakinlə-
rin” polisə ünvanladıqları ərizələr qeyri-adi xarakter daşıyır (onlar şikayət
ərizəsi deyil, minnətdarlıq ərizəsi idi, nə məqsədlə şikayətçi barəsində polisə
minnətdarlıq ərizəsi yazılması bəlli deyil), şahid “sakinlərin” bir hissəsi no-
tarial qaydada ifadələrindən imtina edərək polis tərəfindən aldadıqlarını bil-
diriblər, digərləri tikintinin kim tərəfindən aparıldığını bildmədiklərini gös-
təriblər, iki nəfər polis əməkdaşından başqa təsdiqedici ifadə olmayıb və po-
lislərin ifadələri fakta deyil, şayiəyə əsaslanıb, şikayətçi Ali Məhkəmədə şa-
hid “sakinlərdən” bəzilərinin heç həmin ərazidə yaşamadığını müəyyən edən
sübutlar aşkar edib və bu sübutlar araşdırılmayıb, DSK-nın iclası vaxtı şika-
yətçi məlumatlandırımayıb, DSK-nın qərarı vəsatətlə məhkəməyə müraciət
ediləndən sonrakı gün qəbul edilib və post facto xarakter daşıyıb, məhkəmə
prosesi şikayətçinin iş materialları ilə tanış olmaq və mülahizələr irəli sür-
məsinə imkan verməyəcək dərəcədə çox qısa müddətdə keçirilib, Apellyasi-
ya Məhkəməsinin qətnaməsində şahidlərin ifadələri təhrif olunub, şikayətçi-
nin təqdim etdiyi sübutları Ali Məhkəmə qəbul etməyib (47-58.paraqraflar).

Nəticə etibarilə, Məhkəmə müəyyən edib ki, şikayətçinin seçkidə iştirak-
dan kənarlaşdırılması yetərli və münasib sübutlara əsaslanmırdı, seçki ko-
missiyalarında və daxili məhkəmələrdəki prosedurlar şikayətçiyə sui-istifadə
hallarına qarşı yetərli təminatlar vermirdi.

5. Hajili v. Azerbaijan, Application No. 6984/06, 10 January
20126

[Arif] Hacılı Azərbaycana qarşı, Şikayət No. 6984/06, 10 yanvar
2012

Şikayətçi 2005-ci il parlament seçkilərində namizəd  kim iştirak edib.
Onun iştirak etdiyi dairədə 41 məntəqə olub. Seçki günü şiakyətçinin ələ
etdiyi MnSK-ların protokollarına əsasən o, dairə üzrə səs çoxluğu qazanıb.
Seçkidən sonra şiakyətçi MSK-ya şikayətlə müraciət edərək bildirib ki, bü-
tün protokollar DSK-ya təqdim edildikdən sonra 3 məntəqə üzrə nəticələr
onun rəqiblərindən birinin xeyrinə saxtlaşdırılıb. MSK şikayət əsasında şi-
kayətçinin iştirak etdiyi dairə üzrə seçkilərin etibarsız hesab edilməsi barədə



qərar qəbul edib. MSK qərarını onunla əsaslandırıb ki, 19 məntəqə üzrə nə-
ticələrdə pozuntulara yol verilib. Şikayətçi MSK-nın bu qərarından Apellya-
siya Məhkəməsinə şikayət verib. Şikayətçi bildirib ki, 3 məntəqə üzrə po-
zuntuya yol verilib və digər 19 məntəqə üzrə hər hansı düzəliş və pozuntu
onda olan protokolların surətlərində mövcud deyil. Apellyasiya Məhkəməsi
protokolları araşdırmadan və şikayətçinin dəvət etdiyi şahidləri dindirmədən
MSK-nın qərarında yazılanları təkrarlayaraq seçkilərin nəticələrinin etibar-
sızlığını qüvvədə saxlayıb. Şikayətçi kassasiya şikayət verib və səslərin
yenidən sayılmasının mümkünlüyünə istinad edib. Ali Məhkəmə şikayəti tə-
min etməyib.

Şikayətçi ölkədaxili müdafiə vasitələrini tükədərək İHAM-a şikayət verib
və 1 saylı Protokolun 3-cü maddəsi ilə təminat verilən seçki hüququnun po-
zulduğunu iddia edib.

Məhkəmə qeyd edib ki, seçkilərin idarə edilməsinə cavabdeh orqanlar
şəffaf qaydada fəaliyyət göstərməli və qərəzsizliklərini və müstəqlilliklərini
siyasi manipulyasiyalardan qorumalı, həyata keçirdikləri icraatda özbaşnalı-
ğa qarşı minimal təminatlar nəzərdə tutmalı və qərarlarını yetərli dərəcədə
əsaslandırmalıdırlar (48.paraqraf).

Məhkəmə bu iş üzrə qeyd edib ki, əvvəl də Kərimovanın işində çox oxşar
faktlara əsaslanan şikayət araşdırıb. Lakin o nəzərə alır ki, Kərimovanın
işində faktlardan aşkar görünürdü ki, seçkilərin nəticələri etibarsız elan edil-
məsəydi, şikayətçi seçkiləri qazanacaqdı; həmin işdən fərqli olaraq bu işdə
şikayətçinin öz dairəsində seçkiləri qazanacağını dəqiq müəyyən etmək
mümkün deyil. Məhkəmə qeyd edib ki, o, yardımçı xarakter daşıyır və bi-
rinci instansiya məhkəməsi rolunu daşıya bilməz. Bununla bağlı məhkəmə
qeyd edib ki, 3-cü maddə seçkidə per se qalib gəlmək hüququna deyil, əda-
lətli və demokratik şərtlər əsasında seçkidə namizəd kimi iştirak etmək hü-
ququna təminat verir (49.paraqraf).

Məhkəmə qeyd edib ki, MSK-nın qərarı şikayətçinin 3 məntəqə barədə
şikayəti əsasında qəbul edilib və MSK bu qərarında şikayətçinin tələblərin-
dən tamamilə kənara çıxırdı və dairədəki bir çox məntəqələrin nəticələrini
etibarsız hesab edirdi. Bu qərar şikayətçinin namizəd kimi iştirak etmək hü-
ququna müdaxilədir. Məhkəmə həmin müdaxilənin 3-cü maddənin tələbləri-
ni pozub-pozmamasını müəyyən etmək üçün növbəti araşdırmanı aparıb.

Məhkəmə hesab edib ki, eynilə Kərimovanın işindəki səbəblərə görə
yerli qərarlar 3-cü maddənin tələblərinə uyğun olmayıb. MSK-nın qərarı təf-
silatlı olmayıb və “pozuntuların” seçicilərin iradəsinə necə təsir etməsini
göstərməyib. Bu halda MSK-nın qərarı əsassız olub. Kərimovanın işində ol-
duğu kimi MSK və yerli məhkəmələr bir sıra prosedurlara əməl etməyiblər
və bunun səbəblərini izah etməyiblər: birincisi, MSK səslərin yenidən sayıl-
ması proseduruna niyə əməl etmədiyini izah etməyib; ikincisi, AR SM-nin
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114.5-ci maddəsinə etinasız yanaşıblar (55.paraqraf).
Yekun olaraq şikayətçi yuxarıda sadalanan hallarla bağlı dəfələrlə yerli

məhkəmələrdə qaldırmasına baxmayaraq, onlar adekvat araşdırma aparma-
yıblar və MSK-nın qərarını təkrarlayıblar (56.paraqraf).

Məhkəmə yekun olaraq bildirib ki, şikayətçinin namizəd olduğu dairədə
səsvermənin nəticələrinin etibarsız elan olunması barədə qərar qanunsuz
olub, çünki bu qərar üçün hər hansı müvafiq prosedur və yetərli səbəblər
yox idi və o, yerli seçki qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş proseduru açıq-
aşkar pozurdu (AR SM 114.5). Həmin qərar qanunsuz olaraq şikayətçini na-
mizəd kimi seçkilərdə səmərəli iştirak etmək hüququndan çəkindirib və
beləliklə, universal səsvermə yolu ilə insanların iradəsini müəyyən etmək
məqsədi daşıyan seçki prosedurunun səmərəli və tam həyata keçirilməsinə
mane olub (57.paraqraf).

6. Mammadov v. Azerbaijan (No.2), Application No. 4641/06,
10 January 20127

[Sərdar] Məmmədov Azərbaycana qarşı (No.2), Şikayət
No.4641/06, 10 yanvar 2012

Şikayətçi müaxlif namizəd kimi 2005-ci il parlament seçkilərində iştirak
edib və şikayətçinin verdiyi məlumata əsasən o seçki dairəsində səslərin ək-
səriyyətini qazanıb. Seçki gününün sonunda şikayətçi DSK-nın tərtib etdiyi
nəticələrə dair protokolları əldə edə bilməyib. DSK qalib gələn şəxsi elan
etməyib. Şikayətçi seçkidən sonra 8 seçki məntəqəsi üzrə (protokolları ala
bilmədiyi seçki məntəqələri) seçkilərin nəticələrinin ləğv edilməsi və ən
yüksək səs toplayan namizəd kimi qalib elan olunması barədə MSK-ya mü-
raciət etdi. MSK həmin dairə üzrə seçkilərin nəticələrini etibarsız elan etdi.
Şikayətçi bu qərardan Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət verdi və göstərdi
ki, MSK-nın qərarında çıxarılmış nəticələr yanlışdır. Apellyasiya Məhkəmə-
si protokolları araşdırmaqdan imtina edərək MSK-nın qərarını qüvvədə sax-
ladı. Şikayətçi kassasiya şikayəti verdi və əlavə olaraq göstərdi ki, apellyasi-
ya məhkəməsi sübutları araşdırmayıb. Ali Məhkəmə şikayətçinin şikayətini
rədd etdi və Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxladı.

Şikayətçi ölkədaxili müdafiə vasitələrini tükədərək İHAM-a şikayət verib
və 1 saylı Protokolun 3-cü maddəsi ilə təminat verilən seçki hüququnun po-
zulduğunu iddia edib.

Məhkəmə qeyd edib ki, hazırki iş Kərimovanın işindəki ilə oxşar faktlara
malikdir. Lakin ondan fərqli olaraq hazırki iş üzrə şikayətçinin seçkilərin
nəticələri etibarsız hesab edilməsəydi, qalib ola biləcəyini müəyyən etmək
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mümkün deyil. Məhkəmənin funksiyası yardımçı xarakter daşıdığı üçün bu-
nu müəyyən etmək iqtidarında deyil. 3-cü maddə özlüyündə qalib gəlmək
hüququnu deyil, seçkilərdə şəffaf və demokratik zəmində namizəd kimi işti-
rak etmək hüququna zəmanət verir (52. paraqraf).

Məhkəmə qeyd edib ki, MSK-nın nəticələrin etibarsız sayılması barədə
qərarı şikayətçinin MSK-ya ünvanladığı şikayətin hüdudlarından kənara çıx-
mışdı və bütün seçki dairəsi üzrə nəticələrin ləğvinə gətirib çıxarmışdı. Bu
hal şikayətçinin namizəd kimi seçkidə səmərəli iştirak hüququna müdaxilə
təşkil edirdi (53-54. Paraqraflar).

Məhkəmə hesab edib ki, eynilə Kərimovanın işindəki səbəblərə görə
yerli qərarlar 3-cü maddənin tələblərinə uyğun olmayıb. MSK-nın qərarı təf-
silatlı olmayıb və “pozuntuların” seçicilərin iradəsinə necə təsir etməsini
göstərməyib. Bu halda MSK-nın qərarı əsassız olub. Kərimovanın işində ol-
duğu kimi MSK və yerli məhkəmələr bir sıra prosedurlara əməl etməyiblər
və bunun səbəblərini izah etməyiblər: birincisi, MSK səslərin yenidən sayıl-
ması proseduruna niyə əməl etmədiyini izah etməyib; ikincisi, AR SM-nin
114.5-ci maddəsinə etinasız yanaşıblar (57-58.paraqraflar).

Məhkəmə həmçinin qeyd edib ki, şikayətçi yuxarıda sadalanan halları də-
fələrlə yerli məhkəmələrdə qaldırmasına baxmayaraq, onlar adekvat araşdı-
rılmayıb və MSK-nın gəldiyi nəticəni təkrarlayıb (59.paraqraf).

Nəticə etibarilə, Məhkəmə hesab edib ki, nəticələrin etibarısz hesab edil-
məsi qərarı qanunsuz olub və yerli seçki qanunvericiliyin pozuntusunu təşkil
edib. Həmin qərar 3-cü maddə ilə təmin olunan azad seçki hüququndan şika-
yətçini məhrum edib.

7. Kerimli and Alibeyli v. Azerbaijan8 , Applications No. 18475/06;
22444/06), 10 January 2012 - [Əli] Kərimli və [Qulamhüseyn] Əli-
bəyli Azərbaycana qarşı, Şikayətlər No. 18475/06 və 22444/06), 10
yanvar 2012

Hər iki şikayətçi müxalif siyasətçidir. Onlar müxtəlif dairələrdə 2005-ci
il parlament seçkilərində iştirak ediblər. Seçkilərin MSK tərəfindən elan
edilmiş nəticələrinə görə hər iki şikayətçi qalib olub. Daha sonra MSK tərə-
findən nəticələr təsdiq olunmaq üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilib.
Konstitusiya Məhkəməsi 121 seçki dairəsindən 115-i üzrə nəticələri təsdiq
edib. 6 dairənin, o cümlədən hər iki şikayətçinin iştirak etdiyi dairələrin nə-
ticələri KM tərəfindən ləğv edilib. Şikayətçilərin iddialarına əsasən KM-nin
qərarı heç bir əsasa və faktoloji bazaya söykənməyib və ümumi olub.

Məhkəmə qeyd edib ki, KM-nin qərarı faktiki və hüquqi əsaslandırması-
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na görə ciddi məsələlər qaldırır. Daha dəqiq, qərarda istinad edilən yeganə
faktiki təfərrüat KM-nin Baş Prokurorluqdan birinci şikayətçinin seçki dai-
rəsində on seçki məntəqəsinin sədr və üzvləri barədə “seçki sənədlərinin
saxtalaşdırılması” və “vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadəyə” görə, ikinci
şiakyətçinin dairəsi üzrə DSK-nın dörd üzvü barədə cinayət işinin açılması-
na dair məktubun alınması idi. Lakin Məhkəmə qeyd edib ki, daha ətraflı tə-
fərrüatların olmadığı halda, sadəcə cinayət işinin açılması faktı və güman
edilən və qeyri-müəyyən şəkildə təsnif edilən pozuntular istənilən dairə üzrə
bütövlükdə seçki nəticələrinin ləğv edilməsi üçün yetərli və müvafiq əsas
deyil. Xüsusilə, KM bu pozuntuların həqiqətən baş verib-vermədiyini və baş
verdiyi halda həmin pozuntuların hər müvafiq dairədə seçicilərin rəyinin
müəyyən edilməsinin mümkünsüz edəcəyi dərəcədə ciddi təir edib-etmədi-
yini müəyyən etməyib. Bundan əlavə, birinci şikayətçi ilə bağlı qaldırılan 10
məntəqə ilə bağlı pozuntular MSK tərəfindən araşdırılmış və pozuntu aşkar
edilməmişdi (38.paraqraf).

KM-nin qərarı seçicilərin seçiminin müəyyən edilməsini mümkünsüz
edəcəyi dərəcədə ciddi pozuntuları aşkarlaya biləcək potensiala malik deyil-
di. Bundan əlavə, KM SM-nin səsvermə nəticələrinin ləğv edilməsi ilə bağlı
ciddi prosedur tələblərinə riayət edilməsi və sairə barədə məlumat vermirdi.
Bu məsələlər cavabsız qalmışdı. Belə olan halda Məhkəmə yalnız mübahisə
edilən qərarın həm faktiki hallarına, həm də hüquqi əsaslandırmasına görə
əsaslandırılmamış olduğu nəticəsinə gəlib (39.paraqraf). Bundan əlavə, ma-
raqlı tərəflər, o cümlədən qalib namizəd olan hər iki şikayətçi də daxil ol-
maqla bu icraatdan xaric edilmişdi. Xüsusilə onlara KM-nin qərarının əsası-
nı təşkil edən sənəd və ya mütəxəssis rəyləri və ya qərarın əsaslandırılması
üçün istifadə edilən hər hansı sənədi almaq imkanı verilməyib. Həmçinin
onlara iclasda iştirak etmək və ya digər yazılı və şifahi şəkildə öz maraqları-
nı müdafiə etmək imkanı verilməyib. Məhkəmə hesab edib ki, KM-nin qəra-
rı qəti olduğu üçün və eyni zamanda hər iki şikayətçinin və hüquqlarına təsir
etdiyi üçün hər hansı prosedur təminatların verilməməsi vəziyyətin düzəldil-
məməsi üçün şikayətin mümkün olmaması səbəbindən xüsusilə ciddi görü-
nür (40.paraqraf).

Məhkəmə o nəticəyə gəldi ki, KM-nin qərarı heç bir müvafiq və yetərli
səbəbə əsaslanmayıb və maraqlı tərəflərə heç bir prosedur təminatı vermə-
yib və şəffaf deyildi (41.paraqraf).

8. Abil v. Azerbaijan, Application No. 16511/06, 21 February 20129

[Bəybala] Əbil Azərbaycana qarşı, Şikayət No. 16511/06, 21 fevral
2012



Şikayətçi 2005-ci il parlament seçkilərində iştirak etmək üçün namizəd-
liyi irəli sürüb və müvafiq DSK-da namizəd kimi qeydiyyatdan keçib.

Seçki prosesinin gedişində DSK şikayətçinin iştirakı olmadan toplantı
keçirərək onun SM-nin tələbləri ilə bir araya sığmayan fəaliyyətə cəlb olun-
ması barədə məlumatlara əsaslanaraq namizədliyin ləğv edilməsi üçün
Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət etmək qərarına gəlib. DSK-nın qərarı
şikayətçinin onlara seçilmək müqabilində pul vəd etdiyini iddia edən şəxslə-
rin yazılı müraciətlərinə əsaslanıb. Apellyasiya Məhkəməsi DSK-nın müra-
ciəti əsasında şiakyətçinin namizədliyini ləğv edib. Şikayətçi bu qərardan
kassasiya şikayəti verib. Ali Məhkəmə həmin şikayəti təmin etməyib və
Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Şikayətçi ölkədaxili
məhkəmələrdə ona qarşı istifadə edilmiş sübutların uydurma olmasına, ona
qarşı ifadə vermiş şəxslərin yalançı şahidlər olmasına istinad edib.

Şikayətçi ölkədaxili müdafiə vasitələrini tükədərək İHAM-a şikayət
verib və 1 saylı Protokolun 3-cü maddəsi ilə təminat verilən seçki hüququ-
nun pozulduğunu iddia edib.

Məhkəmə qeyd edib ki, şikayətçinin hüquqlarına müdaxilənin 3-cü
maddənin tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması üçün Məhkəmə şikayətçi-
yə hər hansı özbaşnalığa qarşı kifayət qədər təminatlar verilib-verilmədiyini,
həmçinin müvafiq qərarların əsaslandırılıb-əsaslandırılmadığını müəyyən
etmək üçün müvafiq ölkə prosedurlarını və qərarları diqqətlə araşdırmalıdır
(34.paraqraf). Məhkəmə hesab edib ki, seçkilərdə namizədliyini irəli sürmüş
şəxslərin namizədliyinin özbaşına ləğvinin qarşısını almaq üçün müvafiq
qanunvericilik namizədləri əsassız və alçaldıcı seçki pozuntusu iddiaların-
dan müdafiə etmək üçün kifayət qədər təminatlara malik olmalı və eləcə də
namizədliyin ləğvinə dair qərar seçki pozuntusuna dair əsaslı, etibarlı və
yetərli sübutlara əsaslanmalıdır (35.paraqraf).

Bu iş üzrə Məhkəmə qeyd edib ki, şikayətçini rüşvətxorluqda ittiham
edən 17 nəfərdən yalnız 8-i Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən dindirilib.
Qeyd olunan 8 nəfərdən 7-i onlara səsləri qarşılığında naməlum şəxslər tərə-
findən pul vəd edildiyini təsdiq edib. Məhkəmə hesab edib ki, bu məlumat
rüşvət təklifinin şikayətçi ilə əlaqədar olmasını təsdiq etmir. Şikayətçinin
seçicilərə rüşvət təklif etməsi iddia edilən “naməlum şəxslər”in iddia edilən
hərəkətləri ilə əlaqəsini göstərən başqa sübutlar mövcud deyil (36.paraqraf).
Məhkəmə həmçinin qeyd edib ki, şahidlərdən biri məhkəmədə şikayətçinin
ona pul təklif etməsinə dair ifadə verdi. Lakin Məhkəmə vurğulayıb ki, şika-
yətçi həmin şahidin onun dairəsində seçici kimi qeydiyyatda olmadığını və
daimi yaşayış yeri barədə Apellyasiya Məhkəməsinə yalan ifadə verdiyini
təsdiq etdi. Bu isə həmin şahidin ifadələrini şübhə altında qoyur. Lakin yerli
məhkəmələr şikayətçinin bu etiralarına biganə yanaşıb (37.paraqraf). DSK
şikayətçini onun namizədliyi barədə iclasa dəvət etməyərək bu barədə öz
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mülahizəsini bildirmək imkanından məhrum edib. Yerli məhkəmələr həmçi-
nin şikayətçinin vəsatət və etirazlarını nəzərə almayıb (39.paraqraf). Beləlik-
lə, şikayətçi yetərli prosedural təminatları olmayıb və bu 3-cü maddənin po-
zuntusudur.

9. Khanhuseyn Aliyev v. Azerbaijan10, Application No. 19554/06, 21
February 2012 - Xanhüseyn Əliyev Azərbaycan qarşı, Şikayət No.
19554/06, 21 fevral 2012

Şikayətçi 2005-ci il parlament seçkilərində iştirak üçün namizəd kimi
qeydiyyatdan keçib. Seçki prosesinin gedişində DSK onun SM-nin tələbləri-
nə uyğun olmayan fəaliyyətlə məşğul olması barədə məlumatlar olduğunu
əsas gətirərək namizəd kimi qeydiyyatının ləğv edilməsi tələbi ilə Apellyasi-
ya Məhkəməsinə müraciət edib. DSK-nın iclasında şikayətçinin iştirakı tə-
min edilməyib. Apellyasiya Məhkəməsi bu müraciət əsasında şikayətçinin
namizədliyinin qeydiyyatını ləğv edib. Şikayətçi Ali Məhkəməyə müraciət
edərək ona qarşı irəli sürülən itithamların saxta və onun əleyhinə istifadə
edilmiş sübutların inandırıcı olmadığına, təsdiq edilmədiyini və yanlış qiy-
mətləndirildiyini bildirib. Ali Məhkəmə şikayəti rədd edərək Apellyasiya
Məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb.

Şikayətçi  ölkədaxili müdafiə  vasitələrini  tükədərək İHAM-a  şikayət
verib və 1 saylı Protokolun 3-cü maddəsi ilə təminat verilən seçki hüququ-
nun pozulduğunu iddia edib.

Məhkəmə qeyd edib ki, şikayətçinin 3-cü maddə ilə təmin edilən seçki-
lərdə namizəd qismində iştirak etmək hüququna dair presedent hüququ bir
sıra məhkəmə qərarları ilə yanaşı, “Orucov Azərbaycana qarşı” işində əks
olunub. Bu qərara əsasən məhkəmə xatırladıb ki, namizədliyin ləğvi zamanı
özbaşnalığı aradan qaldırmaq üçün prosedural təminatlar olmalıdır (30 və
34.paraqraflar).

Məhkəmə qeyd edib ki, şikayətçinin namizədliyinin ləğv edilməsi qərarı
dörd seçicinin yazılı ərizələrinə və bir neçə pul əskinasından ibarət “maddi
sübut”a əsaslanıb. Məhkəmə hesab edib ki, bu materiallar və onların araşdı-
rılması yolu şikayətçinin seçiciləri pulla almağa cəhd etməsi itihamı üçün
əsaslı, etibarlı və yetərli saıylmır (35.paraqraf).

Məhkəmə vurğulayıb ki, pul əskinasları hər hansı xüsusi işarələr və ya
barmaq izlərinin yoxlanılması barədə ekspertiza rəyi olmadığından bu təsa-
düfi əskinaslar özlüyündə onların rüşvət vasitəsi olduğunu və şikayətçi tərə-
findən seçicilərə verildiyini təsdiqləyən sübut sayıla bilməz (36.paraqraf).
Dörd seçici ilə bağlı Məhkəmə qeyd edib ki, bu seçicilərdən heç biri müva-



11 Atakishi v Azerbaijan, http://bit.ly/1JrgAAB
73

fiq seçki komissiyasının iclasında və ya məhkəmələrdə dindirilmək üçün də-
vət edilməyib və bu ərizələrin təsdiqi ilə bağlı məlumat almaq üçün hər han-
sı addım atılmayıb. Həmin seçicilərin dindirilməsi həlledici idi. Şikayətçiyə
qarşı istifadə edilən sübutlar onun mötəbərliyini aradan qaldıracaq qaydada
öyrənilməyib (37.paraqraf).

Şikayətçi namizədliyinin ləğvi məsələsinin müzakirə olunduğu iclasa
dəvət edilməyib və burada dindirilməyib. DSK-nın bəzi üzvləri həmin gün
hər hansı iclasın olmadığı barədə iddialarına baxmayaraq müəammalı şərait-
də şikayətçinin qeydiyyatının ləğvi məsələsi barədə qərar qəbul olunub
(39.paraqraf). Şikayətçi məhkəmədə özünü müdafiə etməsi üçün lazımi
müddətə malik olamyıb. Şikayətçinin namizədliyinin ləğvi öncədən ağlaba-
tan qaydada xəbərdarlıq edilmədən baş verib (40.paraqraf). Yerli məhkəmə-
lər tərəfindən adekvat araşdırma aparılmayıb (41.paraqraf).

Belə olan halda, şikayətçinin namizədliyi prosedural təminatlar olmadan
ləğv edilib.

10. Atakishi v. Azerbaijan, Application No. 18469/06, 28 February
201211

[Abbas] Atakişi Azərbaycana qarşı, Şikayət No. 18469/06, 28 fevral
2012

Şikayətçi 2005-ci il parlament seçkilərində namizəd kimi qeydiyyata alı-
nıb. Daha sonra seçki prosesinin gedişində DSK onun namizədliyinin ləğv edil-
məsi üçün Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət edib. DSK qərarı iki əsasa söy-
kənirdi: birincisi, şikayətçi seçiciləri rüşvətlə almağa çalışıb; ikincisi, o, rəqibi-
ni təhqir edib və rəqibinin seçkiqabağı görüşünü dağıdıb. Apellyasiya Məhkə-
məsi bu əsasları rəhbər götürərək şikayətçinin namizədliyini ləğv edib. Şikayət-
çi kassasiya şikayəti verərək bildirib ki, o, DSK-nın iclası barədə məlumatlandı-
rılmayıb. Sənədlər saxta olub. Şikayətlərin heç biri ilə bağlı dinləmə keçirilmə-
yib. Şikayətlərin həqiqi şəxslər tərəfindən yazılıb-yazılmaması belə aydınlaşdı-
rılmayıb. Şikayətçilərdən birinin şikayətinin geri götürməsi barədə bəyanat
olub. Ali Məhkəmə şikayəti təmin etməyib və Apellyasiya Məhkəməsinin qəra-
rını qüvvədə saxlayıb.

Şikayətçi ölkədaxili müdafiə vasitələrini tükədərək İHAM-a şikayət
verib və 1 saylı Protokolun 3-cü maddəsi ilə təminat verilən seçki hüququ-
nun pozulduğunu iddia edib.

Məhkəmə qeyd etdi ki, şikayətçinin 3-cü maddə ilə təmin edilən seçki-
lərdə namizəd qismində iştirak etmək hüququna dair presedent hüququ bir
sıra məhkəmə qərarları ilə yanaşı, “Orucov Azərbaycana qarşı” işində əks



12 Karimov v Azerbaijan, http://bit.ly/1Jnh5qS
74

olunub. Bu qərara əsasən məhkəmə xatılradıb ki, namizədliyin ləğvi zamanı
özbaşnalığı aradan qaldırmaq üçün prosedural təminatlar olmalıdır (37 və
41.paraqraflar).

Məhkəmə qeyd edib ki, şikayətçinin namizədliyinin  ləğvinin birinci
əsası H.S. adlı şəxsin yazılı bəyanatıdır. O, daha sonra bu bəyanatından im-
tina edib və dövlət orqanları qarşısında dəfələrlə bunu ifadə edən növbəti
bəyanatlar verib. DSK və yerli məhkəmələr onu bircə dəfə də olsun dindir-
məyib. Baxmaraq ki, o, Apellyasiya Məhkəməsinə gəlmişdi. H.S.-nin imtina
bəyanatları yerli məhkəmələr tərəfindən nəzərə alınmayıb. Məhkəmə hesab
edib ki, bu hissədə yerli məhkəmələrin istinad etdiyi əsaslar legitim şübhələ-
ri aradan qaldıracaq şəkildə araşdırılmayıb (43.paraqraf).

Məhkəmə şikayətçinin namizədliyinin ləğvi ilə bağlı ikinci əsasla əlaqə-
dar bildirib ki, bu əsası sübut edə biləcək dəlillər qısa məzmunlu məktub və
teleqramlardan ibarətdir. Bu şikayətlərin heç biri şikayətçinin konkret hər
hansı yanlış və ya qanunsuz hərəkəti haqqında məlumat vermir. Məhkəmə-
lər şikayət müəlliflərinin şəxsiyyətini müəyyənləşdirməyib. Onları dindir-
məyə cəhd göstərməyib. Beləliklə, bu yazılı ittihamlar nəinki şikayətçinin
hər hansı qanunsuz hərəkətini, hətta real şəraiti sübut edən dəlil sayıla bil-
məz (44.paraqraf). DSK-nın təqdim etdiyi digər sübut şikayətçinin oppon-
entinin ittihamlarıdır. Bunların araşdırılması üçün əlavə araşdırma lazım idi.
Yerli məhkəmələr tərəfindən belə bir araşdırma aparılmayıb. Bundan əlavə,
yerli məhkəmələr namizədliyin ləğvi kimi AR SM-nin 88.2-ci maddəsinə is-
tinad etsələr də, bunun əsasını təşkil edən adekvat hüquqi zəmini təmin edə
bilməyiblər. Həmçinin şikayətçi DSK-nın iclasına dəvət edilməyib. Yerli
məhkəmələr onun arqumentlərini yetərli şəkildə araşdırmayıblar. Ona özünü
müdafiə etməsi üçün lazımi müddət və imkan yaradılmayıb (44-48.paraqraf-
lar).

Beləliklə, şikayətçinin namizədliyinin ləğvi təminatlar olmadan, özbaşı-
na həyata keçirilib.

11. Karimov v. Azerbaijan, Application No. 12535/06, 25 September
201412

Şikayətçi müxalif partiyanın namizədi kimi 2005-ci il parlament seçkilərin-
də iştirak edib. Şikayətçinin seçkilərdə iştirak etdiyi DSK-da hərbi hissələr
yerləşirdi. Həmin hərbi hissələrdə DSK-nın qərarına əsasən ayrıca seçki məntə-
qələri yaradılmışdı. O, səsvermə nəticəsində iştirak etdiyi DSK üzrə ikinci ən
çox səs toplamış namizəd olub. Şikayətçinin rəqibi ondan nisbətən çox səs alıb.



Şikayətçi müəyyən edib ki, onun rəqibinin aldığı səslərin içərisində hərbçilərin
səsləri xüsusi yer tuturdu. Buna görə də şikayətçi hərbi hissələr üçün yaradılmış
seçki məntəqələrinin nəticələrinin ləğv edilməsi üçün seçkidən sonra MSK-ya
müraciət etdi və müraciətini digərləri ilə bərabər, həm də onunla əsaslandırdı ki,
qanunvericiliyə görə hərbçilər normal qaydada adi seçki məntəqələrində səs
verməlidir. Yalnız müstəsna hallarda hərbi hissədə seçki məntəqəsi yaradıla bi-
lər. DSK qanunu düzgün tətbiq etməyib. Şikayətçi şikayətinə bu hərbi hissələr
üzrə aparılmış müşahidələrin nəticələrini də əlavə etdi. MSK həmin şikayəti
rədd etdi. Şikayətçi Apellyasiya Məhkəməsinə şiakyət etdi. Apellyasiya Məh-
kəməsi onun şikayətini rədd etdi. Şikayətçi Apellyasiya Məhkəməsinin qərarın-
dan kassasiya şikayəti verdi. Ali Məhkəmə onun şikayətini rədd etdi.

Şikayətçi  ölkədaxili müdafiə  vasitələrini  tükədərək İHAM-a  şikayət
verib və 1 saylı Protokolun 3-cü maddəsi ilə təminat verilən seçki hüququ-
nun pozulduğunu iddia edib.

Məhkəmə qərarında ilk növbədə Venesiya Komissiyasının Yaxşı Seçki
Praktikası Təlimatına istinad edib. Müəyyən edib ki, bir qayda olaraq, hərbçilər
adi seçki məntəqəsində səs verməlidir. Daha sonra ATƏT/İHDTB-nun 2005-ci
il seçki müşahidələrinə istinad edib. Müəyyən edib ki, 2005-ci il parlament
seçkilərində praktik olaraq bütün hərçilər hərbi hissələrdə qurulmuş xüsusi
seçki məntəqələrində səs veriblər. Həmçinin bu xüsusi məntəqələrdə seçki şəf-
faf olmayıb. Çünki burda seçkilərin təşkili və həyata keçirilməsi funksiyası Mü-
dafiə Nazirliyinə verilib. Məhkəmə daha sonra AR Seçki Məcəlləsinin hərbçilə-
rin səsvermə qaydasını tənzimləyən 35.5-ci maddəsini təhlil edərək bu nəticəyə
gəlib ki, hərbi hissələrdə xüsusi seçki məntəqələrinin qurulması üçün 3 şərt tə-
ləb olunur: (i)

a) hərbi hissə əhalinin məskunlaşdığı yerdən kənarda yerləşməli;
b) hərbi hissədən ən yaxın seçki məntəqəsinə getmək üçün bir saatdan çox

vaxt tələb olunmalı;
c) hərbi hissədə səsvermək hüququ olan həbçilərin sayı 50 nəfərdən yuxarı

olmalıdır. Məhkəmə müəyyən edib ki, yalnız bu üç hal olduqda xüsusi
seçki məntəqəsi yaradıla bilər.

Məhkəmə qeyd edib ki, hazırkı işdə yalnız bir hal hərbi hissələrdə olan hər-
çilərin sayının 50 nəfərdən yuxarı olması halı mövcud idi. Bu isə 35.5-ci mad-
dəsində nəzərdə tutulmuş istisnanın tətbiq olunmasına rəvac vermirdi.

Məhkəmə həmçinin qeyd edib ki, bu seçki məntəqələrindənin nəticələri
seçkinn ümumi nəticələrinə təsir etdiyini nəzərə alınmalıdır. Məhkəmə ölkə-
daxili məhkəmələrin şikayətçinin seçki qanunvericiliyinin tətbiqi haqqında
şikayətlərinin əsassız olaraq rədd etdiyi nəticəsinə gəlib. Bənzər əsassız rədd
etmə təcrübəsi üçün Namət Əliyev işinə istinad edib (Namət Əliyev Azər-
baycana qarşı, paraqraf 90).

Məhkəmə nəticə etibarilə iş üzrə azad seçki hüququnun pozulduğunu mü-
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əyyən edib.

12. Tahirov v. Azerbaijan, Application No. 31953/11, 11 June 201513

Şikayətçi 2010-cu il parlament seçkilərində iştirak etmək üçün DSK-ya mü-
raciət edib və qanunvericilklə nəzərdə tutulmuş sayda imzaları təqdim edib.
DSK şikayətçinin müraciətini rədd edib və qərarını onunla əsaslandırıb ki, na-
mizədliyinin təsdiqi üçün təqdim edilmiş imzaların DSK yanında yaradılmış iş-
çi qrupu tərəfindən bir hissəsi təhrif edildiyi müəyyən edilib və qalan imzalar
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş yetərli miqdardan aşağıdır. Şikayətçi bu qə-
rardan MSK-ya şikayət verib. MSK həmin şikayəti rədd edib. Şikayətçi həmin
qərardan Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət verib. Apellyasiya Məhkəməsi şi-
kayəti rədd edib. Şikayətçi həmin qərardan kassasiya şikayəti verib. Ali Məhkə-
mə tərəfindən şikayət rədd edilib.

Şikayətçi  ölkədaxili müdafiə  vasitələrini  tükədərək İHAM-a  şikayət
verib və 1 saylı Protokolun 3-cü maddəsi ilə təminat verilən seçki hüququ-
nun pozulduğunu iddia edib.

Məhkəmə müəyyən edib ki, bu iş üzrə əsas müəyyən edilməli məsələ
təqdim edilən imzaların yoxlanılması prosedurunun dövlət orqanlarının öz-
başnalığına qarşı lazımi təminatlar verib-vermədiyini müəyyən etməkdən
ibarətdir. Məhkəmə bu məsələdə ATƏT-in seçki üzrə hesabatlarını nəzərə
aldığını qeyd edib. ATƏT müşahidələrində müəyyən edib ki, müxalif və
müstəqil namizədlərin hardasa yarısından çoxunun namizəd kimi qeydiyyat-
dan keçirilməsindən imtina olunub (baxmayaraq ki, hakim YAP-nın nami-
zədlərinin hamısı qeydiyyatdan keçirilib).   Seçki Məcəlləsinin müddəaları
ədalətsiz şəkildə məhdud tətbiq olunub. Bundan əlavə, DSK-nın qərarların-
dan verilmiş şikayətlərin mühüm hissəsi MSK tərəfindən əsassız olması adı
altında lazımi araşdırma aparılmadan rədd edilib.

Məhkəmə qeyd edib ki, onun suallarına baxmayaraq, hökumət imzaların
doğruluğunu yoxlamalı olan ekspertlərin keyfiyyəti barədə sualını cavablan-
dırmayıb. Hökümət yalnız qeyd edib ki, onlar müvafiq dövlət orqanlarının
işçiləridir. Lakin hökumət onların imzaların yoxlanılması sahəsində peşə-
karlığa malik olmasını dəqiqləşdirməyib. Nəticə etibarilə Məhkəmə müəy-
yən edib ki, ekspertiza işçiləri lazımi keyfiyyətə malik olan şəxslər olmayıb.

Bundan əlavə, Məhkəmə qeyd edib ki, işçi qrupları tərəfindən imzaların
doğru olmaması barədə nəticələr özbaşına xarakter daşıyıb. Bununla bağlı
lazımi araşdırma aparılmayıb. Həmçinin  şikayətçi özünü  bu  özbaşnalığa
qarşı qoruması üçün müvafiq prosedur təminatlara və vasitələrə malik olma-
yıb. MSK-da da aparılan icraat lazımi keyfiyyətdə olmayıb.

13 Tahirov v Azerbaijan, http://bit.ly/1Eb8Ouo
76



Ölkədaxili məhkəmələr də şikayətçinin şikayətlərini müvafiq olaraq
araşdırmayıb. Baxmayaraq ki, həmin şikayətlər kifayət qədər əsaslı idi. Bu-
nunla da şikayətçi məhkəmə qurumları qarşısında da özünü müdafiə etmək
üçün müdafiə vasitələrindən məhrum olunub. Məhkəmə qeyd edib ki, məh-
kəmə instansiyaları qarşısında bənzər pozuntular Namət Əliyev işi və Həsən
Kərimov işlərində olmuşdu. Bu hal hüququn aliliyi və seçkinin bütövlüyü-
nün qorunması ilə ziddiyət təşkil edirdi.

Məhkəmə qeyd edib ki, 1 saylı Protokolun 3-cü maddəsinin pozuntusu
baş verib.

1 SAYLI PROTOKOLUN 3-CÜ MADDƏSİNİN POZUNTUSU
İLƏ BAĞLI AZƏRBAYCAN İŞLƏRİNİN ÜMUMİLƏŞDİRİLMİŞ

XÜLASƏSİ:

(Həm AHİM qərarlarının, həm də Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin
Qərarlarının nəzərdə keçirilməsini ehtiva edir)

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi (AHİM) Azərbaycan Respublikası-
na qarşı Avropa İnsan Hüquqları və əsas azadlıqlarının qorunmasına dair
Konvensiyaya (AİHK) Əlavə 1 saylı Protokolun 3-cü maddəsinin (azad
seçki hüququ) pozuntusu ilə bağlı mahiyyəti üzrə 12 qərar qəbul edib. Bu
pozuntular müxalif və müstəqil namizədlərin seçki dövründə azad seçki hü-
ququnun seçki komissiyaları, habelə, məhkəmələr tərəfindən əsassız və öz-
başına şəkildə seçki qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş proseduralara ria-
yət edilməməsi ilə bağlı müxtəlif xarakterli pozuntulardan ibarət olub.

Bu qərarlar aşağıdakı kimi təsnif oluna bilər:

1)   Namizədlərin qeydiyyata alınmaması ilə bağlı pozuntular –
Seyidzadə işi, Tahirov işi;

2) Namizədlərin qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı pozuntular – Oru-
cov işi, Xanhüseyn Əliyev işi, Əbil işi, Atakişi işi;

3) Seçki nəticələrinin əsassız olaraq ləğvi ilə bağlı pozuntular –
Kərimova işi, Məmmədov No 2 işi, Arif Hacılı işi;

4) Seçki dövrü seçki qanunvericiliyinin pozulması və başqa qa-
nunsuzluqlarla müşayiət edilən pozuntular və bu pozuntular haqqın-
da şikayətlərin səmərəli qaydada baxılmaması ilə bağlı pozuntular –
Namət Əliyev işi, Həsən Kərimov işi;

5)   Seçki nəticəsində əldə edilmiş deputat mandatının seçki qa-
nunvericiliyində nəzərdə tutulmuş prosedurlara riayət edilmədən
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Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən əsassız olaraq ləğv edilməsi ilə
bağlı pozuntular – Kərimli və Əlibəyli işi.

Qeyd etmək lazımdır ki, Məhkəmə bu işlərdə aşağıdakı göstərilən po-
zuntuları aşkar edib:

A) “Seyidzadə Azərbaycana qarşı” işində Məhkəmə qanunun
keyfiyyəti məsələsinə toxunub və qeyd edib ki, qanunvericilik və
müvafiq məhkəmə praktikası “din xadimi” və “peşəkar dini fəaliy-
yət” terminlərinə aydınlıq gətirmir. Bu halda şikayətçinin namizədli-
yinin qeydə alınmaması (baxmayaraq ki, o, bütün vəzifələrdən istefa
vermişdi), öncədən görünərlik prinsipinə cavab vermir;

B) Azərbaycanla bağlı bütün digər qərarlarda Məhkəmə əsas
olaraq iki faktor əsasında pozuntu tapıb: birincisi, qərarlar əsaslandı-
rılmayıb və ikincisi, prosesual təminatlar tətbiq olunmayıb.

Azərbaycan Respublikası ilə bağlı yuxarıda qəbul edilən qərarlardan yal-
nız biri, “Tahirov Azərbaycana qarşı” işi 2010-cu il parlament seçkiləri ilə
bağlı olub. Qalan bütün işlər 2005-ci il parlament seçkiləri ilə əlaqədardır.

Azərbaycan Respublikası ilə bağlı qəbul edilmiş digər qərarlar seçki
proseduralarında lazımi təminatların olmaması və seçki komissiyaları, eləcə
də məhkəmələr tərəfindən seçki şikayətləri ilə bağlı məsələlərin özbaşına və
əsassız rədd edilməsi ilə bağlı olub.

AHİM qərarlarında Dairə Seçki Komissiyaları (DSK) və Mərkəzi Seçki Ko-
missiyası (MSK) tərəfindən yol verilmiş aşağıdakı pozuntular aşkar edilib14:

a) Ərizəçilərin şikayətləri və şikayətlərində əsaslandıqları sübut-
lar əsassız olaraq rədd edilib;

b) Ərizəçilərə qarşı izahatlar və şahid ifadələri onların həqiqili-
yini və etibarlılığını yoxlamaq üçün müvafiq yoxlama aparılmadan
qəbul edilib (xüsusilə “Namət Əliyev Azərbaycana qarşı” işi və Oru-
cov subqrupu işi);

c) Ərizəçilərin namizədliyinin və onların seçilməsinin ləğv edil-
məsi qərarları müstəqil araşdırma və əsaslandırma olmadan həyata
keçirilib;

d) Ərizəçilərin iclaslarda iştirakı təmin edilməyib (xüsusilə Oru-

14 Pending cases: current state of execution (Namat Aliyev v Azerbaijan)
http://bit.ly/1hzC584
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cov subqrupu işləri).

AHİM qərarlarında daxili məhkəmələrin (Ali Məhkəmə daxil olmaqla)
aşağıdakı çatışmazlıqları aşkar edilib:

a) Təqdim edilmiş sübutların araşdırılmasından imtina edilməsi
və qaldırılmış məsələləri aydınlaşdırmaq üçün mülki prosessual qa-
nunvericilikdən irəli gələn eksessiv formalizmlə müşayiət olunan la-
zımi addımların atılmasında uğursuzluğa yol verilib;

b) Daxili məhkəmələr məhz və sadəcə seçki komissiyaların nəti-
cələrini davamlı olaraq təkrarlayıblar;

c) Ərizəçilər öz müdafiələrini hazırlamaq üçün lazımi müddətə
malik olmayıblar;

d) Seçki qanunvericiliyinin səhv tətbiq ediblər.

Qeyd: Qəmbər və başqaları işi üzrə (2010) Məhkəmə Hökumətin seçki po-
zuntularının aradan qaldırılması ilə bağlı birtərəfli bəyanatını qəbul edərək işi
siyahıdan çıxarılması barədə qərardad qəbul etmişdi. Həmin işdə birləşdirilmiş
7 iş üzrə pozuntular Namət Əliyev işi üzrə pozuntularla eynilik təşkil edirdi.

Məhkəmə Azərbaycanla bağlı işlərdə qanunvericiliyin aşağıdakı
müddəalarına toxunub:

a) Seyidzadə işində Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsi-
nin (AR SM) 14-cü maddəsi (vəzifələrin uzlaşmaması) – bu müddə-
ada və digər müddəalarda din xadimi terminin aydın ifadə edilmədi-
yini müəyyən edib;

b) Kərimova, Arif Hacılı, Məmmədov No 2 işlərində AR SM-
nin 106 və 114.5-ci maddələri düzgün tətbiq olunmadığı qənaətinə
gəlib;

c) Orucov, Əbil, Xanhüseyn Əliyev və Atakişi işlərinə AR SM-
nin 88-ci maddəsinin düzgün tətbiq edilmədiyi nəticəsinə gəlib;

d) Kərimli və Əlibəyli işində AR SM-nin 108.4, 112.8, 114.5,
170.2.2-ci maddələrinə KM tərəfindən riayət olunmadığı qənaətinə
gəlib;

e) Kərimov işində AR SM-nin 35.5-ci maddəsinin pozulduğu
nəticəsinə gəlib.

AHİM  qərarlarının  icrasına  nəzarət  etmək  funksiyasını daşıyan  orqan
olan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi (AŞ NK) 2013-cü ildən başlayaraq
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Azərbaycan Respublikası ilə bağlı qəbul edilmiş seçki işlərinə nəzarətinə
başlayıb.

AŞ NK-nin icra işi üzrə iclaslarını tədqiq etməzdən öncə bu icra iş üzrə
AŞ NK-nin gəldiyi ümumi nəticəni qeyd etmək vacibdir.

AŞ NK 2014-2015-ci illərdə icra işi üzrə aşağıdakı nəticələrinin əldə
edildiyi qənaətinə gəlib:

1) Seçki komissiyaları ilə bağlı Nazirlər Komitəsi hesab edir ki,
qəbul  edilmiş  islahatlar və  həyata keçirilmiş təlimlər  və xüsusilə
ekspertlər qrupunun formalaşdırılması, komissiyalar qarşısında
proseduranın müstəqilliyi, şəffaflığı və hüquqi keyfiyyəti tələblərini
ödəmir və qaldırılmış problemləri aradan qaldırmaq üçün bunlar
yetərli olmayacaq;

2) Məhkəmə nəzarətinin səmərəliliyi məsələsi ilə əlaqədar Ko-
mitə qeyd edir ki, nəzərdə tutulmuş obyektlərə nail olunub (təlim fə-
aliyyətləri; seçki mübahisələrində MPM-in eksessiv formalizminin
aradan qaldırılması üçün 2011-ci ildə İPM-nin qəbul edilməsi; məh-
kəmələrin müstəqilliyinin təmin edilməsi istiqamətində görülən bir
sıra tədbirlər, xüsusilə Şərq Tərəfdaşlığı layihəsi çərçivəsində verilən
tövsiyələr üzrə islahatlar); lakin Komitə qeyd edir ki, bu islahatların
səmərəliliyi praktikada nümayiş etdirilməlidir.

AŞ NK-nın 24-26 sentyabr 2013-cü il tarixlərində keçirilmiş 1179-cu ic-
lasında Azərbaycan Respublikası ilə bağlı qəbul edilmiş işlərdən 9-u (Seyid-
zadə işi fərqli mahiyyətində olduğuna görə, Kərimov işi və Tahirov işi üzrə
qərarlar qəbul edilmədiyinə görə istisna olmaqla) üzrə nəzarətlə bağlı ilk qə-
rarını qəbul edib (icra işinin ümumi adı “Namat Aliyev Group” adlandırı-
lıb).

AŞ NK Azərbaycana qarşı bu işləri vacib prosedura altında nəzarət etmə-
yə başlayıb. AŞ NK-nin qaydalarına görə qərarların icrası üzrə iki prosedura
mövcuddur: “standart prosedur” və “vacib prosedur”. Vacib prosedur qay-
daları AŞ NK tərəfindən bir çox digərləri ilə bərabər işlər üzrə Məhkəmə və
ya Nazirlər Komitəsi tərəfindən struktural və (və ya) kompleks problemlər
aşkar edildiyi hallarda tətbiq edilir. AŞ NK Azərbaycan seçki işlərini
kompleks problem kimi xarakterizə edib.

AŞ NK-nın 24-26 sentyabr 2013-cü il tarixlərində keçirilmiş 1179-cu
iclasında Azərbaycan Respublikası ilə bağlı qəbul edildiyi Namət Əliyev
qrup işi üzrə aşağıdakıları qeyd edib15:

- 1 saylı Protokolun 3-cü maddəsinin pozuntusu ilə əlaqədar

15Decision adopted at the 1179th meeting (September 2013) http://bit.ly/1JbNWSs
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olan işlər 2005-ci il parlament seçkilərində ərizəçilərin (müxalif par-
tiyaların üzvləri və ya müstəqil namizədlər) şikayətlərinin seçki ko-
missiyaları və məhkəmələr tərəfindən özbaşına səciyyə ilə və əsassız
olaraq qəbul etdikləri qərarlarla bağlı olub və bu instansiyalar qarşı-
sında olan [daxili] prosedurlar özbaşnalığa qarşı qorunmağa dair tə-
minatlar ehtiva etmir;

- Hər bir demokratik cəmiyyətdə özbaşınalığın qarşısnı almaq
üçün seçki sisteminin lazımi vasitələr təmin etməsi vacibdir;

- [Məhkəmə tərəfindən təyin  edilmiş] fərdi tədbirləri  nəzərə
alaraq 2005-ci il noyabrında keçirilən parlament seçkiləri yekunlaş-
dığı və onun nəticələri qəti olduğu üçün Məhkəmə tərəfindən təyin
edilmiş ədalətli kompensasiya tələbləri ilə seçki pozuntularının ara-
dan qaldırıla bilinməyəcək;

- Ümumi tədbirlərlə bağlı seçki komissiyası üzvlərinin təlim və
məlumatlandırıcı xarakterli fəaliyyətlər olduğunu qeyd edərək haki-
miyyət orqanlarını bu fəaliyyətlərin nəticələrinin qiymətləndirməsi-
nin təmin edilməsi zəruridir;

- [NK] bu qənaətdədir ki, bu fəaliyyətlər (tədbirlər) Məhkəmə-
nin qərarlar üzrə nəticələri ilə adekvat deyil, xüsusilə Məhkəmənin
qərarlar üzrə nəticələri ondan ibarətdir ki, seçki komissiyaları və da-
xili məhkəmələr qarşısında prosedurlar özbaşınalıqdan qorunmaq
üçün lazımi təminatları ehtiva etmir;

- Nəticə olaraq hakimiyyət orqanları təcili olaraq prosedural tə-
minatları yerinə qoymaq üçün qanunvericilik və təlimat dəyişikləri
daxil olmaqla görülməli olan tədbirlərlə bağlı fəaliyyət planı hazırla-
malıdır;

- [NK] qərara gəlib ki, bu məsələlərin baxılması 1186-cı iclasa
(2013-cü ilin dekabrı) təyin olunsun.

Beləliklə, AŞ NK Azərbaycanın seçki işləri üzrə əsas probleminin seçki
komissiyalarının və məhkəmələrin namizədlərin şikayətləri ilə bağlı işlər üz-
rə əsassız və özbaşna xarakterli qərarlar qəbul etdiyi və bu instansiyalar qar-
şısında namizədlərinin müdafiəsi üçün lazımi müdafiə vasitələrinin olmadığı
nəticəsinə gəlib. Qeyd edilən təminatların əldə edilməsi üçün Azərbaycan
Hökumətini kompleks fəaliyyət planı (qanunvericilik və təlimat dəyişikləri
daxil olmaqla) hazırlamağa və tətbiq etməyə dəvət edib.

AŞ NK 3-5 dekabr 2013-cü il tarixli, 1186-cı iclasında bundan əvvəlki
iclasında əldə   etdiyi   nəticələri   təkrarlayıb.   Azərbaycan   Hökumətini
kompleks fəaliyyət planını təqdim etməyə dəvət edib. Bu iclasda Azərbay-
can Hökuməti yeni informasiya verməsini nəzərə alıb bu məlumatın araşdı-
rılması və qiymətləndirilməsi üçün növbəti nəzarəti 1193-cü iclasa (2014-cü
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ilin martı) təyin edib16.
AŞ NK 4-6 mart 2014-cü il tarixli, 1193-cü iclasında Azərbaycan Höku-

məti tərəfindən fəaliyyət planının çox gec - 2014-cü il fevral ayında veril-
məsini nəzərə alıb lazımi qiymətləndirmə üçün icra işinə baxılmasını 2014-
cü ilin iyununda keçiriləcək 1201-ci iclasa təyin edib17.

Namət Əliyev qrup işi üzrə 2014-cü ilin iyununda keçirilən 1201-ci ic-
lasında AŞ NK aşağıdakıları qeyd edib18:

- Qanunvericiliyin özbaşına tətbiqi və buna qarşı adekvat mü-
dafiə vasitələrinin və prosedurlarının olmaması kimi vacib problemi
təcili olaraq həll edilməli olduğunu və bu halın bir neçə sahədə təd-
birlər görülməsini tələb etdiyini vurğulayıb;

- Şərq Tərəfdaşlığı layihəsi kontekstində edilmiş tövsiyələri
nəzərə alaraq, Azərbaycan Hökumətini sürətli və ciddi islahatlar
keçirməyə çağırıb;

- Mülki Prosessual Məcəllədə nəzərdə tutulmuş prosedurun
əvəzinə qəbul edilmiş İnzibati Prosessual Məcəllənin mövcud prob-
lemləri həll etmək üçün potensialı olub-olmaması barədə ətraflı iza-
hat verməsini tələb edib;

- Ali Məhkəmə tərəfindən seçki mübahisələri üzrə məhkəmələ-
rə və digər orqanlara praktiki bələdçilik edə biləcək qərarın qəbul
edilməsinin zəruriliyini   vurğulayıb   (Konvensiya   prinsipləri   və
AHİM qərarlarına istinad edilməklə);

- Konstitusiya Məhkəməsində aparılan qısa seçki proseduru
haqqında Azərbaycan Hökumətinin məlumat vermədiyini qeyd edib
və bu məlumatın verilməsinə dəvət edib;

- Seçki komissiyalarının fəaliyyəti haqqında Hökumətin cava-
bını bir sıra hallarda natamam hesab edib və qeyd edib ki, Hökumət
müqayisəli təsvir verməyib. Bu da dəyişiklərin yeni bənzər pozuntu-
ları aradan qaldırmağa imkan verdiyini aydınlaşdırmır;

- Azərbaycanla bağlı İnsan Hüquqları üzrə Fəaliyyət Planını
nəzərə almaqla digər işlər də daxil olmaqla, hazırki Qrup işində də
Hökuməti Avropa Şurası tərəfindən təşkil və təklif olunan əməkdaş-
lıq və yardım proqramlarından faydalanmağa dəvət edib;

- Hökumətə cavablandırmağı məsələlər üzrə yeni müddət təyin
edərək qaldırılan məsələlərin araşdırılmasını 2014-cü ilin sentyabrın-
da keçiriləcək 1208-ci iclasa təyin edib.

16Decision adopted at the 1186th meeting (December 2013) http://bit.ly/1hzzgDR
17 Decision adopted at the 1193rd meeting (March 2014) http://bit.ly/1Loz1VT
18 Decision adopted at the 1201st meeting (June 2014) http://bit.ly/1WKKqph
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19 Decision adopted at the 1208th meeting (September 2014) http://bit.ly/1U6czCY
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AŞ NK-nin 23-25 sentyabr 2014-cü il tarixli 1208-ci iclasında Namət
Əliyev Qrup işi ilə bağlı aşağıdakıları qeyd edib19:

- Seçki komissiyalarının fəaliyyəti ilə əlaqədar qeyd edib ki,
baxmayaraq ki, 2008-ci ildə komissiyalara yardım  etmək üçün
ekspert qrupu yaradılsa da, həyata keçirilən bu islahatlar Məhkəmə
qərarlarında qaldırılmış problemləri aradan qaldırmaq üçün yetərli
deyil. Belə ki, bu komissiyaların müstəqilliyi, şəffaflığı və bu komis-
siyalar qarşısında prosedurun hüquqi keyfiyyəti problemləri aradan
qaldırılmayıb;

- Buna görə də hakimiyyət orqanları yuxarıda qeyd olunan mə-
sələlər və qaldırılmış problemlərlə bağlı görülməli olan əlavə tədbir-
lər haqqında əlavə məlumatlar verməyə çağırılıb və seçki komissiya-
larının üzvlərini və ekspert qrupunun üzvlərinin müvafiq təlimlərdən
keçirmək cəhdlərini dəstəkləyib;

- Məhkəmələrin fəaliyyəti ilə əlaqədar qeyd edib ki, 2011-ci il-
də [həmçinin] seçki mübahisələri üçün qəbul edilmiş İnzibati Proses-
sual Məcəllə Məhkəmənin Namət Əliyev Qrup işi üzrə qərarlarında
qaldırılan bir sıra vacib problemləri şikayətlərin araşdırılması zamanı
eksessiv formalizm problemini aradan qaldırmağa istiqamətləndiyi
görünür;

- Məhkəmələrin müstəqilliyi ilə əlaqədar qeyd edib ki, 2014-cü
ilin iyununda qüvvəyə minmiş “Məhkəmələr və Hakimlər haqqın-
da” Qanuna məhkəmələrin büdcə müstəqilliyi dəyişikliyi Şərq Tə-
rəfdaşlığı layihəsi kontekstində edilən tövsiyələrə cavablanmış ad-
dım sayıla bilər;

- Lakin Komitə qeyd edib ki, hakimiyyət orqanları icra haki-
miyyətinin Məhkəmə Hüquq Şurasında nüfuzunu azaltmaq istiqamə-
tində addımlar atmalıdır. Belə ki, hakimlərin təyinatı, qabağa çəkil-
məsi və intizam məsuliyyəti işlərində icra hakimiyyətin rolunu azal-
da bilən əlavə tədbirlər görülməlidir;

- Ali Məhkəmə tərəfindən seçki işləri üçün Konvensiya prin-
siplərini nəzərə almaqla izahedici qərar qəbul etməsi zərurətini vur-
ğulayıb;

- Məhkəmə nəzarətinin gücləndirilməsi istiqamətində təlimlə-
rin əhəmiyyətini vurğulayıb və hökuməti Avropa Şurası tərəfindən
Azərbaycan üçün 2014-2016-cı il Fəaliyyət Planı çərçivəsində edil-
miş əlavə imkan təkliflərindən istifadə etməyə çağırıb;

- Kərimli və Əlibəyli işini nəzərə almaqla Konstitusiya Məhkə-



20Decision adopted at the 1222th meeting (March 2015) http://bit.ly/1MJHPc0
84

məsi qarşısında seçki prosedurlarının çatışmazlıqlarını aydınlaşdır-
maq üçün Hökumət əlavə izahat verməyə dəvət edilib;

- Komitə Hökumət qarşısında qaldırılan məsələləri nəzərə al-
maqla icra işinin növbəti baxışını 2015-ci ilin martına təyin edib.

AŞ NK 12 mart 2015-ci ildə keçirilmiş 1222-ci iclasında Namət Əliyev
Qrup işi ilə bağlı aşağıdakıları qeyd edib20:

- Seçki komissiyalarının müstəqilliyi, şəffaflığı və hüquqi
yetərliliyi haqqında qeyd edib ki, verilmiş son informasiyaya görə
komissiyaların üzvlərinin təlimi hələ də məhdud səviyyədədir və
təkrarlayıb ki, bu tədbirlər özlüyündə Məhkəmə tərəfindən müəyyən
edilmiş problemlərin həlli üçün kifayət deyil;

- Məhkəmə nəzarətinin səmərəliliyi ilə bağlı qeyd edib ki, isla-
hatların obyektlərinə nail olunub və 30 dekabr 2014-cü il dəyişikliyi
ilə icra hakimiyyətinin Məhkəmə-Hüquq Şurasında nüfuzu məhdud-
laşdırılıb; eyni zamanda qeyd edib ki, bu islahatların səmərəliliyi
praktika nümayiş etdirilməlidir;

- 2015-ci il parlament seçkilərinin yaxınlaşmasını nəzərə ala-
raq seçki komissiyalarının münasib fəaliyyətini və məhkəmələrin bu
komissiyaların qərarlarının hüquqiliyini yoxlamaq səalhiyyətliyinin
vacibliyini xatırladıb;

- Buna görə də hakimiyyət orqanlarını gecikmədən seçkilərdə
baş verə biləcək özbaşnalıqların aradan qaldırmaq üçün təkmilləşdi-
rici addımlar atmağa çağırıb:

a) Venesiya Komissiyası ilə əməkdaşlıq etmək və Avro-
pa Şurasının Azərbaycan üçün Fəaliyyət Planının imkan verdiyi
əlavə fürsətlərdən mümkün qədər çox istifadə edə bilmək;

b) Seçki komissiyalarına ən yüksək səlahiyyətli orqan tə-
rəfindən seçki prosesində nə qanunsuzluğa, nə də özbaşnalığa
tolerantlıq göstərilməyəcəyinə dair aşkar mesaj vermək.

- Bu kontekstdə Ali Məhkəmə tərəfindən qəbul edilə biləcək
AHİM qərarlarına əsaslanan praktiki bələdçi qəbul edilməsinin, əgər
mümkünsə, seçki komissiyalarına müvafiq təlimatların göndərilmə-
sini əhəmiyyətini vurğulayıb;

- Həmçinin Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında Konvensiyaya
uyğun qarantiyalar verilməsinin, xüsusilə, məhkəmədə iştirak etmək
hüququnun və məhkəmənin şəffaflığının təmin edilməsi istiqamətin-
də addımlar atılmasının vacibliyini vurğulayıb;



21 Decision adopted at the 1230th meeting (June 2015) http://bit.ly/1Jbznwd
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- Azərbaycan Hökumətinə göstərilən məsələlərlə bağlı aydın-
laşdırıcı izahatlar verilməsi üçün müddət təyin edib və icra işinə ba-
xılmasnı 2015-ci ilin iyununda keçiriləcək 1230-cu iclasa təyin edib.

AŞ NK-nin 9-11 iyun 2015-ci il tarixlərində keçirilən 1230-cu iclasında
Namət Əliyev Qrup işi ilə bağlı NK 2015-ci ilin mart ayı iclasında qəbul
etdiyi əsasları bir daha təkrarlayıb. Bundan əlavə, NK bir sıra işlərin
praktiki olaraq görülməsi ilə aşağıdakıları xüsusilə vurğulayıb21:

- Həm seçki komissiyalarının üzvləri, həm də hakimlər üçün
təşkil olunan onlara Konvensiyanın tələblərini çatdırmağı qarşısına
məqsəd qoyan, seçki məsələləri ilə bağlı tam hazırlığı və qərarların
əsaslandırılmasını ehtiva edən tələblərlə bağlı məsələləri aydınlaşdı-
ran təlimlər həyata keçirilməlidir;

- Seçki komissiyalarının səviyyəsinin, həmçinin ekspert qrupu-
nun hüquqi yetərliliyinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində addımlar
atılmalı, seçki komissiyalarının işinin təkmilləşdirilməsi istiqamətin-
də işlər görülməlidir;

- Hüquqi bələdçi inkişaf etdirilməli, xüsusilə AR Ali Məhkə-
məsinin Plenumunun qərarı qəbul edilməlidir (bu qərar yeni İPM-nə
söykənməlidir);

- Tərəflərin Konstitusiya Məhkəməsində prosedurda iştirakını
təmin etmək üçün tədbirlər görülməli, Konstitusiya Məhkəməsində
prosedurun şəffaflığı təmin edilməlidir.

NK həmçinin 2015-ci il mart qərarına istinad edərək həmin qərarda qəbul
edilən mövqeni təkrarlayaraq 2015-ci il parlament seçkilərinin yaxınlaşması
ilə əlaqədar bütün icra iş üzrə qərarlarda göstərilən təcili tədbirlərin görül-
məsinin vacibliyini vurğulayıb. Komitə həmçinin bildirib ki, Hökumət
2015-ci il mart qərarında tələb olunan konkret tədbirlərlə bağlı yeni infor-
masiyanı Komitəyə təqdim etməyib.

NK Namət Əliyev Qrup işi üzrə icra işinə nəzarəti davam etdirməyi Ko-
mitənin 2015-ci ilin sentyabrında keçirilməsi planlaşdırılan 1236-cı iclasına
təyin edib.



NƏTİCƏ:

Azərbaycan  Respublikası  onunla  bağlı AŞ  NK-də  başlayan  Namət
Əliyev Qrup işi üzrə NK-nin tələblərini yerinə yetirməkdə səmərəli addım-
lar atmadı. Belə ki, AŞ NK-nin AHİM tərəfindən pozuntu müəyyən edilmiş
seçki işləri üzrə baş vermiş pozuntuların struktural/kompleks xarakterli ol-
duğu nəticəsinə gəlmişdi. Bununla bağlı Namət Əliyev işi üzrə vacib pros-
edur icraatı başlatmışdır. AŞ NK seçki komissiyalarında və məhkəmələrində
həyata keçirilən icraat zamanı lazımi qanunvericilik dəyişiklərinin edilməsi-
ni Azərbaycan Hökumətindən tələb etdi.

Azərbaycan Hökumətinin icra işi üzrə həyata keçirdiyi addımlar isə nata-
mam oldu. Nəticə etibarilə, AŞ NK Azərbaycan Hökumətinin seçki komissi-
yalarında gördüyü işlərin yetərsiz olduğu qənaətinə gəldi. Məhkəmə nəzarəti
sahəsində həyata keçirilən islahatların olduğunu isə bildirdi. AŞ NK hesab
etdi ki, məhkəmə nəzarəti sahəsində görülən işlər praktiki olaraq özünü gös-
tərməlidir.

Nəzərdən keçirilən mövzu ilə bağlı gəlinən nəticə ondan ibarətdir ki,
Azərbaycan Respublikası seçki hüququnun həyata keçirilməsi üçün seçki
sistemi üzrə lazımi prosedur təminatlarını həyata keçirmək istiqamətində sə-
mərəli islahatlar aparmayıb. Böyük ehtimalla həmin islahatlar Komitənin
2015-ci ilin sentyabrında keçirilməsi planlaşdırılan 1236-cı iclasına təyin
edilmiş iclasına qədər də hazır olmayacaq.

86



IV Hissə

Ümumiləşdirilmiş təkliflər

Konstitusion seçki islahatı ilə bağlı

1. Azərbaycan Konstitusiyasına yeni “siyasi partiyalar” maddəsi əlavə
edilməli, siyasi partiyaların siyasi sitemdə rolu və yeri müəyyən edil-
məli, onların qurulması və fəaliyyətinin, maliyyələşməsinin konstitu-
sion təminatı olmalıdır.

2. Azərbaycanda Milli Məclisə mövcud seçki sistemi tam dəyişməli, ma-
joritar sistemdən tam imtina edilməli, proporsional seçki sistemi gə-
tirilməlidir. Bunun tətbiqi zamanı mərhələli keçid də nəzərdə tutula
bilər.

a) Bu zaman 125 dairə ləğv edilməli, vahid hovuz-dairə yaradıl-
malı, qanunvericiliyə uyğun şəkildə qeydiyyatdan keçib fəa-
liyyət göstərən və seçkilərdə iştirak edən partiyaların səsi
toplanaraq, millət vəkili yerinə bölünərək, hər partiya üzrə
yerlər müəyyən edən sistem gətirilməlidir.

b) Milli Məclisdəki yerlərin sayı, parlamentin funksiyası nəzərə
alınaraq, 200 nəfərədək çıxarıla bilər.

c)  Müstəqil namizəd olub, seçilmək istəyənlər də partiyalarla
birlikdə siyahıda səsverməyə təqdim edilə bilər.

3. Konstitusiyada əvvəllər mövcud olan norma geri gətirilməli, maddə-
nin yeni formasında Prezident seçkilərində bir şəxsin ardıcıl olub-ol-
mamasından asılı olmayaraq 2 dəfə seçilməsi istisna olmaqla təkrar
namizədliyi qadağan edilməlidir.

4. Cəmiyyətdə demokratik vərdişləri təşviq etmək üçün seçkilərdə işti-
rak sadəcə hüquq yox, həm də vəzifə kimi müəyyən edilməli, iştirak-
dan imtina edənlər siyasi partiyaların boykot qərarları elan etmələri
halları istisna olmaqla, inzibati cərimə ilə cəzalandırılmalıdır.

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinə ümumi baxış

5. Seçki Məcəlləsinin yenidən nəzərdən keçirilməsinin obyektiv səbəb-
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ləri çoxdur və cəmiyyətdə, siyasi tərəflər arasında ictimai konsensu-
sun, siyasi etimadın yaradılması, demokratiyanın təməli hesab edilən
azad və ədalətli seçkiyə inamın bərpası bunu zəruri edən başlıca
amillərdəndir.

Seçki Məcəlləsində müddətlər

6. Seçki Məcəlləsi qəbul edildiyi zaman mövcud olan müddətlər yeni-
dən bərpa olunmalıdır. Xüsusilə, təşviqat müddəti üçün nəzərdə tutu-
lan müddət 45 gündən az olmamaqla müəyyən edilməlidir.

Seçki komissiyalarının tərkibinin formalaşdırılması

7. Bütün səviyyələrdəki seçki komissiyalarının tərkibi və seçki komissi-
yalarındakı vəzifələr (sədr, müavin, katib) əsas siyasi tərəflərin iqti-
dar (və onu dəstəkləyən) tərəflə bütün siyasi proseslərdə iqtidarın
qarşısında duran müxalifət (vəya onun birliyi) bərabər təmsiliçiliyi
əsasında balanslaşdırılmış qaydada yenidən təşkil olunmalıdır. Bu
zaman qərarların qəbulundakı yerətsay məsələsi yenidən nəzərdən
keçirilə bilər və sadə səs çoxluğu prinsipi qəbul edilə bilər.

Seçici qeydiyyatı

8. Seçici siyahıları ilə bağlı qurumlar arası ziddiyyətin aradan qaldırıl-
ması və adlarının seçki siyahısında olmaması probleminin kökünün
kəsilməsi məqsədi ilə  dövlətin bütün imkanları nəzərə alınaraq,
Seçki Məcəlləsinə seçicilərin qeydiyyatı ilə bağlı yeni düzəlişlər edil-
məli, vətəndaşların vahid elektron qeydiyyat reyestirindən MSK-nın
avtomotik istifadə imkanı tanınmalıdır.

9. Həqiqi hərbi xidmətdə olan şəxslər faktiki əmr altında olduqların-
dan,   onların   özlərini azad ifadə etməsində müəyyən problemlərin
olduğu nəzərə alınaraq qanunvericilikdə bu istiqamətdə dəyişiklik
edilməli, həqiqi hərbi xidmətdə olanlar hərbi xidmətdə olduqları
dövrdə səsvermə hüquqdan istifadə etmələri müvəqqəti məhdudlaş-
dırılmalıdır. Ayrıca, azadlıqdan məhrumetmə yerlərində cəza çəkən
şəxslər seçkilərdə seçici siyahılarına daxil edilməməli və səsvermədə
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iştirakları müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılmalıdır. Bir sözlə, qapalı
müəssislərdə müvəqqəti olaraq seçki məntəqəsinin yaradılması ara-
dan qaldırılmalıdır.

10. Referendumda qeydiyyatlı seçicilərin 50%+1 iştirakı zəruri olmalı,
Referendumun baş tutması üçün bu qədər seçicinin səsverməyə gəl-
məsi tələb olmalıdır.

11. Prezident seşkilərində, parlament seçkilərində və bələdiyyə seçkilə-
rində azı 50% seçicinin iştirak senzi tələb edilməlidir.

Namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı prosesi

12. Prezident, Parlament və bələdiyyə seçkilərində siyasi partiyalar və
siyasi partiyalar bloku tərəfindən irəli sürülən namizədlərin qeydiy-
yatı siyasi partiyalar və siyasi partiyalar blokunun qərarı ilə təsdiq
edilən namizədlərin siyahısı əsasında aparılmalıdır. Həmin qərarda
proporsional sistem tətbiq edilənədək, dairələr üzrə namizədlərin
adları seçkilərə start verilən zaman MSK-ya təqdim edilməli, beləlik-
lə, DSK tərəfindən siyasi partiya və partiya bloklarından əlavə qərar
tələb edilməməlidir. Ayrıca, Siyasi Partiyaların Ədliyyə Nazirliyin-
də olan reyestr məlumatlarından MSK birbaşa istifadə edə bilməli,
tərəflərdən hər hansı qeydiyyat sənədləri tələb olunmamalıdır.

13. Namizədlərin dəstəklənməsi üçün imza əvəzinə namizədi dəstəkləyən
seçici, sadəcə, fərdi identifikasiya nömrəsini (FİN) qeyd etməli, belə-
liklə, şəxsin öz razılığı kimi FİN yetərli olmalıdır. Ayrıca, elektron
imzanın tətbiqi imkanları genişləndirilməli, namizədin online forma-
da dəstəklənməsi platforması www.e-gov.az sistemi çərçivəsində ya-
radılmalıdır.

14. Prezident seçkilərində namizədin müdafiəsi üçün seçici dəstəyi heç
bir kvota olmadan toplanmalı, seçicilər eyni zamanda birdən çox na-
mizədin namizədliyini dəstəkləyə bilməlidir. Qeydiyyatdan keçmiş və
rayonlar üzrə ən azı 20%-də təşkilatı olan siyasi partiyaların və on-
ların iştirak etdiyi blokların Prezident seçkilərinə namizəd irəli sür-
mək imkanı tanınmalıdır.

15. Parlament və bələdiyyə üzləri seçkilərində də birdən çox namizədin
bir seçici tərəfindən dəstəklənməsi yolu açılmalıdır.

16. Namizədlərin qeydiyyatı üçün sənədlərin düzgünlüyün yoxlayan işçi
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qrupunun tərkibi müstəqil ekspertlərdən ibarət təşkil edilməli, ko-
missiya üzvlərinin bu qrupda iştirakı qadağan edilməli, qeydiyyat-
dan imtinanın əsasları konkret olmalı və qeydiyyatın alternativ vari-
antı kimi qeydiyyat depoziti təkrar tətbiq olunmalıdır.

17. Seçici imzalarının düzgünlüyünün yoxlanılması absurd olduğundan,
bu Məcəllədən çıxarılmalı, sadəcə, FİN-lərin yoxlanması prosedura-
sı mövcud olmalıdır.

Seçkiqabağı təşviqat

Sərbəst toplaşmaq hüququnun istifadəsi

18. Seçki təşviqat matreallarının, plakatların paylanması, yerləşdirilmə-
si tamamilə sərbəst olmalı, texniki tənzimləmələr təməl seçki hüqu-
qunu məhdudlaşdırmamalı və ya ortadan qaldırmamalıdır. Məcəllə-
də məhdudlaşdırıcı normalar aradan qaldırılmalıdır.

19. Seçkilərin azad və demokratik keçirilməsi, seçicilərin özlərini rahat
ifadə etməsi baxımından sərbəst toplaşma hüququnun yolu açıq ol-
malı, insanlar dinc toplandıqları müddətcə, cəmiyyətə təhlükə törət-
mədiklərindən onların yüksək miqdarda cərimələnməsi, məcburi iş-
lərə cəlb edilməsi və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması yolverilən
olmamalıdır. Dərhal bu maddənin sanksiyası 2012-ci ildə mövcud
olan əvvəlki səviyyəyə endirilməlidir.

20. Təşviqat zamanı inzibati resurslardan istifadə yolu birmənalı olaraq
bağlanmalı, qeydə alınmış namizədlər vəzifədə olsalar belə, vəzifələ-
rinə görə qanunvericiliklə onlara tanınmış imtiyazlardan, imkanlar-
dan mərhum edilməli, bütün namizədlərin bərabərliyi təmin edilmə-
lidir.

21. Seçkilərə start verildiyi andan etibarən, vətəndaşın səslərinə təsir
edəcək təmir, tikinti, abadlaşdırma qurğuların qurulması, və s. bütün
fəaliyyətlər qadağan edilməlidir. Qəza halları istisna olmaqla, daha
öncədən dövlət və yerli büdcələrdə nəzərdə tutulan bu kimi xərclə-
mələrin seçkiyə start verildiyi gündən səsvermələrin nəticəsinin elan
olunduğu günədək olan dövrdə nəzərdə tutulması qadağan edilməli-
dir.
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Kütləvi İnformasiya Vasitələrində təşviqat

22. KİV-də pulsuz təşviqat üçün 60 dairədə namizədin qeydiyyata alın-
masını tələb edən, habelə digər senzlər tətbiq edən müddəalar ləğv
edilməlidir;

23. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən bütün televiziyalar və radiolar
seçki prosesində məcburi qaydada ödənişsiz efir vaxtı ayırmalı, bu
norma, həmçinin Dövlət büdcəsindən maliyyələşən digər KİV-lərə də
şamil edilməlidr.

24. Təşviqat zamanı hər bir televiziya və radio üçün ödənişsiz efir gün-
dəlik 1 saatdan az olmamalı və ancaq prime-time zamanı olmalı-
dır;(TV-lər üçün 19:00-23:00 arası, radiolar üçün 18:00-21:00 ara-
sı)

25. Özəl televiziyalarda, ictimai və dövlət yayımçılarında ödənişli efir
vaxtının minimum limiti olmalı, təşviqat saatları əsasən prime-time-
da olmalı və qiymətin üst həddi həmin qurumun son ay reklamları
analiz edilərək ən aşağı kommersiya reklam qiymətindən aşağı mü-
əyyən edilməlidir;

26. Dövrü mətbuat orqanlarında, online resurslarda, saytlarda və digər
KİV-lərdə müəyyən olunan ən yüksək ödəniş qiyməti ən aşağı kom-
mersiya reklamı qiymətindən aşağı müəyyən edilməlidir;

27. Seçkilərə start verilən gündən etibarən bütün tele-radiolarda, dövrü-
mətbuat orqanlarında, digər KİV resurslarında xəbərləmə siyasətin-
də “seçki dövrü” qaydaları tətbiq edilməli, iqtidar və müxalifət tə-
rəflərinə xəbərlərdə bərabər yer ayrılmalıdır;

28. Təşviqat prosesində balansı təmin etmək məqsədi ilə qarşı tərəflərin
bərabər formalaşdırdığı mətbuat qrupu nəzarət funksiyası həyata
keçirməlidir;

29. Qaydaları pozan media qurumlarına yüksək cərimələr tətbiq edilməli
və əgər cərimələrdən sonra yenidən qaydalara əməl etməzlərsə, səs-
vermə gününün sonunadək müvəqqəti olaraq həmin qurumun yayı-
mı, nəşri dayandırılmalıdır.
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Seçkilərdə müşahidəçilərin qeydiyyatı və fəaliyyəti

30. Müşahidəçi səsvermə günü istədiyi vaxt müvafiq seçki məntəqəsinin
səsvermə otağında olmaq, fotoaparatdan, diktofon və video kamera-
dan,ağıllı telefondan habelə digər müasir texnologiyadan istifadə
etməlidir. Müşahidəçilərin müşahidə zamanı həmin texniki vasitələr-
dən istifadə edərək əldə etdikləri materialla qanuni yolla əldə olun-
muş sübut hesab edilməli, bu haqda Mülki Prosessual Məcəlləsinə
və cinayət prossesual məcəlləsinə müvafiq düzəlişlər edilməlidir.
Müşahidə kameralarının görüntüləri də qeyd-şərtsiz məhkəmələr
üçün qanuni yolla əldə edilmiş sübut hesab edilməli, istənilən müba-
hisə zamanı bu görüntülər həlledici olmalıdır.

31. Müşahidəçinin pozuntuya dair tərtib etdiyi aktın hüquqi qüvvəsi baş-
qa şəxslərin iradəsinə bağlanmamalı, birbaşa sübutlardan biri kimi
qiymətləndirilməlidir.

32. İctimai birliklərin müşahidə aparması üçün heç bir şərt olmamalı,
nizamnamələrində belə bir şərtin olması tələb edilməməlidir.

MSK tərəfindən qəbul olunmuş normativ xarakterli aktların
Seçki Məcəlləsilə  uyğunluq vəziyyəti

Seçki komissiyası protokolunun doldurulması
1. İzahlarda qeyd olunan uyğunsuzluqlar aradan qaldırılmalı, Seçki

Məcəlləsinin tələbləri və beynəlxalq qurumların müvafiq tövsiyələri
yerinə yetirilməlidir.

Exit-poll

2. Exit-pollun keçirilməsinə dair bütün normalar Məcəllədən çıxarılma-
lı, istənilən ictimai qurumun istənilən məntəqə və dairə ərazisində
exit-poll keçirilməsi sərbəst olmalıdır. Bu seçki prosesinə ictimai nə-
zarət xarakteri daşıdığına görə MSK-dan razılıq alınması absurddur.
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Seçki komissiyalarında şikayətlərin araşdırılması

3.   Seçki şikayətlərinin tərtib edilməsi və verilməsi qaydaları sadələşdi-
rilməli, şikayətlərin tərtibi hüququ pozulan hər kəs üçün əlçatan ol-
malıdır;

4.   Daha öncə beynəlxalq qurumların tövsiyə etdiyi kimi, şikayətlər üzrə
ekspert qruplarının tərkibinin yenidən nəzərdən keçirilməli və şika-
yətləri obyektiv araşdıra biləcək müstəqil hüquqşünaslardan ibarət
Qruplar yaradılmalıdır. Şikayətlərin bir neçə ekspertdən ibarət qrup
tərəfindən baxılmasını təmin etmək üçün müvafiq prosedurlara əlavə-
lər edilməlidir. Şikayətçilər ekspert qrupu tərəfindən araşdırılma
prosesinə dəvət olunmalıdılar ki, öz şikayətləri təqdim və qrup tərə-
findən dəlillərin müzakirəsində iştirak edə bilsinlər. Ekspert qrupu tə-
rəfindən keçirilən araşdırılma prosesi müşahidəçilər üçün açıq keçi-
rilməlidir.

5.   Şikayətlərin araşdırılması üçün 3 günlük müddətin əlavə olaraq daha
3 gün müddətində artırılması qaydası ləğv edilməlidir;

6.   3 günlük şikayət vermə müddəti keçməsinə baxmayaraq şikayətçinin
obyektiv əsasları olduqda müddət məhkəmə qaydasında olduğu kimi
bərpa olunmalıdır.

7.   Şikayətlərin araşdırılmamasına və ya araşdırmadan yayınmaya,
habelə şikayətin araşdırılması üzrə qanunla üzərinə düşən vəzifələri
tam yerinə yetirməməyə görə cinayət məsuliyyəti müəyyən
olunmalıdır;

8.   Şikayətçinin öz təqsiri və könüllü imtinası istisna olmaqla, şikayətçi-
nin şikayətin araşdırılmasında iştirak etməməsi həmin şikayət üzrə
qərarın ləğvi üçün əsas hesab edilməlidir;

9.   Seçki hüquqlarının pozulmasına görə inzibati xəta və cinayət hesab
edilən əməllərə görə sanksiyalar sətləşdirilməlidir, habelə bu əməllə-
rə görə məsuliyyətin labüdlüyü təmin edilməlidir;

10. Seçki iştirakçılarının inzibati xəta yaradan seçki hüquq pozuntuların-
dan yerli məhkəmələrə şikayət imkanları genişləndirilməli, bu pozun-
tular üzrə icraat sadələşdirilməli və çevik olmalıdır;

11. Nəticələrin Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilməsindən əvvəl şika-
yət vermək müddətinin başa çatmasını təmin etmək məqsədilə Seçki
Məcəlləsinə əlavələr edilməlidir və Konstitusiya Məhkəməsi şikayət-
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lər üzrə müddətlər başa çatmadan və bütün şikayətlər üzrə qərarlar
verilmədən nəticələri təsdiq etməməlidir.

12. Seçkilərin nəticələrinin etibarsız hesab edilməsinə dair normalar
konkretləşdirilməli və seçkilərin nəticələrinin Konstitusiya Məhkəmə-
si tərəfindən təsdiqlənməsi qaydası ləğv edilməlidir

Seçkiqabağı təşviqata nəzarət

13. Seçkidə iştirak edən tərəflərin bərabər formalaşdırdığı mətbuat qrupu
KİV-də təşviqatla bağlı nəzarət funksiyası həyata keçirməlidir;

14. Müraciətçilər mətbuat qrupu tərəfindən araşdırılma prosesinə dəvət
olunmalıdılar ki, öz şikayətlərini təqdim və qrup tərəfindən dəlillərin
müzakirəsində iştirak edə bilsinlər. Mətbuat qrupu tərəfindən keçiri-
lən araşdırılma prosesi müşahidəçilər üçün açıq keçirilməlidir.

15. Mətbuat qrupunun sayı, formalaşdırılması qaydası və iş prinsipi Ko-
missiyanın aktında aydın göstərilməlidir.

Veb-kamera

16. Aşkarlığın geniş təmin edilməsi və seçkilərə ictimai inamın daha
da artırılması məqsədilə quraşdırılmış veb-kameraların videoya-
zılarının seçkidə iştirak edən bütün tərəfləri üçün asan əlçatıçmlı
olması və şikayətlərin obyektiv araşdırılması üçün sübut növü ki-
mi istifadə edilə bilməsi qaydalarda dəqiq ifadə olunmalıdır.

İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi və Avropa Şurası Nazirlər
Komitəsinin Azərbaycana dair seçki işləri üzrə verdikləri qərarlarda
mövcud olan xüsusiləşdirilmiş təklif və tövsiyələr:

1. Seçki mübahisələrinin məhkəmələr tərəfindən vahid praktika əsasın-
da və İnsan Hüquqlarına dair Avropa Konvensiyasının müddəaları-
na uyğun həll edilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmə-
sinin Plenumu tərəfindən müvafiq Qərar qəbul edilməklə 2011-ci il-
də qüvvəyə minmiş Azərbaycan Respublikası İnzibati Prosessual Mə-
cəlləsinin seçki mübahisələrinə dair inzibati işlərdə səmərəli tətbiqi-
ni təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
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131-ci maddəsinə uyğun olaraq məhkəmə təcrübəsinə
dair məsələlər üzrə məhkəmələrə izah verməlidir; seçki
komissiyalarının üzvləri seçki prosesinin detalları ilə
bağlı onları məlumatlandıran müvafiq təlimatlarla
təmin edilməlidir;

2. Seşki komissiyalarının üzvləri və hakim korpusu seçki
qanunvericili- yin tətbiqini və buna dair İnsan
Hüquqları üzrə Avropa Konvensiya- sı, eləcə də
İHAM-nın presdent hüququnun istifadəsini
stimullaşdır- maq üçün səmərəli təlimlər
keçirilməlidir;

3. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi
tərəfindən seçkilə- rin nəticələrinin təsdiq edilməsi
prosedurunda olan çatışmazlıqlar qanunvericilik
qaydasında aradan qaldırılmalıdır; xüsusilə şikayət-
çinin və barəsində şikayət verilmiş qeydiyyata alınmış
və ilkin nəti- cələr görə seçilmiş namizədlərin
Konstitusiya Məhkəməsində həyata keçirilən
prosedurlarda bilavasitə iştirakı seçki
qanunvericiliyinə dəyişiklər vasitəsilə təmin
edilməlidir;

4. Hazırki kontekstdə seçki mübahisələrinin obyektiv həllini
təmin etmək məqsədilə Məhkəmə-Hüquq Şurasında
lazımi islahatlar keçirilməli və hakimlərin təyinatı,
qabağa çəkilməsi və intizam məsuliyyəti işlərində icra
hakimiyyətin rolunu azalda bilən əlavə tədbirlər
görülməlidir və bu məsələlər bilavasitə Məhkəmə-Hüquq
Şurasının nəzarətinə verilməli- dir;

5. Həmçinin seçki mübahisələrinə dair işlər üzrə məhkəmə
praktikası- nın təkmilləşdirilməsi üçün Avropa
Şurasının 2014-2016-cı illər üzrə Azərbaycan üçün
fəaliyyət Planının təklif etdiyi digər mümkün im-
kanları nəzərdən keçirilməli və Avropa Şurasının
Venesiya Komissi-
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yası ilə
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Summary

Main factors which urged to do this research is the threat of elimination of
elections as a tool to form branches of government power, lack of trust of
political parties in elections, as well as deepening of mistrust of society in
democracy, as well as its main element – elections.

Within 24 recent years 21 elections and referendums were held in the
Republic of Azerbaijan. 4 elections to Milli Majlis, 6 presidential elections,
4 municipal  elections and 5 referendums were held. Results of these
elections and referendums were analysed and except for the outcome of
1992 presidential elections (59.4%), the average votes supporting president
equalled to 85.5% in next 5 elections, the votes given in favour of issues
government-supported issues equalled to 89.76% in recent 5 referendums
and balance in National Assembly and municipalities was also formed in
favour of representatives protecting government’s interests at approximately
more that 90%.

While analysing results of voting in the parliament, average percentage of
votes given in favour of adoption of the issues equalled to 99 % in 20 recent
voting, average  percentage  of votes against equalled  to 0,68 % and
abstained ones equalled to 0.31 %. Such results cannot be achieved in
democratic atmosphere.

An outcome of 85-90% is never registered in free and fair elections in
democratic and  pluralistic  societies. For this reason, outcome  of any
election, referendum in our country is not accepted unambiguously and is
criticized by local and international election professionals, observation
missions, free media bodies. Consequently, the election party introducing
itself as mainstream opposition, local political players being against
government policy and neutral international observation missions, have not
taken election results unambiguously and unconditionally.

For comparison, average vote gained by presidents who have won recent 5
presidential elections in USA constitutes 53.22%. In France average vote of
persons elected as president in the first round was 41.56%. While looking at
results of 5 parliamentary and other local elections in Turkey the average
vote obtained by  the majority-gaining and government-establishing side
does not pass an average of 42%. Even in Russian Federation, which is
characterized as authoritarian regime, persons elected as president in recent
5 presidential elections gained an average of 62.26% of votes.
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Main directions of the research are the following:

• Problems related to Constitutional election system;
• Problems in Electoral Code and related laws;
• Problems in CEC documents;
• Problems defined by European Court of Human Rights;

Problems related to Constitutional election system were listed in the
Research in following way:

• Absence of the concept of political party in the Constitution of
Azerbaijan;

• Usage of only majoritarian system in formation of Milli Mejlis and
limitation of the role of political parties;

• Elimination of norm earlier existed in Constitution regarding
impediment of election of one persons to the post of President more
than twice;

• Definition of elections as a right, not as a commitment;
• Corruption in the judicial power.

Problems in Electoral Code were defined in the Research as below:
• Short periods in Electoral Code;
• Lack of balance in election commissions and practical domination of

one side; (unfair procedures of formation of commissions’
composition);

• Complexity in the process of voters registration, putting forward of
candidacies and their registration;

• Problems related to preselection campaign:

- Problems with usage of the right to freedom of assembly;

- Propaganda in mass media;
• Obstacles related to registration and activity of observers during

elections;
• Problems related to revision of electoral complaints;
• Filling in the protocol (explanatory manual) by election

commissions during revision;
• Exit-poll;
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• Documents on revision of complaints by election commission;
• Documents on control of pre-election campaign;
• Web-camera;

Problems defined by decisions adopted and cases reviewed by European
Court of Human Rights are as following:

• Too big quantity of complaints sent to ECtHR every election;
• Finding of violations in each decision of ECtHR;
• Problems existing in the attitude of the government to

implementation of the decisions;
• Attitude to recommendations of ECtHR and CoE Committee of

Ministers.

During research the above mentioned problems were thoroughly studied in
the context of local legislation, international legal norms, obligations and
recommendations and concreate proposals were put forward regarding each
direction.

Proposals concerning Constitutional election system are as following:

• A new provision of "political parties" should be added to
Constitution of Azerbaijan;

• The existing electoral system to the National Assembly of Azerbaijan
should be changed, the majority system should be rejected,
proportional system should be introduced;

• Taking into consideration number of seats and parliament's
functioning, the seats in National Assembly should be increased to
200 persons;

• Election of one person to the post of President more than twice
should be prohibited;

• In order to encourage democratic habits in society, participation in
elections should be determined not only as a right, but also as a
duty’

• Independence of the courts should be ensured.

Proposals concerning Electoral Code and respective laws:

• There are many objective reasons to revise the Election Code and
main factors which make it necessary are establishment of public
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consensus and political trust in the society and among political
parties, restoration of confidence in free and fair elections, which
are considered as basis of democracy.

Terms in Election Code

• To resolve the problem, the terms which existed when the Election
Code was adopted should be reinstated. Particularly, the campaign
period should not be less than 45 days.

Formation of the election commissions

• Taking this into consideration, composition of all election
commissions at all levels and positions in election commissions
(chair, deputy chair, secretary)  should be re-organized in a
balanced way, on the basis of equal representation of all political
parties (between the   government   and its supporter and the
opposition   being in   front of government during   all political
processes or its union). Then the issue of quorum in adoption of
decisions could be revised and be adopted by simple majority of
vote.

Voter registration

Right to opportunity of direct use of “Single electronic registration registry
of the citizens” by CEC should be recognized.

• CEC should automatically use citizens’ unique electronic
registration register.

• Voting right for real military servicemen should be limited while on
military service and prisoners’ participation in elections should be
temporarily limited.

• A requirement of 50% voter turnout should be set for referendum,
presidential, parliamentary and municipal elections.
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Nomination and registration process of candidates

• To eliminate the above-mentioned problems, registration of
candidates nominated  by  political  parties and bloc  of  political
parties in parliamentary and municipal elections, should be
conducted on the basis of  candidates list approved  by political
parties and bloc of political parties. The names of candidates on
constituencies included in the decision should be submitted to CEC
when elections start. CEC should be able to directly use register
information of political parties at Ministry of Justice, no registration
document should be required from the sides.

• A voter supporting a candidate should simply submit ID number
instead of signature, and it should be enough as a person's consent.
Separately, opportunities for applying electronic signature should be
expanded, platform for online support for a candidate should be
created within www.e-gov.az system.

• Voter signatures supporting candidate at presidential candidates
should be collected without any quorum, voters should have right to
give signature for more than one candidate.

• The working group checking accuracy of candidate registration
documents should be composed of independent experts, basis for
refusing registration should be concrete and registration deposit
should be applied for an alternative variant to registration.

• Checking accuracy of voter signatures should be excluded from the
Code for being absurd.

Pre-election campaign

Use of the right of freedom of assembly

• Distribution and placement of election campaign materials should
be absolutely free,   technical regulations should not limit or
eliminate fundamental voting right.

• Whilst people assemble peacefully and do not endanger society,
imposition of high amount of fine on them, involving them in
obligatory work and limiting their freedoms should be unacceptable.
The sanction of this article should immediately be reduced to the
level that existed in 2012.

• The way of using administrative resources should be unambiguously
closed during campaigning, candidates should be deprived of their
legally recognized privileges and opportunities irrelevant of their
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posts, equality of all candidates should be ensured. From the start of
elections, all reconstruction, construction works, refurbishment of
facilities affecting citizen votes, should be banned. Except for cases
of accidents, the period of expenditures pre-stipulated in state and
local budgets should be banned from the start day of elections to the
day the results are declared.

Campaigning in media

• Provisions requiring registration of candidate in 60 constituencies
and provision imposing other limitations should be eliminated;

• All televisions and radios funded through state budget should
allocate broadcast time in election process in an obligatory way;

• This time should not be less than 1 hour a day for every television
and radio and should be only at prime-time;

• Paid broadcast time at private televisions, as well as public and
state broadcasters should have minimum limit, campaign hours
should be at prime-time, the highest level of the price should be set
lower than the cheapest commercial ad within latest month;

• The highest price set at periodical press outlets, online resources,
sites and other media  should be  set  less than the cheapest
commercial ad;

• From the start day of elections, "election period" regulations should
be applied in all TVs and radios, periodicals, other media resources'
news policy, both government and opposition should be given equal
coverage in news;

• Balance should be ensured, a press group with equal participation of
sides should conduct controlling function;

• Media bodies violating regulations should receive high fines and in
case they do not follow the rules after fines, their broadcasting or
publication should be temporarily ceased till the end of the voting
day.

Registration and work of observers in elections

• During voting day, observer should use his/her right to be in voting
room of election station at any time of the day, use dictaphone and
video cameras, as well as other means of modern technology. The
material observers obtain  during  observation  via those  technical
means should be considered as evidence obtained via legal way,
relevant changes should be made to Civic Procedural Code and
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Criminal Procedural Code. Records of observation cameras should
also be unconditionally considered legally obtained evidence for
courts, these records should be critical at any dispute.

• Legal force of the act compiled by observer should not be linked to
other persons' will and should be evaluated as one of direct
evidences.

Status of compatibility of Central Election Commission’s acts of
statutory nature with Electoral Code

Completion of protocol of election commission

• The abovementioned inconsistence in the “Comment” should be
rectified, requirements of the Electoral Code and the
recommendations of the international institutions should be fulfilled.

Exit-poll

• All the norms regarding conduct of “exit-poll” should be removed
from the Electoral Code. “Exit-poll” should be conducted freely by
any organization within the territory of any constituency or precinct.
Since this is a kind of public control over the election process, it is
not necessary to get permission from the CEC for that.

Handling electoral complaints by the election commissions

 Rules for submission and processing of electoral complaints should
be simplified, processing of complaints should be accessible to
everyone whose rights have been violated;

 As international organizations have earlier recommended,
composition of  the expert  groups should be  reviewed and new
Groups composed of independent lawyers capable to investigate the
complaints fairly should be created. In order to provide the
investigation to be handled by a group comprised of several experts,
the related procedures should be amended. The applicants should be
invited to the investigation process by the expert group for them to
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be able to submit their complaints as well as to participate in the
groups’ discussion of evidences. The investigation process held by
the expert group should be open for observers.

 Extension of three-day requirement for investigation of complaint for
another three days should be removed;

 Even if three-day requirement to submit the complaint has passed,
this period should be reinstated in the manner established for courts
in case if the applicant has objective cause;

 Criminal liability should be established for not investigating or
avoidance of investigating as well as for not fulfilling the duties set
forth by the legislation for investigating the complaints;

 Except for the applicant’s fault or voluntary refusal, non-
participation of the applicant in the investigation process should be
the basis for cancellation of the decision regarding that particular
case.

 Sanctions for actions violating the election rights which are
considered administrative offense or criminal case should be
hardened. Moreover, unavoidability of liability should be ensured;

 Election subjects’ opportunities to appeal to the court on
irregularities regarding the election rights of administrative offense
nature should be expanded, handling of these irregularities should
be simplified and be prompt;

 Norms for considering results of elections invalid should be more
specified, and the requirement for approval of election results by the
Constitutional Court should be cancelled.

Election campaign

• The media group equally formed of election subjects should have the
function of controlling election campaign activities on media.

• The applicants should be invited to the investigation process by the
media group for them to be able to submit their complaints as well
as to participate in the group’s discussion of evidences. The
investigation process held by the media group should be open for
observers.
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• Number of members of the media group, rules for its formation, as
well as its functions should be clearly recorded in the act of the
Commission.

Web camera

 Video records from the web cameras istalled for ensuring
transparency, increasing public confidence in elections should
be available to all election subjects, and use of such records as
evidence while investigating the complaints should be precisely
expressed in the Rules.

European Court of Human Rights

During research decisions adopted by European Court of Human Rights
with regard to violation of electoral rights were thoroughly analysed,
violations were classified based on different parameters. Quality of law,
unprofessional  attitude  of  the courts to  the issues,  not explaining  the
grounds of decisions adopted, occurrence of procedural violation were
particularly emphasized. It was defined that election violations in ECtHR
occurred in two instances – Election commissions and Court instances. In
the Research, recommendations of the CoE Committee of the Ministers
were reflected, it was noted that reforms and trainings held in election
commission, in particular forming of expert groups, independence,
transparency and legislative quality of the procedure before commissions
don’t corresponds to international standards and necessity of making new
steps was emphasized.

It was noted that in connection with the issue of effectiveness of the court
control  the Committee  of Ministers feels regret  and that the  respective
targets were not achieved and effectiveness of reforms should be
demonstrated in practice.
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Part I

Constitutional election sistem, general review of
the Electoral Code and related laws, problems and proposals

After the Republic of Azerbaijan declared its independence, a new political
system  was determined under  Constitution of 1995. According to this
system, state is the only source of power in the Republic of Azerbaijan. The
people is entitled to free and independent self-determination and sovereignly
selecting form of self-government. The Azerbaijani people exercises their
sovereign right via universal elections – referendum and via their
representatives elected on the basis of universal, equal and direct elections
by free, secret and individual ballot.

The  Constitution provides division of power.  The legislative branch of
power – Milli Majlis (National Assembly), the head of Executive Power, the
president, as well as local self-governing bodies – municipalities are formed
via elections and carry out functions within limited periods. Every 5 years,
elections to these bodies should be re-arranged, representatives of these
bodies should receive mandate from people by democratic and free
elections. The constitution-defined fateful issues of the people and the state
should be  submitted to all-nation vote via referendum and should be
accepted only by nation.

Within 20 years since 1995 Constitiution was adopted, the following
elections were held: 3 elections to Milli Majlis, held every 5 years
(November 5, 2000; November 6, 2005; November 7, 2010), 4 presidential
elections (October 11, 1998; October 15, 2003; October 15, 2008 and
October 9, 2013), 4 municipal elections (1999, 2004, 2009, 2014) and 3
referendums including the one which adopted the Constitution (November
12, 1995; August 24, 2002; March 18, 2009). Generally, within 4 years,
from   declaration of Independence on October 18 to adoption of
Constitution, there were held 2 referendums (adoption of Independence Act
on Otober 29, 1991 and taking away President Elchibey's power on August
29, 1993), 2 presidential (June 8, 1992 and October 3, 1993) and 1
parliamentary (November 12, 1995) elections. So, a total of 21 elections and
referendums were held by  16 times since independent Republic of
Azerbaijan adopted Constituion.
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Except for the outcome of 1992 presidential elections (59.4%), the average
votes supporting president equaled 85.5% in next 5 elections, the votes for
the government-supported issue equaled 89.76% in recent 5 referendums
and balance in National Assembly was also formed in favor of the
government at approximately this percentage.

An outcome of 85-90% is never registered in free and fair elections in
democratic  and pluralistic  societies. Fot this reason, outcome  of any
election, referendum in our country is not accepted unambiguously and is
criticized by local and international election professionals, observation
missions, free media bodies. Consequently, the election party introducing
itself as mainstream opposition, local political players being against
government policy and neutral international observation missions, have not
taken election results unambiguously and unconditionally.

Through objective evaluation, some right arguments of this approach are
apparent. In free and democratic  countries, one  side  has not  enjoyed
crushing superiority for the recent 20-30 years. Taking into consideration
recent 5 parliamentary and other elections in Turkey, the vote sustained by
the majority- gaining and government- establishing side does not pass an
average of 42%. The vote gained by presidents who have won recent 5
presidential elections in USA does not pass 53.22%. During recent 3
elections in France, persons elected as president in the first round gained
only 41.56% of the vote. Even in Russian Federation, where democratic
institutions have not been fully formed and which is evaluated as
authoritarian regime, persons elected as president in recent 5 years, gained
an average of 62.26% of votes.

Before and after every election, this scene underlines the problem the
electoral system, election legislation, its injustice and non-compliance with
democratic principles, non-conduct of democratic elections. We should be
able to come to common grounds, should demonstrate a new view on our
criticized election system  and its legislative  basis, should be  able to
formalize an election system and legislation  accepted and agreed to by
everybody, being fair, balanced, respecting democratic principles,
minimalizing extra interferences, should be able to conduct elections and
referendums being fair, in compliance with law and enabling all political
sides to participate. To this end, our election system and legislation should
be open to innovation, political sides should be ready to improve and
renovate.



111

I. Problems connected with constitutional election system

The amendent made to Constitution on August 24, 2002 introduced first
change to election system. The majority-prioritized mixed election system
combining majority and proportional systems resulted in full transfer to
majority system. Prevously, 100 out of 125 members of National Assembly
were elected by majority rule, one person from one constituency, the
remaining 25 seats were elected from single election constituency by
proportionate rule. This proportion was eliminated and replaced by majority
election of each deputy seat from one constituency.

The introduction of this system can be evaluated as a heavy damage to the
newly-independent country's democracy. Political organization has
undeniable role in establishement of democratic political system. Political
organization is possible via political parties. Political parties have exclusive
role in preparing political staff for a bigger organization – the state. Political
preparation at political parties is the beginning of preparation for state
governing system. In case political parties do not have place in politcial
system, then inclination for collective political activity disappears and
personal initiatives come to the forefront. Not accidentally, sympathy for
and tendency of joining political parties in Azerbaijan rapidly decreased
after election system change in 2002 and elimination of proportional system,
carrying significance  for political parties. Today, political  parties are
lagging behind the society's political life. In today's election system, there is
no difference among political parties and any individual initiative group.
Both can nominate candidates, express support for some candidates, send
observers. But they cannot participate in elections as a representative of
passive voting right. Thus it is impossible for them to present political
platform to society, convince voters to vote for their political course, to their
loyalty to implement its political course. Because it has no place in the
current system. An elector votes for not any political party, but particular
candidate. Individual has no political affiliation. In  case he refuses any
political course, there is no political and legal supposition about possible
political responsibility. There is no legal outcome of political connection
with political party. In this case, political party's attractiveness, charm is
sentenced to disappear. It's not occasional that no former faction, block, or
group remained in the parliament after system change. The parliament is
only a non-political gathering of individuals. Non-political because some
one third of the parliamentarians declare themselves to be politically
nonpartisan and allege they are not linked to any political party, political
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ideology  and organization. Even though parliament is the place of
discussion of political views, a  significant  number  of deputies call
themselves nonpartisan and claim they are not engaged in political activity.
World democratic practice does  not and cannot include such an absurd
approach as representation of a person without political affiliation in
parliament.

Actually, one of the problems is connected with the fact that Constitution
adopted in  1995 has no article  indicating place of political parties in
political system and this is the source of legal problem regarding formation
of political parties in society, their activity and place in government. For
instance, Article 68 of Turkey's Constitution widely describes establishment
of political parties, membership in parties and withdrawal   from
membership. It points out that political parties are main components of
democratic society. Parties are established without getting advance
permission and function within Constitution and laws. Separately, the article
indicates that it is not acceptable for political parties to encourage change of
democrtic society, republican regime, inciting people to crime,
discrimination. The Constititution also describes those who cannot become
a political party member due to profession. Political parties' receiving
necessary financial aid from state is also settled as a constitutional norm.
In a legal system with politically - isolated parties, multi-party pluralist
democracy has no chance to be established. Only an election system with
active role of political parties can instigate organization of political parties,
individuals' engagement in political activity. And only electoral system can
encourage multi-partiness, increase parties' political role in society. In a
unitary state like Azerbaijan, there is no urgency for majority system to be
applied and maintained. There is no disbalance necessitating protection for
ethno-national or religious discrimination in disticts. There is no objective
case to claim that a Naxcivan-born will not represent Baku or a Kurdamir-
born will work against benefits of Sheki population.

In case of proportionate system, there are equal chances for people from all
districts like their representation in one political party. The only criterion
will be competition in political activity. Political figures and political team
being in the forefront and capable to lead the society will have more chance
to get votes and to be elected. Thus, political parties will prefer competitive
methods rather than some subjective criteria and will form its display during
elections in accordance with fully objective criteria. Certainly, one more
significant method of its formation will be conduct of inter-party primaries
and determine party display in election list.
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One of the constitutional interferences in electoral system is the amendment
made on referendum dated March 18, 2009. Provision stipulating "No
person can be elected President of the Republic of Azerbaijan more than
twice" of Section VI of Article 101 of Constitution was excluded from
Constitution via the most recent referendum. It paved "legal way" for one
person to remain in power for longer term. One person's remaining in power
for long term creates inclination for authoritarism in regimes where
democratic institutions are under formation and is evaluated as an
impediment on the way of forming democratic society. Not accidentally,
Vladimir Putin, who has played a significant role in political life of the
Russian Federattion, did not nominate for presidential post on 2008, as he
had already served for 2 terms and enabled Medvedev to become president.
However, his political power, superiority in Duma and public prestige
enabled him to amend the Constitution to abolish 2-term limit and occupy
presidential post. Not to damage the government's democratic image, he did
not choose the way of amending legislation and the existing Constitutional
norm was followed.

Changing this norm of the Constitution is one of the factors seriously
restricting power transformation via democratic way. Undoubtedly, persons
who have long been in power are sometimes undeniably  stronger than
rivals. For instance, Clinton who was elected US president in 1992, could
probably have gathered more votes than George Bush in 2000. But a
democratic system obligating power transformation did not considered
legitimate in. Not accidentally, the Council of Europe Venice Commission
(Commission  for  Democrary via Law)  has  declared that "Constitutional
restrictions ensuring change of presidents in subsequent terms are of
particular significance for countries with not very strong democratic
structures and relevant cultural perceptions. According to the opinion of the
Venice Commission, the elimination of the restriction means serious setback
in the way of Azerbaijan's establishing strong democracy".

Abolishment of constitutional impediments for democratization of electoral
system, conduct of new constitutional reform can only add positive values
to building democratic society in near future. To eliminate these
constitutional obstacles, some very simple steps should be taken:
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1. A new provision "political parties" should be added to Constitution,
constitutional guarantees should be ensured for political parties' role and
place in political system, their establishment and finance for their activity.
2. The existing electoral system to the National Assembly in Azerbaijan
should be changed completely, the majority system should be absolutely
rejected, proportional system should be introduced. During its
implementation, staged transfer can also be taken into consideration.

a. In this case, 125 constituencies should be abolished, a unique
pond- constituency should be established, votes given to registered and
legally - working parties should be collected, divided by deputy seats and a
system defining seats for parties should be introduced.

b. Taking into consideration the parliament's functioning, the seats
in National Assembly can be increased to 200 persons.

c. The party lists can also include independent candidates.
3. The previously existing norm of the Constitution should be re-

introduced, the  new form of the  provision should ban one person's
repeated candidacy excluding 2 term election irrelevant its consequency.
4. To encourage democratic habits in society, participation in elections
should be determined not only as a right but also a duty. With exception of
political parties’ boycot decisions, those refusing participation should be
punished with administrative fine.

II.General view at Election Code of the Republic of Azerbaijan

Election Code was approved and enforced by the Law of the Republic of
Azerbaijan dated 27 May, 2003, N 461-IIQ "On approval and enforcement
of the Election Code of the Republic of Azerbaijan". Over the past 12 years,
the National Assembly has changed and amended the Election Code by 17
times. They were realized at following dates:

1. The Law of the Republic of Azerbaijan "On making change to the
Election Code of the Republic of Azerbaijan" dated November 11, 2003, N
516-IIQD;
2. The Law of the Republic of Azerbaijan "On amending the Election
Code of the Republic of Azerbaijan" dated June 8, 2004, N 685-IIQD;
3. The Law of the Republic of Azerbaijan "On amending the Election

Code of the Republic of Azerbaijan" dated October 12, 2004, N 771-IIQD;
4. The Law of the Republic of Azerbaijan "On making amendments and
changes to some legislative acts of the Republic of Azerbaijan" dated
December 30, 2004, N 819-IIQD;
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5. The Law of the Republic of Azerbaijan "On making amendments and
changes to some legislative acts of the Republic of Azerbaijan and some
legislative acts losing validity " dated March 4, 2004, N 856- IIQD;
6. The Law of the Republic of Azerbaijan "On making changes and
amendments to some legislative acts of the Republic of Azerbaijan" dated
June 14, 2005, N 938-IIQD;
7. The Law of the Republic of Azerbaijan "On Making changes and
amendments to the Election Code of the Republic of Azerbaijan" dated June
28, 2005, N 957-IIQD;
8. The Law of the Republic of Azerbaijan dated December 23, 2005 N
35-IIIQD;
9. The Law of the Republic of Azerbaijan dated June 16, 2007, N 385-
IIIQD;
10. The Law of the Republic of Azerbaijan dated June 2, 2008, N 611-
IIIQD ;
11. The Law of the Republic of Azerbaijan dated December 16, 2008, N
739-IIIQD ;
12. The Law of the Republic of Azerbaijan dated March 5, 2010, N 972-
IIIQD ;
13. The Law of the Republic of Azerbaijan dated June 18, 2010, N 1035-
IIIQD;
14. The Law of the Republic of Azerbaijan dated February 1, 2011,, N 55-
IVQD;
15. The Law of the Republic of Azerbaijan dated April 20, 2012, N 327-
IVQD;
16. The Law of the Republic of Azerbaijan dated April 30, 2013, N 632-
IVQD;
17. The Law of the Republic of Azerbaijan dated April 3, 2015, N, 1243-
IVQD ;

Even though some of these changes were carried out in coordination with
different legislative acts, some were broader and more comprehensive. For
instance, before 2005 parliamentary  elections, changes and amendments
were made to 58 provisions by Law dated June 28, 2005, N 957-IIQD. Prior
to 2008 presidential elections, 91 amendments and changes, more than those
in 2005, were made to the Election Code, through the Law of the Republic
of Azerbaijan dated June 2, 2008, N 611-IIIQD. The 3rd significant change
was introduced ahead of 2010 parliamentary elections, by Law dated June
18, 2010, N1035-IIIQD. Then 33 different provisions were changed or
amended, or provisions were excluded from the Code. More than 10
corrections, amendments and changes were made to the Code in 2011 and
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2012, terms were reduced in particular. Prior to municipal elections of 2014
municipal elections, 4 different changes were made to provisions on
municipal elections by Law dated April 30, 2013, N632-IVQD. Generally,
over the past 12 years, amendments, changes and corrections were made to
some 200 provisions of the Election Code, or provision was absolutely
taken from the Code. However, opinions of political parties, alternative
political view carriers, public bodies specialized in electoral sphere, political
blocs, international election missions were  not  taken  into consideration
before these steps were taken, no public consensus was sought for the
changes made. However, within 12 years after the Code was adopted,
different political strata, public institutions, associations, lawyers, as well as
international  and regional  organizations, their professional  bodies and
experts in electoral sphere put forth effective proposals to improve electoral
system, to seriously   update Election Code, to create socio-political
consensus and eliminate public disbelief in elections and its outcome,
projects were worked out, put into public discussion, recommendations were
introduced. But the side maintaining political will remained closed to these
proposals and researches, did not go to serious changes which could create
confidence in political sides. The changes to the Code made the existing
ones more antidemocratic, restricted opportunities, maneuvers, freedoms, or
they were included into legislation for concrete persons. (As it was in the
case of Rasul Guliyev). Some of such changes stipulated reduction of
election period from 120 to 75 days in 2008, to 60 days in 2010.
Correspondingly, term for signature collecting was reduced twice, term of
political campaigning from 60 to 22 days, the place for free assembling was
reduced to one in each constituency. Campaigning opportunities in state
media, elimination of voluntary financial deposit were excluded from the
Code.

Generally, there are many objective reasons to revise the Election Code.
Main factors necessitating it are establishment of public consensus and
political confidence in the society, as well as among political sides,
restoration of confidence in free and fair elections considered basis of
democracy.

A) Terms in Election Code

Reducing the 120-day term to 75 days considered for starting elections and
referendums in 2008, to 60 days in 2010, shortening of all electoral
procedures accordingly, particularly, reduction of the campaign period to 22
days are the main factors negatively impacting formation of democratic
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election environment, voters' getting introduced with candidates, their
contacts with voters. Separately, shortening of terms is also restricting ways
of effective use of vote right, chances of restoring rights by investigating
complaints. The OSCE Organization for Democratic Institutions and Human
Righs (ODIHR) Election Observation Mission also criticized this point in its
December 24, 2013 Final Report. The report reads: "The general term
considered in  the  Electoral Code  for conduct  of  elections has been
shortened and at some moments, no sufficient opportunities were provided
for conduct of preparation work and use of opportunites envisaged by law...
The term for conduct of elections should be increased to provide broader
chances for participation of potential candidates and to provide efficiency
for management of elections. Particularly, changes should be made to
deadlines  for effective use of opportunities envisaged by law in certain
cases".

To resolve the problem, the terms which existed when the Election Code
was adopted should be reinstated. Particularly,  the  campaign period
should not be less than 45 days.

B) Formation of the election commissions

According to the Election Code, elections and referendums in Azerbaijan
are conducted by three-tier election commissions. These Commissions
consist of Central Election Commission with 18 members, 125 Constituency
Election Commissions (ConECs) with 1125 members and 5,273 Precinct
Election Commissions with 31,638 members. The total number of
commission members is 32781. One third of all commission members each
are proposed by the parliamentary majority, minority, and by independent
deputies. By law, all commission chairs are nominees of the parliamentary
majority. In practice, representatives of both the parliament majority and
independent deputies, as well  as representatives of parties being ruling
party's "satellite", but seen as "minority" in parliament, support the same
political view, take side with not justice, but the political side they represent
during adoption of decisions and this deepens disbeleif in elections and their
results.

Actually, election commissions conduct not only parliamentary elections,
but also all presidential, municipal elections and referendums. In this case,
there is no political or legal explanation to give place in commissions for
balancing purposes to nonpartisans who do not represent any political side,
do not participate in presidential or municipal elections, as well as do not
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constitute a concrete side in issues taken to referendum. Non-party deputies
have supported authorities' candidate in all presidential elections, some have
even acted as lawyer of government candidate. At the same time, at March
18, 2009 referendum, they have fully supported the issue the government
had put to referendum. In practice, nonpartisans have always been on one
side and this side has been beside the government.

As "nonpartisans" do not have concrete structure, organization and
representation in constituencies, it's impossible fot them to nominate
candidate for representation in ConECs and PECs. Central Election
Commission manual on formation of lower commissions explicitly indicates
this factor. The instructions read that nonpartisans nominate representatives
for ConECs and PECs at meeting of non-partisan citizens’ initiative groups.
However, it's practically impossible and this process is implemented directly
via executive structures.

This approach has not been limited to only nonpartisans. During the latest
referendum, some opposition party leaders represented in CEC, led the
groups supporting government's position in referendum,   imposed on
audience  via their TV speeches the necessity of supporting government
position. That same referendum included elimination of term limit for
president, which paved way for getting away from democratic principles.

This scene is clear indication of the urgency of re- composing election
commissions by new principle. No democratic, transparent and fair elections
are held without society's and political sides' full confidence in commissions
– these claims will always exist. To eliminate the claims once for all,
commissions should be re-composed with  balanced participation  of  real
political sides. The OSCE ODIHR also mentioned this issue in its December
24, 2013 Final Report: "To increase impartialiy and increase public
confidence in the work of election bodies, composition of election
commissions should be reviewed at all levels with participation of all
interested sides and relevant changes should be made to Election Code".

Also, let's have a look at Joint Opinion of OSCE/ODIHR and Venice
Commission given in 2004 (#. 286/2004):“Commissions should gain
confidence of main interested sides in electoral sphere. To achieve this goal,
pro-government  forces should not  have  priority in  their composition.
Existing conditions and laws do not allow to    ensure this”.
See: http://www.osce.org/odihr/elections/azerbaijan/41715
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All the past elections and referendums have shown that election
commissions formed on the basis of existing principles have worked under
the monopoly of ruling party, under the control of executive power. The
persons assigned for membership in commissions mainly work in
government budget-funded sectors – education, health, culture, and
subordinated to executive structures. It would be naive to think that they are
independent during election period and are subordinated other times.

The European Court of Human Rights has recognized violation of voting
right in more than 12 election constituencies, by current election
commissions and the Central Election Commission which approves these
commissions' decisions. Separately, there are plenty of cases when no
decision was adopted, but the government accepted violations and gave
compensation. International and independent local organizations conducting
monitoring of the past elections, considered none of the elections conducted
by these commissions to be in complaince with international standards, fair
and objective. Not accidentally, OSCE, which observed 2013 elections,
declared that 58% of votes was counted badly or very badly. In general,
after every   election, independent local institutions and international
missions propose re-composing election commisions, in a form that could
create confidence in sides.

This fact shows that existence of commissions in the Code-situpaled form
has lost legitimacy. Further existence of this nonlegitimate structure will
always signify legal and political  non-confidence, deepen political non-
confidence and polarization in society.

Taking this into consideration, composition of all election commissions at
all levels and positions in election commissions (chair, deputy chair,
secretary) should be re-organized in a balanced way, on the basis of equal
representation of all political parties (between the government and its
supporter and the opposition being in  front of government during all
political processes or its union). Then the issue of quorum in adopton of
decisions could be revised and be adopted by simple majority of vote.

C) VOTER REGISTRATION

All citizens of the Republic of Azerbaijan over 18 years of age have the
right to vote, except those recognized as incapable by a court decision.
Voter registration and voter lists are composed on the basis of voters
permanent register maintained by CEC.
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On the eve of 2013 presidential elections, according to CEC information
disclosed in September, 5.016.365 voters were registered. The figure later
reached 5.145.592 including those on military service. To the election date
in 2013, voter number made 5.214.787, including those on supplementary
lists, who specified their names and included into the list. According to the
information OSCE/ODIHR Election Monitoring  Mission received  from
State Statistics Committee, the number of population over 18 years of age
made 6.800.000 to January 1, 2013.
The difference in numbers provided by two state bodies made 1.600.000.
Regretfully, there is no logical explanation to this big difference. This scene
underlines the problem of voter registration and its impact on elections. The
voter number taking part in the recent presidential elections was 3.735.374.
It  means, some  42.8% voters against those participating in  elections
remained undetermined. CEC established site
https://www.infocenter.gov.az/default.aspx) had a search menu for voter list.
Voters  could  search their names in this  list.  The site management  also
conducts a poll on the site. They ask a question: "Did you find your name in
the list?"  Interestingly, 46.55% of  the respondents  answered "no",  48%
answered "yes". This poll also indicates that there is a serious problem with
registration of names in the voter list.

A good deal of work has been carried out in Azerbaijan for the recent years
in connection with transfer to electronic administration, electronic unique
register has been created, legislation has been updated. The site www.e-
gov.az is functional. Majority of state bodies have been integrated to this
system. The state bodies intensively working with population have been
integrated to this system. These bodies are the Interior Ministry, Health
Ministry, Education Ministry, State Social Protection Fund, Taxes Ministry,
Justuce Ministry, Military Comissariat and others. The information of these
bodies is united in unique pool – in e-gov system. The difference between
the State Statistics Committee and CEC is surprising against the existence of
such infrastructure.

Taking into consideration the state's all opportunities, new amendments
should be made to Election Code in connection with voter registration,
CEC should automaticaly use citizens unique electronic registration
register. This way, the inter-body difference can be eliminated and no
voter name will be absent from the voter list.
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Free expression of those on real military service in elections is a seriously
disputable issue. Practice shows that  vote results in polling stations
estblished in military units and closed institutions is always 95% in favor of
one side. As real military servicemen factually act under orders, there are
certain problems in their free expression of themselves. Besides, it's not
clear why temporary military servicemen and prisoners should participate in
election of a municipality member who carries out function of local self-
government or a deputy elected through majority system.

To overcome the problem, relevant changes should be made to legislation,
voting right for real military servicemen should be  limited  while  on
military service. Separately, prisoners should not be included into voter
lists and their participation in elections should be temporarily limited.
Shortly, establishment of temporary polling stations in closed institutions
should be eliminated.

Voter turnout of 50%+1 should be obligatory in a referendum to be
considered valid.

A requirement of 50% voter turnout should be set for presidential,
parliamentary and municipal elections.

D) Nomination and registration process of candidates

According to Election Code, political party  or bloc of political parties
should adopt a separate decision on candidate nomination for every election
constituency in parliamentary and municipal elections, should submit all
necesary documents for every constituency. This procedure complicates to a
greater extent nomination of candidates by those bodies, makes it difficult
and causes extra expenses, increases documentation.

As the working group checking voter signatures supporting candidates and
other documents, is not composed of independent experts, registration of
potential candidates is illegally rejected. Simultaneously, general character
of some provisions on basis of refusing candidate registration, enables
gorundless rejection of registration. In practice, no objective unit of
measurement is applied while checking the signatures. Those checking
randomly  declare any  signature to be "false" on suppositions, declare
several signatures to be false and cross "undesirable" candidates. According
to CEC information in 2010, a total of 1412 people over 125 election
constituencies took signature sheets for nomination, some 297 of them did
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not return them, 1115 persons (80%) submitted necessary signatures for
registration to Constituency Election Commisions. Some 721 of them (50%)
were registered for deputy seat, 394 were rejected. Thus, every 2 out of 3
candidates nominated mainly by political parties were rejected registration.
346 persons out of 394 rejected were participants of 5 political blocs. While
113 out of 115 candidates of ruling party were registred, only 35 of 92
candidates representing "APFP-Musavat" bloc, 33 out of 99 candidates of
"Garabagh" bloc and 17 out of 101 candidates of "Democracy" bloc were
registered. The registration percent of ruling party was 98.26%, that of
blocs was only 28%. Strict conditions for collecting voter signatures
supporting candidate  in  presidential elections is also one  of serious
problems. Candidates should collect at least 40.000 signatures, at least 50
from every 60 election constituencies.

The provisions on financial deposit for registration when signatures are not
sufficient were excluded from the Code. Consequently, in recent
parliamentary elections, 72% candidates of political parties and blocs were
not registered and were artificially removed from political competition.
However, a high number submitted signature lists to constituency
commissions during 2005 parliamentary elections, only 8% of candidates
was registered.

One voter giving only one signature also causes serious problem at
elections. Competition of candidates ensures democracy in elections. Big
number of alternatives increases chance of right choice. Thus, one person's
supporting more than one candidate impacts democratic environment only
positively. Separately, supporting contestants is an issue not included in
voting process and not impacting it. In case you support more than one
contestant, you will finally vote for one candidate. But supporting
democratic election environment, more than one contestant will only
contribute to promotion of developing democracy.

To eliminate the above-mentioned problems, registration of candidates
nominated by political   parties and bloc of political   parties in
parliamentary and municipal elections, should be conducted on the basis
of candidates list approved by political parties and bloc of political parties.
The  names of candidates on constituencies included in the  decision
should be submitted to CEC when elections start. ConECs should not
demand an additional decision from political parties and party blocs.
Separately, CEC should be able to directly use register information of
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political parties at Ministry of Justice, no registration document should be
required from the sides.

Voter signatures supporting candidate at presidential candidates shold be
collected without any quorum, voters should have right to give signature
for more than   one candidate. Registered political parties with
organizations in at least 20% of ditsricts and their blocs should have right
to put forth candidates.

The working group checking accuracy   of candidate registration
documents should be composed of independent experts, basis for refusing
registration should be concrete and registration deposit should be applied
for an alternative variant to registration. Checking accuracy of voter
signatures should be excluded from the Code for being absurd.

A voter supporting a candidate should simply submit ID number instead
of signature, and it should be enough as a person's consent. Separately,
opportunites for applying electronic signature should be expanded,
platform for online support for a candidate should be created within
www.e-gov.az system.

E) Pre-election campaign

Pre-election campaign, right to freely assemble
and media participation in campaigning

Pre-election campaign is one of the significant phases of election process in
elections and referendums. In this phase, candidates explain to their voters
economic, social and political programs they will realize in case of election
and try to gain their votes. From this viewpoint, campaiging process is the
most colorful phase of elections. But   as OSCE/ODIHR Election
Observation Mission indicated in 2013 report "the concept of pre-election
campaigning and its description by election bodies should not restrict
political actors' engagement in political activity aside of official campaining
period, or press should not impose  restrictions on covering ordinary
election processes".

Campaiging is conducted via different means during elections. The first one
can be called physical contact, assemblying freely in the same place. In this
case, candidates are meeting with voters, organize meetings, prepare and
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distribute ads and calendars, prepare and distribute to voters booklets, discs,
or personally meet every voter and declare purposes.
The second and most important method during campaigning is delivering
goals to voters via means of mass media. There are serious problems in the
use of both campaigning ways.

Use of the right of freedom of assembly

The Election Code's setting only 22 days for pre-election campaign does not
physically enable to conduct wthin this period all forms of campaiging
(meetings with voters, mass gatherings, campaigning in print and electronic
media). Chances to use the right to freely assemble and establish direct
contacts with voters are  restricted taking into consideration 70 district
centers and cities, over 4.500 villages and settlements in the country.
Particularly, it is more difficult during presidential elections and
referendums when campaigning should be conducted all over the country.
This aspect also restricts political parties' chance to show respect for the
country population and meet them during parliamentary elections. The
election period being very short term, along with recent general and abstract
provisions included into the "Law on Freedom of Assembly" and Election
Code, have excluded freedom of assembly as a right and has introduced this
right as an exception and opportunity subject to restrictive permission
system.

The biggest obstacle on the way of implementation of freedom of assembly
is the Law "On Freedom of Assembly" adopted on November 13, 1998 and
later decorated with restrictice norms. The law creates clear impression that
its goal is to restrict the right not to regulate it. As if this law is considered
for preventing from implementing the right to freely assemble envisaged in
Constitution. The Constitution Law of the Republic of Azerbaijan on
regulating human rights and freedoms in the Republic of Azerbaijan was not
adopted in 1998, the date when this law was adopted. Generally, it was not
possible then to impose restrictions by  any law except for the cases
envisaged in the Constitution itself –war, military situation, emergency
situation, as well as mobilisation. Despite this, the law includes several
restrictions and most of them are contrary to Constitution and article 11 of
the Convention.

Article 6 of the Law bans foreigners and persons without citizenship to be
organizer of peaceful gatherings with political purposes. However,
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Constitution has recognized the right "for everybody" and has not implied
restriction for anybody.

According to Article 8 (IV) of this Law, "holding a peaceful assembly of
political content can be prohibited by the decision of the relevant body of
executive power on the eve and during the period of carrying out
international events of state importance on the territories of cities and
regions where they are conducted”. This norm also directly contradicts
Constitution and article 11 of the Convention. The concept of preparation
period is generally an elastic notion and is an artificial way to restrict human
rights.

Article 9 of the Law is absolutely against Constitution and Article 11 of the
Convention. Section III of the article reads: "Conducting gatherings,
meetings,  demonstrations  and  street processions  can be prohibited  in a
radius of 200 meters around buildings housing legislative, executive and
court power of the Republic of Azerbaijan". The restriction here does not
include any urgency for democratic society, or protection of any other right
and freedom. People's constituional rights have been brutally restricted
without any grounds.

The non-allowance to use freedom of assembly envisaged in Section VI of
Article 9 in places other than the specified, the hour restriction norms in
section VII for gatherings also contradict Constitution and Article 11 of
Convention. Particularly, Law has charged relevant executive body to
approve places for free gatherings and directly authorized it to interfere in
place and targets of citizens' ability to exercise this right. In practice, every
constituency  has one pre-approved place for assembly during election
period and regretfully, places not suitable for social gatherings are more
remarkable in list. For years, the right to freely assemble has been brought
to the form of right used simply during elections, absolutely forbidden or
seriously restricted in later periods. Most of political parties cannot exercise
this right in post-election period and remain subject to relevant executive
body’s "generosity". Exercizing this right without prior consent is absolutely
banned.

Evaluation of legislation gives grounds to note that even though the
Constitutional norm regulating freedom of assembly was satisfactory, the
Constitutional Law of the Republic of Azerbaijan "On regulation of
implementation of human   rights and freedoms in the   Republic of
Azerbaijan"  adopted by the National Assembly on  December 24, 2002,
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contradicted the Constitution, carrying the same legal force with the
Constitution, and created conditions to restrict several moments connected
with human rights, further restricted these rights. The Law "On Freedom of
Assembly" adopted November 13, 1998, does not generally meet the
requirements of either the Constitution, or the Constitutional law adopted in
2002, or Article 11 of the European Convention "On protection of human
rights and main freedoms" ratified by National Assembly in 2001. There is
great urgency to revise the law to include provisions protecting essence of
freedom.

Article 49 of the Constitution of the Republic of Azerbaijan regulates
freedom of assembly. The Constitution stipulates freedom of assembly for
everybody. It says "everybody", and the notion should be accepted as
including not only Azerbaijani citizens, but also everybody living in the
country irrelevant of citizenship, as well as the persons without citizenship.
Section 2 of the Article reads: "Everybody is entitled to live peacefully,
armlessly, hold gatherings, meetings, demonstrations, street processions,
pickets". The article has directly  indicated forms and directions of
realization of the freedom of assembly. It has openly stipulated that
everybody wishing to freely assemble, is entittled to peacefully and freely
assemble by advance warning of the relevant state body. Apparently,
"warning relevant state body" does not necessiate "getting permission" for
free assembly, it simply enables state bodies to conduct security measures.
The side wishing to freely assemble should be able to hold gathering in the
place it determines by warning. It shouldn't wait for days for reaction of the
relevant executive power to that warning. From this viewpoint, demanding
permission from those entitled to freely assemble is contradicting
Constitution. The methods and essence of free assembling are also directly
indicated  in the Constitution.  Forms  of  gatherings  have been separately
pointed out. Those who wish to freely assemble, can arrange gatherings,
meetings, demonstrations, street processions, or pickets. But in all cases,
these gatherings should be held in peaceful and armless form.
Separately, Article 11 of the European Convention on Protection of Human
Rights and Main Freedoms,  ratified by Azerbaijan  in 2001, has  legally
guaranteed the right to Free Assembly and Right to Association. This article
specifies:

1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of
association with others, including the right to form and to join trade unions
for the protection of his interests.
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2. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than
such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in
the interests of national security or public safety, for the prevention of
disorder or crime,  for the protection of health or morals or for the
protection of the rights and freedoms of  others. This Article  shall  not
prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights
by members of the armed forces, of the police or of the administration of the
State.

Apparently, the first part of the article describes freedom of assembly and
association and the second part discloses on which basis and terms can this
freedom be restricted.

The most serious problem in exercising the right to freedom of assembly
and association is that legal grounds behind the restrictions are sometimes
used for obstructing freedoms. Official bodies' sometimes try to eliminate
freedom by referring in practice to restriction not freedom itself.

Article 11 of the Convention is expressing in limited form the cases when
states can limit  the specified freedom. Limited because the  cases are
concrete and cannot be expanded through interpretation. It should be
particularly realized correctly. Azerbaijan is a state which adopted the
Convention and  applies jurisdiction of the European  Court  of Human
Rights, and should properly refer this practice together with legislative
bodies, also the executive bodies which have to apply these laws and
international law rulings. Like any other country which has joined the
Convention, Azerbaijan should not refer to other reasons than indicated here
while restricting free assembly  and should not expand these reasons.
Because it had undertaken this as national obligation.

Freedom of association and assembly can be restricted only on the basis of
Section 2 of Article 11 of the Constitution. They are:

for the sake of national secutiry and public order;
prevention from disorder and crime;
for protection of health and morality;

for protection of rights and freedoms of other people;

The last sentence of section 2 of Article 11 of the Convention reads that
"this Article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the
exercise of these rights by members of the armed forces, of the police or of
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the administration of the State " and has indicated for member countries
which professions can have restrictions on freedom of assembly and
association.

The logic behind this restriction is that persons involved in armed forces,
police and administrative state bodies are administering state bodies and
their joining with other purposes would not be in complaince with state
administration and protection.

It's impossible to restrict persons' right to freedom of assembly and
association in cases other than those indicated above. For instance, it's
unacceptable to legally introduce the restriction by state bodies’ workload,
insufficiency of sources, proximity of official buildings, others’ right to
leisure, arrangement of events and other reasons not indicated separately in
Section 2 of Article 11. Because Article 11 of the Convention does not
allow bringing such additional reasons and determines a very clear
framework.

As clearly see from all the mentioned, restrictive norms in both the Election
Code and the Law on Freedom of Assembly which the Code refers to, has
brought the right to freely assemble to self-damaging role and is direct
violation of constitutional rights, Article 11 of the European Convention, as
well as voting rights.

This point is also being criticized in OSCE/ODIHR final Report dated
December 24, 2013: "This approach means unnecessary restriction on
citizen's right to free assembly. Given that political contestants have limited
opportunity to campaign outside of the formal 22-day campaign period, this
interpretation further restricted their ability to reach out to voters.
Furthermore, contradictions in legal requirements caused confusion among
contestants as to the applicable procedures.

In order to further an open campaign environment and in line with previous
OSCE/ODIHR recommendations, the restrictive approach of the executive
authorities regarding the allocation of official venues for the conduct of the
campaign should be reviewed. Contradictions between the Election Code
and the Law on Freedom of Assembly on the notification or application for
holding a public gathering should be eliminated and candidates should only
be required to notify executive authorities of their intent to hold a
gathering”.
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By recent amendments, the Election Code is limiting the circle of places for
election campaign placards during election and referendum campaigning. In
pracice, such placards are placed in front of each polling station. As polling
stations are mainly located in schools, these campaign placards can be glued
only onto boards situated in schoolyards.

Entrance to schoolyards is limited everywhere and school gates are closed at
the end of lesson hour, as well as on weekends. Not only voters, but also the
persons wishing to stick the campaign materials on these boards during the
campaigning, face serious obstacles. Besides, such placards are prohibited to
be stick on buildings, facilities and rooms belonging to state, included into
state register and considered historical or cultural monuments. Election
campaign materials contradicting requirements of the Civic Code of the
Republic of Azerbaijan are also prohibited to be glued to buildings and
other faciities. The expression "contradicting requirements of Civic Code" is
also absolutely indefinite. Because the Civic Code does not include a special
requirement on placement of campaign materials.

Distribution and placement of election campaign materials should be
absolutely free, technical regulations should not limit or eliminate
fundamental voting right. Restricting norms in the Code should be
eliminated.

Administrative punishment for right to freedom of assembly

Allongside restricting use of right to free assembly, heavy punishments have
been imposed on those exercising this right. Article   298 of the
Administrative Offences Code lost its validity by the Law of the Republic of
Azerbaijan N 462-IVQD dated  November  2, 2012 and new regulatory
article was added. The article's essence was as follows:

“Article 298. V i o l a t i o n o f t h e r e g u l a t i o n s t o
o r g a n i z e a n d h o l d g a t h e r i n g s , m e e t i n g s ,
d e m o n s t r a t i o n s , s t r e e t p r o c e s s i o n s a n d   p i c k e t s

Warning is issued and a fine from seven to thirteen manats is imposed for
violating legislative regulations for holding gatherings, meetings,
demonstarions, street processions and pickets".

The new article introduced on November 2, 2012 read as follows:
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“Article 298. Violation of regulations of organizing and holding
gatherings

298.1. For the gathering organizer's violating the norm defined by law for
holding gatherings, meetings, demonstrations, street   processions and
pickets -physical persons are fined from one thousand and five hundred
manats to three thousand manats, or according to situation of cases, taking
into consideration personality of the violator, community service from two
hundred hours to two hundred forty hours or administrative detention of
up to two months is applied, official persons are fined from three thousand
manats to six thousand manats, legal entities from fifteen thousand manats
to thirty thousand manats.

298.2. For participating in gathering, meetings, demonstraton, street
procession or picket organized not in compliance with regulations specified
by law – fine from three undred manats to six hindred manats, or
depending on conditions of the cases, taking into consideration the
personality of violator, community service  from one  hundred  and sixty
hours to two  hundred  hours or administrative detention of  up  to two
months is applied.

The most remarkable point here is that while the maximum level of fine was
13 manats in 2012, now the amount has been increased to 30 thousand
manats. It has updated the record of all periods and has increased sanction
for one article by 2.307 times. They did not сonfine themselves to such a
rise of fine, have reinforced the article sanction by community service of up
to two hundred and forty hours or administrative sentence of up to two
months. The legislators did not confine to this and added a note: "Note: In
case actions stipulated in articles 298.1 and 298.2 of this Code include
criminal signs, those actions result in criminal responsibility under relevant
articles of the Criminal Code of the Republic of Azerbaijan" – thus
stipulating execise of right to freedom of assembly as the most dangerous
case and criminal action.

For elections to be held free and democratic, for voters to feel themselves
comfortable, the way to the right to free assmebly should be open. Whilst
people assemble peacefully and do not endanger society, imposition of
high amount of fine on them, involving them  in obligatory work and
limiting their freedoms should be unacceptable.  The sanction of this
article should immediately be reduced to the level that existed in 2012.
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The way of using administrative resources should be  unambigiously
closed during campaigning, candidates should be deprived of their legally
recognized priviledges and opportunities irrelevant of their posts, equality
of all candidates should be ensured.

From the start of elections, all reconstruction, construction works,
refurbishment of facilities affecting citizen votes, should be  banned.
Except for cases of accidents, the period of expenditures pre-stipulated in
state and local budgets, should be banned from the start day of elections to
the day the results are declared.

Means of mass media in elections

Legal framework

Constitution stipulates freedom of expression, press freedom and freedom to
obtain information. However, libel  remains to be  a criminal act with
criminal responsibility of imprisonment of up to three years. Article 106 of
the Constitution and Article 323 of the Criminal Code prohibits dishonoring
or humilating President's honor and dignity and imposes an unnecessary
restriction on freedom of expression contrary to international standards. See
the following:

Article 19 of the International Covenant on Civil and Political
Rights, dated 1996 and Sections 13 and 47 of  the General
Comments of the UN Human Rights Commitee, dated 2011.

Makhmudov and Aghazadeh vs. Azerbaijan, Application No.
35877/04, Rulings of the European Court of Human Rights (ECHR),
December 18, 2008, Lingens vs Austria, Application No. 9815/82,
ECHR rulings and other cases taken July 8, 1986.

Besides, civic defamation charges accompanied with disproportional
financial sanctions result in de facto shutdown of media outlets. Due to web-
pages remaining open and lack of direct censorship, Internet is mostly
accepted as free space. However, detentions and persecution of online active
persons are on the rise. The recent changes made to the Criminal Code on
June 4, 2013, factually   applied defamation provisions on Internet
information resources. The above changes were adopted even though in
September, 2012, the Presidential Administration asked the Venice
Commission for help to write the Law on Defamation within the National
Action Plan to increase efficiency of protection of human rights and
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freedoms in Azerbaijan. See: "Opinion on the Legislation pertaining to the
Protection against Defamation of the Republic of Azerbaijan" posted on:
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)024-e

Besides, on June 12, 2012, the Parliament adopted amendments to laws on
"Obtaining information", "State registration and state register of legal
entities" and "On  commercial secret". The mentioned changes applied
within legal framework, imposed unnecessary restrictions on Constitutional
rights to obtain information.

OSCE/ODIHR Election Observation Mission also mentioned the issue in its
Final Report, December 24, 2013: Consideration should be given to
repealing criminal defamation provisions in favour of civil sanctions
designed to restore the reputation harmed, rather than compensate the
plaintiff or punish the defendant; sanctions should be strictly proportionate
to the actual harm caused and the law should prioritize the use of non-
pecuniary remedies.

Campaigning in media

Means of mass media have always been the most significant way of
campaigning during elections and referendum. Through these means,
candidates, political parties and referendum campaigning groups have
chance to reach to a major election audience within a short period of time
and with less energy, introduce themselves and explain their program and
goal.

In comparision with 2003 Election Code, the amendment made June 2, 2008
to the Code further restricted opportunities, media platforms to be allocated
for candidates and campaigning groups were limited to public broadcasting.
Article 77.1 of the Code in previous edition read that all broadcasters and
press outlets established by state bodies, organizations and institutions,
financed through state budget, were obligated to allocate equal place for all
candidates and referendum campaigning groups. The word "broadcasters"
was replaced by "public broadcasters" in 2008 and brought into an absurd
form and a seriously significant media platform was seized from the side
using passive voting right.

There  are  a  number of broadcasters and media  outlets established  and
funded by state in Azerbaijan. Upon acceptance to the Council of Europe in
2001, Azerbaijan undertook an obligation to abolish Azerbaijan State
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Television and turn it into Public Television. However, the obligation was
not carried out. The State Television and radio was protected, maintained
and even expanded. Particularly, after 2008, two more state televisions
(Idman Azerbaijan (Sports Azerbaijan) and Medeniyyet Azerbaijan (Culture
Azerbaijan)) and two regional TV and radios (Naxcivan State Television
and Kanal 35 in Naxcivan) and two regional radios (in Naxcivan) received
license and began operating. So the number of state TVs and radios reached
8. Today, ten TV and radios including Public televisions are funded through
state budget. Besides, the state is annually allocating soap-operas-assigned
millions of manats to private televisions from state budget. These donations
are regretfully not spent on publicly- important issues, public contribution to
political pluralism.

The government's annual financial aid to media is rising. In 2001, 65.5
million manats was expended on state media from state budget. This sum
equaled 76.8 million dollars in 2012, 82.9 million dollars in 2013, 84.2
million in 2014 and 84.8 million dollars in 2015. Even though millions are
spent on state media every year, regretfully, these televisions and radios
simply serve the government as a means of propaganda. Ways for other
political sides to use this opportunity are absolutely closed. There is legal
opportunity to campaign only on Public TV and radio. But in practice, the
legislative requirement to use this media outlet is used in a limited way.
During 2010 parliamentary   elections pre-election campaign, curious
situation evolved as no party or political bloc other than ruling party had
registered candidates from 60 constituencies. In case the requirement of the
law was applied, besides 8 state TV and radios in government hands, public
televisions and radio should also be given to their disposal. The situation
clearly described the injustice of the regulation brought by legislation.
Having noticed that no political side except for ruling party was entitled to
campaign in public television and radio, ruling YAP refused to campaign
alone in public television and radio. CEC put aside requirement of the law,
allocated 4- minute broadcast time to all individual candidates, without any
legal basis.

Legislative requirement was again brutally violated when the 4-minute time
was allocated. The requirement of article 80.5 of the Election Code "Free
broadcasting time should be allocated at a time when broader audience can
watch" was violated through CEC joint collaboration with Public TV and
Radio management. The campaigning time in television was set at 18:00. It
is not "the time when broader audience can watch" televisions. The prime-
time for televisions around the world covers from 19:30 to 20:00. Curiously,



134

the end of working time is considered the most listened for radios as radio
listeners are mainly in cars. 18:00-20:00 is the most listened time for radios.
The legislative requirement for radios was also violated at recent elections
and 21:00 was allocated for radio campaiging. So, radio campaign period
was set at prime time for TVs and at televisions- at prime time for radios,
the purpose was to have as little as possible audience to benefit from
campaign process.

Another problem was the volume of weekly campaign time being set at 3
hours. The daily norm did not exceed 25 minutes. Daily use of 25 minutes
during 3 weeks makes only a total of 540 minutes. In 2015, the broadcast
time Public TV should allocate will makes only 540 minutes. Dividing this
figure by the number of registered candidates, one candidate receives only 1
minute within 22 days. In 2010, 540 minutes divided by  741 persons
resulted only by 43 seconds for each candidate. In 2005, 2063 candidates
had only 15.7 seconds each. Allocating seconds of free broadcasting time to
individuals is not effective.

One of the  serious problems in pre-election campaign in media is
campaiging in private televisions and radios. Legislation allows private
televisions and radios to act freely as campaiging platform. As televisions
cannot operate freely, they  are not interested in election campaigning
process. They mainly reject participation in the process. Those participating
set abnormal price policy. During the recent elections, televisions set 3000-
3500 manat for one minute broadcasting. Even the Public TV price for one
minute was not less than 3000 AZN. Official paper "Azerbaijan" set 12.000-
20.000 AZN for one election banner. The prices were several times higher
than commercial ads prices.

The   reason was due to Election Code not differentiating political
campaiginig material from commercial ads  for their public significance.
Democratic states have very clear norm in this regard. For instance, in USA,
political ads should not be higher than the cheapest ads within 24-hour
broadcasting. If at 3 A.M., one minute ads costs USD 200, then political ads
at prime-time should not cost higher than USD 200. Analysing taxes given
by TVs in Azerbaijan, we can witness that commercial ads are bought at
very low prices. But political ads are set at extremely high prices. The
Election Code should urgently include such a regulation.

The Election Code does not entitle media to express position in connection
with elections. Namely this provision restricts televisions' news and other
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programs to freely inform about campaiging. Besides, Election Code
recognizes media as  a means in pre-election campaign and  as  a result,
coverage of any campaign is de-facto identified with campaiging in favor of
any candidate. It contradicts the Council of Europe relevant
recommendations. CE recommendations note that   particularly during
election period, media and private broadcaster serving public interests,
should ensure fair, balanced and impatial coverage of election campaign
through  discussions,  interviews and debates,  as  well as news  and other
programs devoted to daily developments. See the Committe of Ministers
Recommendations (CM/REC(2007)15) to member states on media coverage
of election campaigns:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1207243&Site=CM&BackColorInterne
t=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75#

OSCE election observation mission report read: "The Election Code should
address the right   of voters to receive comprehensive and diverse
information about political alternatives through the media. Public service
media and private broadcasters should be legally obliged to provide fair,
balanced and impartial coverage of the election campaign in their news and
current affairs programs. Such provisions should be overseen by an
independent body competent to conduct media monitoring".

Generally, OSCE/ODIHR Election Observation Mission's monitoring of
recent presidential elections also mentioned that candidates did not have
enough access to press, and there was lack of balanced and open exchange
of views for political opportunities. Restrictive legal framework and openly
disproportional coverage of the incumbent President's activity within
campaign period further deepened the inequal conditions for candidates. It
contradicts Section 7.8 of 1990 Copenhagen Document of the OSCE and
limits voters' opportunity to make informed choice. Section 7.8 of the
document requires that "participating states should provide that no legal or
administrative obstacle stands in the way of unimpeded access to the media
on a non-discriminatory basis for all political groupings and individuals
wishing to participate in the electoral process".

Section 7.7 of OSCE 1990 Copenhagen Document also declares the
following on campaign period: “Member countries should ensure ensure
that law and public policy work to permit political campaigning to be
conducted in a fair and free atmosphere in which neither administrative
action, violence nor intimidation bars the parties and the candidates from
freely presenting their views and qualifications, or prevents the voters from
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learning and discussing them or from casting their vote free of fear of
retribution”.

As a result, the following changes should be made to the Code:
- provisions requiring registration of candidate in 60 constituencies and

provision imposing other limitations should be eliminated;
- all televisons and radios funded through state budget should allocate

broadcast time in election process in an obligatory way;
- This time should not be less than 1 hour a day for every television and

radio and should be only at prime-time;
- Paid broadcast time at private televisions, as well as public and state

broadcasters should have minimum limit, campaign hours should be at
prime-time, the highest level of the price should be set lower than the
cheapest commecial ad within latest month;

- The highest price set at periodical press outlets, online resources, sites
and other media should be set less than the cheapest commercial ad;

- From the start day of electons, "election period" regulations should
be applied in all TVs and radios, periodicals, other media resources' news
policy, both government and opposition should be given equal coverage in
news;

- Balance should be ensured, a press group with equal participation of
sides should conduct controlling function;

- Media bodies violating regulations should receive high fines and in
case they do not follow the rules after fines, their broadcasting or
publication should be temporarily ceased till the end of the voting day.

F) REGISTRATION AND WORK OF OBSERVERS IN
ELECTIONS

Institute of observation is very significant during elections in terms of
realizing elections' transparency principle. Regretfully, observation is
impossible without passing through a bureaucratic system via the current
Election Code. Actually, only a non-governmental organization wishing to
carry  out observation mission in elections, should be accredited at the
Central Election Commission (CEC). To this end, it should be enough for
NGO to submit relevant application and copy of state registration certificate
to CEC. CEC should itself be able to have a look at the document’s original
through the Justice Ministry   electronic registry. NGO itself should
determine dispatch of its observers for concrete polling stations and giving
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them relevant cards. The same regulation should be set for political parties
not participating in elections, but wishing to conduct observation.

The Election Code requirement for observers to get registered at relevant
election commissions should be applied only  to persons who want to
observe elections at their own initiatives. Such a rule opens major
opportunities for organizations implementing observation mission to express
themselves before relevant instances (election commissions, courts, etc.).

Observers of political parties participating in elections and wishing to
conduct observation (bloc of political parties) and candidates should not at
all get registered at election commissions. The observers appointed by these
subjects should conduct observation only with cards given by these subjects.
Because those subjects actually get registered at election commissions and
re-registration of their observers at election commissions is a repeated
procedure.

Requring photo for observation card should be eliminated, because the card
is considered valid when submitted together  with  ID card and  for this
reason, there is no need for photos.

Observers' rights should be indicated concretely and clearly in legislation,
their rights should be expanded, they should be authorised to obtain copies
of voter lists, check lists, as well as parallel count of votes.

Legislation should unambiguously  specify as obligation reception of
opinions and acts compiled on elecion day by observers and submitted to
relevant election commissions. Facts indicated in these documents should be
checked during the process of determining election results, urgent measures
should be taken in case of any grounds, should be referred to as basis in
determination of election results.

During voting day, observer should use his/her right to be in voting room
of election station at any time of the day, use dictophone and video
cameras, as well as other means of modern technology. The material
observers obtain during observaton via those technical means should be
considered as evidence obtained via legal way, relevant changes should be
made to Civic Procedural Code and Criminal Procedural Code. Records
of observation cameras should also be unconditionally considered legally
obtained evidence for courts, these records should be critical at  any
dispute.
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Legal force of the act compiled by observer should not be linked to other
persons' will and should be evaluated as one of direct evidences.

All norms on conduct of exit poll should be excluded from the Code, any
public body should freely conduct exit poll in any polling station and
constituency. As it carries public control character over election process,
getting CEC consent is of absurd nature.



139

Part II

Status of compatibility of Central Election Commission’s
acts of statutory nature with Electoral Code

According to the requirements of Article 25.3 of the Electoral Code of the
Republic of Azerbaijan, within its authority, the Central Election
Commission (CEC) shall adopt and publish regulations and methodical
instructions regarding implementation of the Electoral Code. Given these
duty, the Central Election Commission of the Republic of Azerbaijan has
approved (December 09, 2011, Decision 15/50) “Rules for development and
passage of acts of statutory nature by the Central Election Commission of
the Republic of Azerbaijan” with the purpose of implementation of the
Order of the President of the Republic of Azerbaijan “On Implementation of
the Constitutional Law of the Republic of Azerbaijan On Normative Legal
Acts” ((#384, February 16, 2011. Section 3). These rules define the rules for
development and passage of acts of statutory nature (hereafter referred to as
Commission’s Acts) of the Central Election Commission of the Republic of
Azerbaijan (hereafter referred to as Commission).

According to the Rules:
• Commission’s acts are official documents passed by the

Commission that establish obligatory code of conduct for limited
scope of persons and they are considered for multiple use.

• In conformity with Article 4.1.2 of the Constitutional Law of
the Republic of Azerbaijan “On Normative Legal Acts” (hereafter
referred to as Constitutional Law), the Commission’s acts shall be
passed in the form of decisions, instructions and explanations.

• In conformity with Article 4.3 of the Constitutional Law, The
Commission’s acts shall be adopted on the basis of a normative legal
act and shall refer to its relevant norm.

• In conformity with Article 4.4 of the Constitutional Law, the
Commission’s acts cannot contradict the normative legal acts of the
Republic of Azerbaijan.

• The Commission’s acts are developed in conformity with the
requirements of Article  50 of the Constitutional Law and  of
Electoral Code of the Republic of Azerbaijan.

But after the passage of abovementioned rules, during the monitoring of
Commission’s approved acts it was found out that there is a serious
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incompatibility between these acts and the requirements of the Electoral
Code, which is the main normative legal act regarding the elections. It
means requirements of the Constitutional Law “On Normative Legal Acts”
as well as of the abovementioned rules have been seriously violated. To see
the incompatibilities in detail it is necessary to look at the following CEC
Instructions separately:

1. Completion of protocol of election commission

A) Second sentence in paragraph 1.1.3 (1.1.3. It is prohibited to complete the
protocol by pencil and make any corrections on it. Initially, a draft copy of the protocol
shall be completed due to the prohibition of making corrections on the official protocol.) of
the “Comment on the Rule for completing protocol of the Precinct Election
Commission on the voting results in the Elections to the Milli Majlis of the
Republic of Azerbaijan” approved by decision 10/89 in May 25 2015, as
well  as the sentence “Since making corrections to the protocol  is not
allowed, it is appropriate to  complete  draft  protocol first”  stated in
Appendix 1 to this Comment should be removed as Article  100 of the
Electoral Code specifically and clearly establishes the forms of the protocol.

...

(Article 100. Voting protocols of election commissions

100.3. The protocols shall be produced in the form of a booklet, which consists of 3
carbonized copies (each copy of different color).

100.4. Corresponding to rules identified  by  the  Central Election Commission, each
protocol shall be enumerated in succession, and their serial numbers shall be indicated
appropriate to the number of election constituencies (except for protocols of the Central
Election Commission).

...

100.11. Copies of the election protocols shall be produced at the same time as the election
protocols, and provided to election commissions. Every single commission shall be
provided with 30 copies of the protocol. No serial and batch numbers shall be printed on
copies of the protocols, but shall be indicated in writing when filling in the corresponding
copy of the protocol. Copies of protocols and other documents of election commissions
submitted to the persons mentioned in Articles 40.2 and 40.4 of this Code shall be certified
by the chairperson or secretary of an election commission upon their request. In this case,
the person shall write the words “Matches the original” on the copy of the document to be
certified, sign it (indicating the serial and batch numbers), approve  it with the
commission’s stamp, and indicate the date of approval. The persons specified by Articles
40.2 and 40.4 of this Code may obtain one certified copy of the protocol without free of
charge, and an additional copy by paying the fee determined by the Central Election
Commission, taking into account Article 42.2.9 of this Code.
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100.12. Protocols shall be completed by members of the election commission with decisive
voting rights, and be signed by at least two thirds of the election commission members with
decisive voting rights. Any member of the election commission with decisive voting rights
who disagrees with the whole protocol or various parts thereof, shall enclose his/her
special opinion to the protocol and relevant notes shall be made in the protocol in this
regard. The persons specified by articles 40.2 and 40.4 of this Code may observe the
procedures of completion of protocols. It is prohibited to complete the protocol by pencil or
to make any corrections on it.)

According to the requirements of this Article, the protocol shall be produced
in the form of a booklet which consists of 3 carbonized copies. The Article
also mentions an expression `copy of the protocol`, which is completed
based on the data written on carbonized protocol and is for submitting it to
the observers  present at  the polling station etc. The  term `Draft Copy`
mentioned in the Comment is not found in the legislation and this reference
in the Comment initiates a new norm. But the CEC cannot establish a new
procedural norm by exceeding its authorities.

The paragraph and sentence mentioned in the Comment contradict the
requirement of Article 106 of the Electoral Code.

Article 106. Vote Counting in Polling Station
106.1. When voting ends, the Precinct Election Commission chairperson shall announce
loudly that: “only the voters who have already received ballot papers and those in the
polling station may vote.” In this case, voting of only the voters in line in the polling station
prior to the  announcement shall be ensured. Before opening the  ballot box, Precinct
Election Commission members shall count and cancel unused ballot papers in the presence
of observers in the polling station. The number of unused ballot papers shall be announced
and recorded in the final protocol of voting results. The number of signatures of voters who
have received ballot papers and envelopes shall be recorded in the final protocol on results
of voting. At the same time, the number of voters voting with a de-registration card and
those voting outside the voting room using mobile boxes, shall be recorded in the final
protocol. Then, the Precinct Election Commission chairperson shall examine the stamps
and seals of the ballot boxes, show them to the Precinct Election Commission members and
observers, and open the ballot boxes.

106.2. Ballot boxes shall be opened one by one: first the mobile ballot box, then the
immovable ballot box. Ballot papers in the mobile ballot box shall be counted first. Their
number should not exceed the number of requests. When counting ballots from the mobile
ballot box, if the total number of ballot papers is more than the number of requests (total
number of voters who were issued ballot papers), then all votes in the mobile ballot box
shall be considered invalid by decision of the Precinct Election Commission. An act on this,
which includes a list of the surnames of the commission members that accompanied the
mobile ballot box, shall be attached to the final protocol. The number of voters who have
voted with a voting card shall be added to the number of voters who appear on the Voter
List of the precinct.

106.3 (Removed)
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106.4 If there are doubts on the validity of a vote, the Precinct Election Commission shall
vote to determine if the vote is considered valid. If a decision is made to consider the vote
invalid, the reasons for the decision shall be recorded on the reverse side of the ballot
paper. Such a record should be approved by the signatures of the chairperson and
secretary of the Precinct Election Commission. Invalid votes shall be packed separately.

106.5. Counting of votes by the Precinct Election Commission chairperson, with
participation of Precinct Election Commission members, shall continue without break until
the count is finished. During this period, every used ballot shall be stamped. All Precinct
Election Commission members and observers shall be informed of the results of voting.

106.6. The final protocols on voting results shall be completed in the presence of the
persons specified in Articles 40.2 and 40.4 of this Code.

106.7. The First copy of the protocol, together with the following documents shall be sent
immediately, but not later than 24 hours after Voting Day, to the Constituency Election
Commission, accompanied by the chairperson of the Precinct Election Commission, two
members representing different political parties and observers: complaints (applications)
about violations of this law received by the Precinct Election Commission and decisions
made by the Precinct Election Commission with respect to these complaints and
applications, an act on receipt of ballot papers by the Precinct Election Commission, an act
on cancelling the unused ballot papers, indicating the number of such ballots, an act on
issuing voting cards and on cancelling unused voting cards, recording their number; an act
on the number of torn off left corners of the ballot papers; an act on the number of spoiled
ballot papers mentioned in the Article 104.15 of this Code, along with the act provided for
in Article 105.3 of this Code, the ballots and the voter list for the precinct, together with
voting cards attached. All documents mentioned above should be signed by the chairperson
and secretaries of the Precinct Election Commission. Verified copies of complaints
(applications), decisions of Precinct Election Commissions and acts mentioned above, shall
be attached to the 2nd copy of the protocol.

106.8. The second copy of the protocol, the torn off left corners of ballot papers, the torn
off pieces of spoiled ballot papers with the list of persons mentioned in Article 40.2 and
40.4 of this Code who observed the voting and vote count shall be kept by the secretary of
the Precinct Election Commission until the commission has finished its activities.

106.9. The Precinct Election Commissions established outside of the Republic of
Azerbaijan shall send the first copy of the protocol on voting results together with the
attached documents to the Constituency Election Commission determined by the Central
Election Commission within 3 days of Election Day.

106.10. The Constituency or Precinct Election Commission shall consider voting ineffective
if legal violations that occurred during the conduct of elections (referendum), or the course
of determining election results, do not allow for identifying the voters’ will; or if there is a
court decision.

106.11 After being compiled, the 3rd copy of the protocol of the Precinct Election
Commission shall be posted on the notice board, and kept there for 5 days.

Subject lines 1-6 of the protocol shall be completed prior the ballot box is
open, the subject lines 7-10 shall be filled out after the ballot box is open.
This requirement is broken when the draft protocol is completed first and
the main protocol later. In case of inconsistence between 1-6 and 7-10 it is



143

very easy to correct the draft version of the protocol, but it is impossible to
correct the main one. In  such  case,  the commission member  can make
corrections in the draft protocol and change the data accordingly, then
complete the main protocol. It means the commission member is created a
convenient condition to change/interfere the voting results which is
unacceptable. In this circumstances, the precinct election commission will
have the opportunity to legalize falsified results easily.

The last sentence of Article 2.3 of the Comment – 2.3. ... The PEC member
who does not agree with the protocol in whole or various parts thereof shall
enclose his/her special opinion to the protocol upon signing it and shall
make relevant notes in the protocol in this regard. – contradicts the
requirements of Article 100.12 of  the Electoral Code. It is the election
commission member’s right to sign or not to sign the protocol, or to write a
special opinion. Signing the protocol by the commission member for the
reason of enclosing his/her opinion to it cannot be assigned as a mandatory
requirement. As it is established by the Electoral Code, the protocol shall be
signed by the members who voted for the decision. Those who voted against
the decision have the right not to sign the protocol and to enclose his/her
opinion. Obstructing this right is unacceptable.

The `Note` after the paragraph 3.3. (Note: If any mistake was committed
due to carelessness during compiling the protocol, (inclusion of false
information, erasing and  other), the relevant  PEC shall make  this case
official by  its decision, compile a relevant act on this and submit the
protocol together with this act to the Con.EC within the period implied by
law.) of the Comment should also be removed. It is inconsistent with Article
106 and 107.6 (107.6. Should the Constituency Election Commission
discover mistakes  or  inadmissible corrections  and inconsistencies  in the
protocol (including other documents attached thereto) of a Precinct Election
Commission, the Constituency Election Commission may adopt a decision
on the recount of votes in the relevant election precinct. In this case, the
recount of votes shall be undertaken by the members of the Constituency
Election Commission with decisive voting rights. The relevant Precinct
Election Commission and the persons indicated in Articles 40.2 and 40.4 of
this Code shall be notified in on the recount of votes. A protocol shall be
compiled on recount of votes and the words “recount of votes” shall be
recorded on it.) of the Electoral Code. Moreover, having this note written in
this document will establish conditions for the chairperson of the
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commission to manipulate legal results of elections by covering a serious
violation under the pretext of carelessness.
The abovementioned  inconsistence  in the Comment should  be rectified,
requirements of the Electoral Code and the recommendations of the
international institutions should be fulfilled.

B) The second sentence of paragraph 1.1.3 (It is prohibited to complete the
protocol by pencil and make any corrections on it) of the “COMMENT on
the rule for completing protocol of the Constituency Election Commission
on the voting results in the Elections to the Milli Majlis of the Republic of
Azerbaijan” approved by Decision #10/90 of the Central Election
Commission of the Republic of Azerbaijan in May 25, 2015 and a note in
the Annex 1 to this Comment “Initially, a draft copy of the protocol shall be
compiled due to the prohibition of making corrections on the official
protocol.” should be removed. It is the identical situation as in the case of
“Comment” on completion of PEC protocols, stated above in Section 1.
Additionally, the last sentence in paragraph 2.4. (Final protocol on the
voting results shall be signed by at least two thirds of the Con.EC members
with decisive voting rights. The commission members are prohibited to sign
incomplete or not fully completed protocols. The Con.EC member who does
not agree with the protocol in whole or various parts thereof shall enclose
their special opinion to the protocol upon signing it and shall make relevant
notes in the protocol in this regard.) of the ‘Comment’ contradicts the
requirements of Article 100.12 of the Electoral Code. It is the election
commission member’s right to sign or not to sign the protocol, or to enclose
a special opinion. Signing the protocol by the commission member just for
enclosing his/her opinion to it cannot be assigned as a mandatory
requirement. As it is established by the Electoral Code, the protocol shall be
signed by the members who voted for the decision. Those who voted against
the decision have the right not to sign the protocol and to enclose his/her
opinion. Obstructing this right is unacceptable.

`Note 1` under the paragraph 3.3. (Note: 1. If any mistake was committed due to
carelessness during compiling the protocol of the PEC, (inclusion of false information,
erasing and other) and if consequently it became impossible to define the voters’ will, then
after receiving the protocol, the relevant Con.EC shall adopt a decision on re-count of
votes in this precinct. Re-counting of votes shall be conducted by the Con.EC members with
decisive voting rights, they shall compile and sign a protocol on the voting results on this
polling station, it shall also be sealed by the Con.EC stamp and this protocol should
contain the words “re-count of votes”. This protocol shall also be attached the PEC
protocol. The final Con.EC protocol shall include the information in the protocol on this
precinct compiled by the Con.EC) of the “Comment” and `Note 2` (Note: 2. If any
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mistake was committed due to carelessness during compiling the protocol of the Con.EC,
(inclusion of false information, erasing and other), then the Con.EC shall make this case
official by its decision, shall compile a relevant act on this and submit the protocol together
with this act to the Central Election Commission within the period implied by law) should
also be removed. They  are also contradicting Articles 107.6 and 108.4
(108.4. Should the Central Election Commission, within at the latest 4 days
after Voting Day, discover mistakes or inadmissible corrections and
inconsistencies in the protocols (including other documents attached thereto)
submitted by the Constituency Election Commissions, the Central Election Commission
may adopt a decision on the recount of votes in the relevant election constituency. In this
case, the recount of votes shall be undertaken in the presence of the members of the Central
Election Commission with decisive voting rights. The persons indicated in Articles 40.2 and
40.4 of this Code shall be notified in advance of the recount of votes. A protocol shall be
compiled on the recount of votes and the words “recount of votes” be recorded on it.) of
the Electoral Code. Moreover, having this note written in this document will
establish conditions for the chairperson of the commission to manipulate
legal results of elections by covering a serious violation under the pretext of
carelessness.

The abovementioned inconsistence in the “Comment” should be rectified,
requirements of the Electoral Code and the recommendations of the
international institutions should be fulfilled.

2. Exit Poll

Paragraphs 1.3, 2.1, 2.3 and 2.2.2 of the “Rules for the Accreditation of the
Organizations Conducting “Exit-Poll” in Elections of the Republic Of
Azerbaijan” approved by Decision # 5/32 of the Central Election
Commission of the Republic of Azerbaijan in June 05, 2013 contradict the
legislation and limit the rights of NGOs.

1. Requirements for the persons intending to hold “exit-poll”
…
1.3. Influential legal entities with relevant practice and professionalism in this field can
participate as an organization conducting “exit-poll”. When conducting elections non-
governmental organizations and foreign legal entities can participate in “exit-poll” related
activities pursuant to Article 2.4 of Law of the Republic of Azerbaijan “On non-
governmental organizations (public unions and foundations)”, as well as pursuant to
election legislation of the Republic of Azerbaijan. The persons involved in the conduct of
“exit-poll” in the name of these organizations, mainly, shall be specialists on electoral law
and election system or the persons having certain practice in this field.
2. Requirements for accreditation of “exit-poll”
2.1. “The organizations intending to conduct “exit-poll” shall submit written application
on accreditation to the CEC at least 20 days prior to the voting day.
…



146

2.2.2. Written information on the rules, methods, resources to be used when conducting
“exit-poll” by  the  organization (the  number of the  persons conducting “exit-poll”,
financial-technical aids considered for using when conducting “exit-poll” and so on).
2.3. CEC shall consider each written appeal, investigate the documents submitted together
with the appeal and adopt grounded decision on accreditation or refusal from accreditation
of the relevant organization within 10 days since the day of its receipt.

Following are the reasons:

1) Requirements of the Rules on: organizations conducting “exit-polls”
be specialists in “exit-poll” or be experienced in this field; rules,
methods, resources to be used when conducting “exit-poll” (the
number of persons conducting “exit-poll”, financial-technical aids
considered for using when conducting “exit-poll” etc.); persons
involved in conduct of “exit-poll” be specialists on electoral law and
election system or have certain practice in this field - are strict for
conducting “exit-poll” and they limit the rights of legal entities and
non-governmental organizations willing to conduct such polls. This
rule, by requiring the right for “exit-poll” activities be licensed
violates the right for ‘equality of all people under the law’ identified
in Article 25 of the Constitution. Consequently, these “Rules” give
the permission to conduct “exit-poll” only to experienced
organizations and prohibits those who are willing to conduct it for
the first time.

2) This requirement also limits the suffrage identified by Article 56 of
the Constitution and this limitation contradicts Article 71 of the
Constitution. According to Part II of Article 71 of the Constitution,
no one can restrict exercising human and civil rights and freedoms.
In this case, the suffrage is limited by the abovementioned norms of
these “Rules” approved by the Central Election Commission. At the
same time, the abovementioned norms identified by the “Rules”
establish new rules for exercising the suffrage which is against the
legislation. So, according to Article 94 Part I paragraph 1 of the
Constitution of the Republic of Azerbaijan, exercising human rights
and freedoms, state guarantee for these rights and freedoms are a
part of the general rules established by the Milli Majlis of the
Republic of Azerbaijan. It means, issues of this nature are under the
responsibilities of the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan and
they are determined by the law. In such circumstances, these rules
(regulations) are not considered either in the Electoral Code,
including Article 25.1.23 of the Electoral Code regarding
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accreditation of “exit-poll” organizations by the CEC, or in Article
2.4 of the law “On Non-Governmental Organizations (Public Unions
and Foundations)” which establishes conduct of “exit-poll”, or in
any other legislative acts. Thus, according to Article 94 of the
Constitution of the Republic of Azerbaijan, the norms (regulations)
to be determined by the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan
cannot  be  established by these “Rules”  approved by the  Central
Election Commission.

3) Provisions identified by 2.1 and 2.3 are strict as well. In fact, “exit-
poll” is also of a observation nature. Accordingly, having the
requirements for the accreditation of “exit-poll” organizations
harsher than the requirements for registration of local observers
contradicts the requirements of legislation.

All the norms regarding conduct of “exit-poll” should be removed from
the Electoral Code. “Exit-poll” should be conducted freely by any
organization within the territory of any constituency or precinct. Since
this is a kind of public control over the election process, it is not necessary
to get permission from the CEC for that.

3. Handling electoral complaints by the election commissions

Paragraphs 5.2, 5.8 of the “Instructions on rules for submission and
processing of complaints and appeals on the violation of election rights filed
to the Central Election Commission of the Republic of Azerbaijan and
Constituency Election Commissions”, approved by Decision 11/53-2 in
August 12, 2008 of Central Election Commission of the Republic of
Azerbaijan, amended by by Decision 15/58-6 in July 23, 2010, by Decision
5/16 in October 19, 2012, by Decision 6/60 in June 18, 2013 contradict the
requirements of legislation.

While:
a) According to the “Instructions”, the expert group investigating the

election complaints shall be comprised of the members of election
commission and employees of the secretariat of election commission.

(5.2. During the  appointment of an expert group member professionalism, ability  to
conduct factual and legal analyses, professional experience in the field of elections and
existence of high public confidence in the impartiality of his/her  activity shall be
considered. Election secretariat staff who met the above requirements, as well as, non-
lawyer commission members shall be included in the group. Commission members who are
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lawyers by  profession may  also be  included in the expert groups. If a commission
secretariat staff is included in the expert group, and given that this person is involved in the
conduct of an investigation, in that case, he/she shall not be assigned for any other task of
the secretariat.)

However, the Electoral Code (112-1.1. In order to investigate complaints on actions
(lack of actions) and decisions that violate citizens’ election rights relevant expert groups
shall be created at the Central Election Commission composed of 9 members, and at the
Constituency  Election Commission composed of 3 members. Commissions’ lawyer
members may be included in the composition of these groups. Rules for establishing expert
groups shall be determined by the Central Election Commission.) establishes the
representation of election commission members in the expert group as non-
mandatory. But the “Instructions” identify it as an imperative rule and keep
the expert group under the monopoly of the commission which is
inadmissible. Composition of  expert groups under this requirement puts
their activities under   the   control   of relevant   election commission,
particularly under the control of the chairperson of election commission.
This is how the expert groups are not independent during the investigation
of the complaint and they cannot demonstrate unbiased position.

b) As it is stated in paragraphs 5.5 and 5.9 of the “Instructions”,
involvement of the secretary

(5.8. After the creation of an expert group, the secretary of a respective election
commission shall also function as a coordinator of this group. Coordinator is not
included in the expert group and through assisting the group in its work; he/she
pays attention to that it functions according to the law. If a secretary of a relevant
election commission is unable to perform the duties of a coordinator because of a
substantiated reason, in that case, these duties shall be carried out by one of the
experts upon the request of the secretary. 5.9. Expert group coordinator shall
perform the following duties:
5.9.1. To obtain regular information on the distribution of work load between the

expert group members;
5.9.2. To obtain regular information on the status, time period, and other issues

related to the complaint processing on the basis of distribution of work  distribution
between the expert group members;

5.9.3. Upon the request of an expert who is dealing with the case or on his own
initiative, assign other group members to this investigation process, if there is a need for
the involvement of additional experts for the consideration of a specific complaint;

5.9.4. To convene an expert group meeting if necessary and discuss the status of
complaint processing;

5.9.5. To undertake  necessary organizational and other measures to ensure
efficient function of the expert group;

5.9.6. To ensure the preparation of expert recommendations and commission draft
decisions in compliance with the legislation;
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5.9.7. To discuss with the commission chairpersons the schedules for hearing of
specific and/or collective complaints at the commission sessions according to the
investigation deadlines.),

of the commission as a Coordinator of the expert group and his/her control
over the activities of the group put the independence of the group under a
serious doubt. Also, the requirement of the Electoral Code `Rules for
establishing expert groups shall be determined by the Central Election
Commission` does not give a ground to take the independence of the
institution or individuals under control whose independence is one of the
important component of fair, unbiased and detailed investigation
while handling the election related complaint. Selection of a coordinator
among the group members themselves would be more appropriate and
reasonable.

c) Another contradictory moment which provides an absurd situation is
that apart from  the authorities of the expert group members to
prepare an opinion about the results of investigation set forth in the
Electoral Code, this “Instruction” authorizes the expert to submit a
draft decision regarding the investigated complaint to the election
commission, while the Electoral Code does not identify such
authorities.

(The Instruction:
6. Authorities of the expert group members
...
6.1.7. To submit recommendation and draft decisions along with the investigation materials
to the relevant election commission.
...
7.11. Expert recommendation is made and prepared with the agreement of the Coordinator
and announced or published (also posted on the web site with the exclusion of
recommendations made by the Con.EC expert groups) within the next 18 hours and
delivered or sent to the complainant. Besides making a recommendation on the investigated
complaint, the expert group member shall also prepare the draft decision of the Con.EC
regarding this complaint. Draft decision shall be factually and legally substantiated,
approved by the expert group Coordinator and subsequently the case regarding the
complaint shall be included by the election commission chairperson in the commission’s
session agenda. Recommendation and draft decision shall also be delivered to the
commission members before the relevant session within  the time periods specified in
Articles 19.8 and 19.14 of the Election Code. After the conclusion and publication of the
expert recommendation, it must be discussed at the election commission session under the
rules specified in the item 9 of this Instruction.)

(The Electoral Code:
Article 112-1. Investigation of Complaints on Violation of Citizens’ Election Rights.
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...
112-1.4. Once the complaint is registered the expert group will have the following
responsibilities: to issue an opinion on the complaint to the relevant election commission
together with the investigation documents;
112-1.4.1. to issue an  opinion on the complaint to the relevant election commission
together with the investigation documents;
...
112-1.6. The expert group within the Central Election Commission must follow the below
mentioned rules along with Article 112-1.5 of this Code: 112-1.6.1. Make recommendations
for a relevant decision by the Central Election Commission following the Articles 60.6,
68.5, 87.9, 88.7, 88.8, 113, 115 and 116 regarding the complaints about illegal actions of
other bodies and officials that are not related to the actions (lack of actions) or decisions of
the election commissions.)

d) Investigation of election complaints under this method as well as
adopting decision about it will be followed by conflict of interests,
because members of the election commission in the role of members
of the expert group prepare an Opinion about the results of
investigation of a complaint and also participate in the meetings of
the election commission while making decision regarding the
Opinion.

Investigation of electoral complaints in this manner makes it considerably
difficult to handle them fairly and in conformity with the requirement of the
Electoral Code. In general, it does not provide rationale and secure means of
legal defense for protecting election rights.

- Rules for submission and processing of electoral complaints should be
simplified, processing of complaints should be accessible to everyone
whose rights have been violated;

- As international organizations have earlier recommended, composition
of the expert groups should be reviewed and new Groups composed of
independent lawyers capable to investigate the complaints fairly should
be created. In order to provide the investigation to be handled by a group
comprised of several experts, the related procedures should be amended.
The  applicants should be  invited to the investigation process by  the
expert group for them to be able to submit their complaints as well as to
participate in the groups’s discussion of evidences. The investigation
process held by the expert group should be open for observers.

- Extension of three-day requirement for investigation of complaint for
another three days should be removed;

- Even if three-day requirement to submit the complaint has passed, this
period should be reinstated in the manner established for courts in case
if the applicant has objective cause;
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- Criminal   liability should be   established for not investigating or
avoidance of investigating as well as for not fulfilling the duties set forth
by the legislation for investigating the complaints;

- Except for the applicant’s fault or voluntary refusal, non-participation
of the applicant in the investigation process should be the basis for
cancellation of the decision regarding that particular case.

- Sanctions for actions violating the election rights which are considered
administrative offense or criminal case should be hardened. Moreover,
unavoidability of liability should be ensured;

- Election subjects’ opportunities to appeal to the court on irregularities
regarding the election rights of administrative offense nature should be
expanded, handling of these irregularities should be simplified and be
prompt;

- Norms for considering results of elections invalid should be more
specified, and   the requirement for approval of election results by the
Constitutional Court should be cancelled.

4. Election campaign

Paragraph 1.1. of the “Regulation on the Press Group formed under the
Central Election Commission of the Republic of Azerbaijan to control the
observance of the rules for the conduct of pre-election (pre-referendum)
campaign in mass media” approved by Decision 5/33 in June 05, 2013 of
Central Election Commission of the Republic of Azerbaijan is in
inconsistence with the legislation. While Article 74.5 of the Electoral Code
(74.5. A press group established under the Central Election Commission,
comprised mostly of journalists, shall ensure the observance of the rules on
pre-election  campaigning  identified by this  Code.) does not express the
representation of the commission members in the group. In such case,
establishing representation of the commission members in the group by the
“Regulation” puts the group under the commission’s prerogative power. It
means composition of media group under this requirement puts its activities
under the control of relevant election commission, particularly of the
chairperson of election commission. This is how the media group is not
independent during the investigation of irregularities and appeals and cannot
demonstrate unbiased position, while independence of this group is very
important for it to be able to control the process fairly and impartially.

As it is stated in paragraph 2.1 of the Regulation (2.1. Head of the Press
Group shall be elected by members of the Group from members of the CEC
with decisive voting right.), involvement of the CEC member with decisive
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voting right as the leader of the media group as well as controlling the
group’s activities put the independence of the group under a doubt. It would
be more appropriate and reasonable to select a coordinator among the group
members. Investigation of appeals and irregularities under this method as
well as adopting decision in this regard will be followed by conflict of
interests, because members of the election commission as members of the
media group prepare an Opinion about the results of investigation and also
participate  in the meetings of the  election commission while making
decision regarding the Opinion.

On another hand, the “Regulation” is not clear about the number of
members as well as of formation of the group.

(2. Formation and rules for the organization of activity of the Press Group
2.1. Head of the Press Group shall be elected by members of the Group from members of
the CEC with decisive voting right.
2.2. In  the case of  the absence of  the head of  the Press  Group,  one of  its  members
implements duties of the head with his/her charge.
2.3. Press Group shall discuss and settle the issues within its competence in collegial form
at the sessions.
2.4. In the case when 2/3 part of Press Group members participate in the session, then it
should be considered authoritative.
2.5. The decisions concerning the issues discussed shall be adopted by simple majority of
vote.)

The media group equally formed of election subjects should have the
function of controlling election campaign activities on media.

The applicants should be invited to the investigation process by the media
group for them to be able to submit their complaints as well as to
participate in the group’s discussion  of evidences. The investigation
process held by the media group should be open for observers.

Number of members of the media group, rules for its formation, as well as
its functions should be clearly recorded in the act of the Commission.

5. Web camera

Paragraph 1.1. of the “Rules on installation and use of web cameras in
election precincts” approved by  Decision 5/31 in June 05, 2013,
amended by the Decision # 1/5 in May 29, 2014 of Central Election
Commission of the Republic of Azerbaijan states that `a new
technological means – web camera (hereafter referred to as camera) will
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be used in order to ensure extensive implementation of transparency, to
increase public confidence in elections by watching the voting process
on voting day by wide public.` Given that, certralized video recordings
should be   available   as evidence   to all election subjects when
investigating the complaints. While the paragraph 2.6. of these “Rules”
mentiones it, it is still not very much clear and specific on how   this
video records would be obtained and used as evidence.

…

2.6. All video images  obtained during the cameras’ functioning period shall be
recorded in a centralized manner. Such video records can be used as evidence while
investigating the complaints and storage of these video records for 5 years shall be
guaranteed by the installing party.

The exeprience proves that video recordings are de-facto impossible for
the applicants to obtain.

Video records from the   web   cameras istalled for ensuring
transparency, increasing public confidence in elections should be
available to all election subjects, and use of such records as evidence
while investigating the complaints should be precisely expressed in the
Rules.

6. Status of authorized representatives

Paragraph 2.2. of the “Instruction on the status of the authorized
representatives of the candidate, political parties, blocs of political party and
referendum campaign groups in elections (referendum) of the Republic of
Azerbaijan” approved by Decision 7/27-2 in July 18, 2008 of the Central
Election Commission of the Republic of Azerbaijan, amended by Decision
6/58 inn June 18, 2013, contradicts the requirements of Article 74 of the
Electoral Code.

The Instruction:
...
2.2. It shall be prohibited for authorized representatives of candidates, political parties or
political party blocs, campaign groups on referendum to do the following actions:
...
2.2.11. to campaign among voters;
2.2.12. to act or call directed in support of this or other candidate and political party,
political party bloc (question put under referendum) or that can be valued as their support;
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The Electoral Code:

Article 74. Conduct of a Pre-election (Pre-referendum) Campaign
74.1. Pre-election campaigning shall be held in accordance with Article 47 of the
Constitution of the Republic of Azerbaijan. The following shall have the right to conduct
pre-election and pre-referendum campaigns (hereinafter pre-election campaign):
74.1.1. Referendum campaign groups;
74.1.2. Candidates registered for participation in the elections of deputies to the Milli
Majlis;
74.1.3. Candidates registered for participation in Presidential elections;
74.1.4. Political parties or blocs of political parties, which have candidates registered for
participation in the elections of deputies to the Milli Majlis;
74.1.5. Candidates registered for participation in the municipal elections;
74.1.6. Political parties or blocs of political parties, which have candidates registered for
participation in Presidential elections; and
74.1.7. Political parties or blocs of political parties, which havecandidates registered for
participation in municipal elections.
...
74.4. Conduct of pre-election campaigning and distribution of campaign materials shall be
prohibited for:
74.4.1. Subjects indicated in Article 90.2 of this Code (taking into account Articles 12.2 and
12.3 of this Code);
74.4.2. Officials who while performing or abusing their status as employees of government
bodies, agencies or organizations or persons who hold high posts at the municipal agencies
or organizations, civil and municipal servants, and military personnel;
74.4.3. Election commissions, the members of an election commission with decisive voting
rights, and other election commission officials;
74.5. A press group established under the Central Election Commission, comprised mostly
of journalists, shall ensure the observance of the rules on pre-election campaigning
identified by this Code.

As it is clearly mentioned in the requirements of the Electoral Code,
candidates, political parties and bloc of political parties have the right to
campaign, and this means that politial parties and bloc of political parties
can participate in election campaign through their authorised representatives
empowered to represent the party. Moreover, the Electoral Code is clear
about the list of subjects who are prohibited to conduct election campaign.
Given that, prohibition of conduct of pre-election campaign by authorized
representatives established by the “Instruction” is     the violation of
legislation and it will provide obstractions to enjoy the active suffrage.

Thus, the issues mentioned above prove that adoption of relevant acts of
statutory nature by the CEC violates Articles 1.4.1. and 4.4. of the
Constitutional Law “On Normative Legal Acts” as well as paragraphs 1.4.,
1.5. and 2.1. of the “Rules for development and passage of acts of statutory
nature by the Central Election Commission of the Republic of Azerbaijan”.
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Part III

THE SUMMARY

of the precedent cases of

THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS (ECTHR)

in respect of

Azerbaijan Republic

related to

the Article 3 of the Protocol 1 (right to free and fair elections) to
the

European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms (ECHR)

After the Republic of Azerbaijan (AR) became member of the
Council of Europe (CoE) in 2001, it joined the ECHR, by following
the obligations taken before CoE, and on 15 April 2002, ratified the
ECHR.  Since that  date, AR  citizens have  entitled to submit
complaint applications to ECtHR according to the ECHR.

In the mentioned period, complaints in various characters and
regarding different violations were submitted. Some of these
applications are regarding the right of free elections granted under
Article 3 of the Protocol 1 of the ECHR.

According to the Article 3 of the Protocol 1:

The High Contracting Parties shall hold free elections at reasonable
intervals by secret ballot, under conditions which will ensure free
expression of  the  opinion of  the  people  in  the  choice of  the
legislature.

It should be noted that, Article 3 of the Protocol 1 is restricted with
the elections to the legislature (in the case of Azerbaijan it`s Milli
Majlis) and ECtHR is limited to examination of the applications
concerning elections held for this body.
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During the mentioned period, among the decisions on complaints
related to Article 3 of the Protocol 1 regarding Azerbaijan Republic,
ECtHR passed judgements on 12 cases founding out violations.

These cases will be mentioned here below in chorological order and
analyzed summary on these cases will be presented at the end.

1. Seyidzade v. Azerbaijan, Application No. 37700/05, 3
December 20091

The present applicant is a religious clergyman. He was resigned
from all of his professional religious positions in order to participate
in 2005 Parliamentary Elections. In accordance with the provisions
of the laws of AR on contesting the positions, the clergyman is not
allowed to use the right to passive election. Despite the fact that the
applicant has already resigned from all relevant positions, the
Constituency Election Commission (ConEC), thereafter the Central
Election Commission (CEC) and the courts refused from the
registration of his candidacy substantiating that, his resignation did
not excluding his activity as a clergyman.

After exhausting the domestic remedies, the Applicant applied to
ECtHR and claimed the violation of his right to elections granted
under the Article 3 of the Protocol 1.

ECtHR found out the violation of the right to elections of the
Applicant granted under the Article 3 of the Protocol 1. ECtHR ruled
that, while the Contracting States enjoy   a wide margin of
appreciation regarding Article 3 (see paras 27, 29), such restrictions
should be in compliance with two criteria: whether there has been
arbitrariness or a lack of proportionality, and whether the restriction
has interfered with the free expression of the opinion of the people.2

1 Seyidzade v Azerbaijan, http://bit.ly/1E9jn0B
2 The Court has established that this provision guarantees individual rights,
including the rights to vote and to stand for election. As important as those rights
are, they are not, however, absolute. Since Article 3 recognises them without
setting them out  in express terms,  let alone defining them, there is room for
“implied limitations”, and contracting States have a wide margin of appreciation in
this sphere. In their internal legal orders, they may make the rights to vote and to
stand for election subject to conditions which are not in principle precluded under
Article 3. The concept of “implied limitations” is of major importance for the



157

Implementing the general  principles to the  present  case, ECtHR
came to conclusion that, the primary issue in dispute in the present
case - the alleged non-foreseeability and arbitrariness of the measure
taken. Accordingly, the problem was in the quality of the law on
which this restriction was based (see para.32)

In this connection, the Court reiterated that a rule is “foreseeable” if
it is formulated with sufficient precision to enable any individual – if
need be with appropriate advice – to regulate his conduct (para. 33).

The Court noted that, indeed, regard being had to the literal wording
of the various relevant provisions of domestic law, the latter may
appear to be mutually inconsistent on the point whether clergymen
were deprived of their passive electoral rights, or whether they were
only subject to disqualification due to simultaneously holding
incompatible positions. In particular, Article 85 (II) of the
Constitution and Articles 13 and 144 of the Electoral Code, Article
14.2.4 of the Electoral Code and Article 5 of the Law on Freedom of
Religion. In this connection, the Court also noted that the same legal
provisions, and in particular Article 14.2 of the Electoral Code,
provided for restrictions of electoral rights not only of the
“clergymen”, but also other categories of persons such as civil
servants, under essentially the same wording. However, the Court
noted that there have been cases where civil servants were actually
registered as candidates for the same parliamentary elections in 2005
where they had submitted an undertaking to resign from the State
service if elected and had been temporarily  released from their
official functions during the election period. (para 34)

determination of the relevance of the aims pursued by the restrictions on the rights
guaranteed by this provision. Given that Article 3 of Protocol No. 1 is not limited
by a specific list of “legitimate aims” such as those enumerated in Articles 8-11,
the States are therefore free to rely on an aim not contained in that list to justify a
restriction, provided that this aim is compatible with the principle of the rule of
law and the general objectives of the Convention. Moreover, in examining
compliance with Article 3 of Protocol No. 1, the Court does not apply the tests of
“necessity” or “pressing social need”; instead, it has focused mainly  on two
criteria: whether there has been arbitrariness or a lack of proportionality, and
whether the restriction has interfered with the free expression of the opinion of the
people.



158

The Court noted that the Government have not submitted any
examples of domestic practice or judicial rulings showing the
existence of a comprehensive and consistent interpretation of the
scope of the above-mentioned domestic legal provisions in respect of
“clergymen”. (para 35)

The Court found that, indeed, the domestic law did not provide for
any definition of who qualified as “clergymen” and what constituted
“professional religious activity”. The existence of a large variety of
religious denominations which organise themselves internally in
different ways may potentially result in different views as to who
can be considered as a “clergyman” in respect of a specific religion,
faith or belief. Moreover, since the term “religious activity” is rather
ambiguous and lends itself to quite a broad interpretation. The
connotations of the term “professional” as used with the term
“religious activity” are also unclear. The domestic courts in the
present case have not provided any definition or clarification either
(para 36).

In such circumstances, the Court finds that the domestic legislation
providing for the impugned restriction was not foreseeable as to its
effects and left considerable room for speculation as to the definition
of the categories of persons affected by it. The relevant legal
provisions were not sufficiently precise to enable the applicant to
regulate his conduct and foresee which specific types of activities
would entail a restriction of his passive electoral rights. (para 37)

In conclusion, the Court notes that the legal definition of the
category of persons affected by the impugned restriction was too
wide and imprecise. In addition, the application of the law in respect
of the applicant resulted in a situation where the very essence of the
rights guaranteed by Article 3 of Protocol No. 1 was impaired.

Note: In the case of Ittihadi-Islam, ECtHR referring to Seyidzade
case as a  presedent, and  concluded that, neither  the  Law on
Non-Governmental Organisations provided any kind of definition of
what constituted “religious activity”. paras 47-49 ot that decision)
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2. Namat Aliyev v. Azerbaijan, Application No. 18705/06, 08 April
20103

The applicant on the present case is a professional politic. He stood
for the parliamentary elections in 2005 as a candidate of the
opposition bloc Azadliq for the single-mandate Barda City Electoral
Constituency no. 93. According to the ConEC protocol drawn up
after election day, one of the applicant's opponents, Z.O. obtained
the highest number of votes cast and the Applicant was the second
after him. Immediately after elections, the applicant submitted
identical complaints to the ConEC and the Central Electoral
Commission (CEC), in which he claimed of numereous violations
(inter alia that, the local authorities openly campaigned in his
opponent`s favour and coercing voters to vote for him, Z.O.'s
supporters intimidated voters, in several polling stations, observers
were harassed or excluded from  the voting area, there were
instances of multiple voting and ballot-box stuffing, the authorities
failed to include some resided citizens into voters lists). In support of
his claims, the applicant submitted affidavits (akt) of election
observers, audio tapes and other evidence. CEC dismissed the
complainst using general formulation for justification. The applicant
appealed to domestic courts. The courts dismissed his complaints as
well.

After exhausting the domestic remedies, the Applicant applied to
EctHR and claimed the violation of his right to elections granted
under Article 3 of the Protocol 1.

The Court noted that, the conditions to the right to vote must not
thwart  the free expression of the people  in the choice of the
legislature – in other words, they must reflect, or not run counter to,
the concern to maintain the integrity and effectiveness of an electoral
procedure aimed at identifying the will of the people through
universal suffrage (para 71) Furthermore, the object and purpose of
the Convention, which is an instrument for the protection of human
rights, requires its provisions to be interpreted and applied in such a
way as to make their stipulations not theoretical or illusory but
practical and effective (para 72) Lastly, the Court has also had an
occasion to emphasise that it is important for the authorities in

3 Namat Aliyev v Azerbaijan, http://bit.ly/1TZdPNK
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charge  of electoral administration to function in  a transparent
manner and to maintain impartiality and independence from political
manipulation (para 73).

The Court will first had regard to the Government's argument that
the difference in the official vote totals received by Z.O. and the
applicant was so significant that, even if the applicant's allegations
concerning some election irregularities in various polling stations
were true, it would not affect the ultimate result of the election. The
Court  cannot accept  this argument. In order  to  arrive at  the
conclusion proposed by the Government, it is first necessary to
separately assess the seriousness and magnitude of the alleged
election irregularity prior to determining its effect on the overall
outcome of the election. However, the question whether this has
been done  in  a diligent manner  is a major point  of contention
between the parties in the context of the present  complaint.
Moreover, in any event, what is at stake in the present case is not the
applicant's right to win the election in his constituency, but his right
to stand freely and effectively for it. The applicant was entitled under
Article 3 of Protocol No. 1 to stand for election in fair and
democratic conditions, regardless of whether ultimately he won or
lost. (Paragraphs 74-75).

Although the Court, owing to the subsidiary nature of its role, noted
that it cannot assume a fact-finding role, the evidence presented by
the applicant in support of his claims can be considered strong and
whether they had amounted to irregularities capable of thwarting the
free expression of the opinion of the people.

The Court also had regard to the Final Report of the OSCE/ODIHR
Election Observation Mission concerning the elections and noted
that, while it was not direct relating exclusively to the applicant's
constituency, similar irregularities observed in most of the
constituencies. The Court considered that the applicant has put
forward a very serious and arguable claim disclosing an appearance
of a failure to hold free and fair elections in his constituency (paras
77-79).

The   Court emphasised that, where complaints of election
irregularities had been addressed at the domestic level, the Court's
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examination should be limited to verifying whether any arbitrariness
could be detected in the domestic court procedure and decisions.

This right would be illusory  if, any competent domestic body
capable of effectively dealing with the matter.

The Court noted that, the applicant appealed both to Con.EC and
CEC, and to the courts as well. While the examination of ConEC
was formal, CEC consideration was very  late. The applicant's
appeals lodged with the Court of Appeal and the Supreme Court
were  not addressed adequately either (in particular, the Supreme
Court relied on extremely formalistic reasons to avoid examining the
substance of the complaint). In this respect, the Court recalled the
Venice Commission's Code of Good Practices in Electoral Matters,
which cautions against excessive formalism, and found that such a
rigid and overly formalistic approach was not justified under the
Convention. (paras 80-87).

The Court concluded that the applicant's complaints concerning
election irregularities were not effectively addressed at the domestic
level and were dismissed in an arbitrary manner.

Note: Namat Aliyev case was referred to as a precedent case in the
case of Karimova vs Azerbaijan (see mentioned case, paras 44-45)

3. [Flora] Kerimova v. Azerbaijan, Application No.20799/06, 30
September 20104

The applicant stood for the parliamentary elections in 2005.
According  to the voting  results  of  ConEC she  obtained most of
voices and indicated the applicant as “the elected candidate”.
Moreover, according to the PEC protocols the applicant had more
voices than indicated by   ConECn. Then Central Election
Commission (“the CEC”) issued a decision invalidating the election
results in electoral constituency where the applicant stood as
candidate. The applicant lodged an appeal against this decision with
the Court of Appeal, arguing that the findings in the CEC decision
were  wrong. The applicant further  complained that the CEC  had
failed to consider her rights granted under Articles 108.4 and 112.8

4 Kerimova v Azerbaijan, http://bit.ly/1LoycMR
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of the Electoral Code (stipulating possibility of ordering a recount of
the votes and to summon her as the candidate; and hear her
explanation).

Lastly, the applicant required. But the Court of Appeal refused to
independently examine the originals of the PEC and ConEC
protocols, and upheld the CEC decision by reiterating the findings
made in that decision. The applicant lodged a cassation appeal. The
Supreme Court rejected the applicant's appeal.

After exhausting the domestic remedies, the Applicant applied to
ECtHR and claimed the violation of her right to elections granted
under Article 3 of the Protocol 1.

The Court has emphasised that it is important for the authorities in
charge  of electoral administration to function in  a transparent
manner and to maintain impartiality and independence from political
manipulation, that the proceedings conducted by them be
accompanied by minimum safeguards against arbitrariness and that
their decisions are sufficiently reasoned (para 45). Regarding the
Government argument where it  contended that  the impugned
decision on the invalidation of election results was aimed at
protecting the free expression of the voters' opinion from illegal
interference and ensuring that only the rightfully elected candidates
represented the voters in the Parliament, the Court had doubts as to
whether a practice of discounting all votes cast in an entire electoral
constituency owing merely to the fact that irregularities have taken
place in some polling stations, regardless of the extent of the
irregularities and their impact on the outcome of the overall election
results in the constituency, can necessarily be seen as pursuing a
legitimate aim for the purposes of Article 3. (para 46)

It is sufficiently clear from the material available in the case file that,
according to the copies of PEC protocols obtained by the applicant
from each of the polling stations at the end of election day, the
applicant received a total of 5,566 votes against H.'s [other
candidate`s] 3,992 votes. According to the ConEC protocol issued
on the basis of those PEC protocols, after some of those protocols
had been tampered with, the applicant received 5,350 votes against
H.'s H.'s [other candidate`s] 4,091 votes. Thus, it is obvious that the
election results, as they stood both before and after the irregularities
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involving illegal alterations to protocols, showed that the applicant
was the clear winner of the elections. Moreover, neither the CEC nor
the domestic courts hearing appeals  against its  decision, nor  the
Sumgayit City Court, dealing with the criminal case concerning the
irregularities in question, ever found that any  of the illegal
alterations had been made to assist the applicant's cause. In such
circumstances, the Court finds it hard to understand the electoral
authorities' and the Government's position that these irregularities
had somehow made it “impossible  to determine the will of the
voters” in the entire constituency. In regard with the CEC decision
invalidating the election results, the Court notes that as it contained
no specific description, no elaboration as to the nature of the alleged
infringements, was totally unsubstantiated. (paras 47-48)

The Court noted that, it agrees with the applicant that such a recount
was in any event redundant because it was possible to establish who
the winning candidate even despite the irregularities was.
Nevertheless, the Court finds alarming the CEC's failure to even
consider the possibility of a recount before invalidating the election
results. The Court considers that, in cases where illegal tampering
with vote counting or election documents may affect the
determination of the outcome of the elections, a fair procedure for
recounting votes where such a recount is possible is an important
safeguard of the fairness and success of the entire election process.
Even under Azerbaijani legislation an election recount was optional
and not mandatory, in the present case the CEC could have
considered the possibility of a recount before deciding on an outright
invalidation of the election results. (para 49)

The Court finds out that, it was improperly applied Article 106.3.6
of the Electoral Code (concerning recount of votes), Article 170.2.2
(invalidating the election results in the entire constituency based on
the fact that the elections in two-fifths of the total number of polling
stations representing more than one-quarter of the constituency
electorate had been annulled),  and ignored  the requirements of
Article 114.5 of the Electoral Code (prohibiting invalidation of
election results at any level on the basis of a finding of irregularities
committed for the benefit of candidates who lost the election). In this
connection, the Court notes that the situation envisaged in Article
114.5 of the Electoral Code is the direct opposite of a situation
where irregularities are found to have been allegedly made to the
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benefit of the “winning” candidate (contrast Namat Aliyev). Neither
the CEC, nor the domestic courts dealing with the appeals against its
decision, made an attempt to determine in whose favour the alleged
irregularities had been made. However, they applied Article 114.5 of
EC. In any event, the subsequent proceedings Sumgayit City Court
established that all the illegal alterations had been made exclusively
for the benefit of the applicant's opponents. (paras 50-51)

The Court notes that, the courts failed to adequately address these
issues all of which rose by applicant, they refused to examine any
primary evidences. As such, the manner of examination of the
applicant's appeals was ineffective.

The Court emphasized that, the authorities' inadequate approach to
this matter brought about  a situation where the whole election
process in the entire electoral constituency was essentially single-
handedly sabotaged by two low-ranking electoral officials, who had
abused their position to make some changes to a number of election
protocols that were in their possession. By arbitrarily invalidating
the election results because of these officials' actions, the domestic
authorities essentially aided and abetted them in thwarting the
election. Such lack of concern for integrity of the electoral process
from within the electoral administration cannot be considered
compatible with the spirit of Article 3. (para 53)

Lastly, the Court concluded that, the annulment of the elections in
the applicant's constituency lacked any relevant reasons and was in
apparent  breach of the procedure established by  the domestic
electoral law (EC, article 114.5).

4. [Nadir] Orujov v. Azerbaijan, Application No. 4508/06, 26 July
20115

The applicant applied to ConEC and registered as an independent
candidate for the forthcoming elections to the Parliament in 2005. In
the  course  of election period, the district  Police  Department
informed the ConEC that the applicant was privately funding certain
urban improvement works in some public areas of his constituency,
in breach of the requirements of the electoral law. To this effect, the

5 Orujov v Azerbaijan, http://bit.ly/1MJG1Qp
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records drew up by police was introduced to the ConEC. The ConEC
submitted the cancellation request to the Court of Appeal. According
to the applicant, he was not informed about the ConEC’s request in a
timely manner. The Court of Appeal referring to the testimonies of
the witnesses, whose name was indicated in the records, came to
conclusion of the breach of the electoral law by the Applicant,
therefore decided to   cancel the applicant’s registration as a
candidate. The applicant lodged a cassation appeal with the Supreme
Court and enclosed the witness affidavits creating a different
situation, arguing that the evidence used against him had been
fabricated, that the Court of Appeal had made manifest errors in
examining the evidence. The Supreme Court dismissed the
applicant’s appeal and upheld the Court of Appeal’s judgment.

After exhausting the domestic remedies, the Applicant applied to
EctHR and claimed the violation of his right to elections granted
under Article 3 of the Protocol 1.

The  Court noted that  in the present case the applicant was
disqualified as a candidate in accordance with Articles 88.4 and 113
of the Electoral Code, which provide for the possibility of
disqualification of candidates who resort to unfair and illegal means
of gaining voter support. The Court accepts the Government’s
argument that the conditions set out in the above-mentioned
provisions of the Electoral Code pursue the legitimate aim of
ensuring equal and fair conditions for all candidates in the electoral
campaign and protecting the free expression of the opinion of the
people in elections. It remains to be determined whether there was
arbitrariness or a lack of proportionality in the authorities’ decisions.
(Para 43-44)

The same time when the Court reiterated that its competence to
verify compliance with domestic law is limited, nevertheless, the
Court considered that, in order to prevent arbitrary disqualification
of candidates, the relevant domestic procedures should contain
sufficient safeguards protecting the candidates from abusive and
unsubstantiated   allegations of electoral misconduct,   and that
decisions on disqualification should be based on sound, relevant and
sufficient proof of such misconduct. (Paras 45-46)
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The court stated that, the decision to disqualify the applicant was
based on the finding that he had provided free services to voters with
the aim of gaining their support, in the form of financing or carrying
out urban development works which consisted in laying fresh asphalt
and repairing public recreation facilities for children  and for the
elderly in some areas of the electoral constituency. The only
evidentiary basis for reaching this finding were several very short
statements by random residents of the area and statements by two
police officers. However, in the Court’s opinion, it is unlikely that
someone could sponsor/carry out large-scale urban development
works in public areas, in plain view of the public without the
existence of strong material evidence (including at least: proof of
financial transactions carried out by the applicant in connection with
the works, contracts signed between the applicant and a construction
company  or construction workers, statements from these
construction workers showing their links to the applicant, statements
by witnesses who have directly observed the applicant issuing
instructions concerning the works to be carried out, and so on).

The Court considered that the procedure for finding the applicant
responsible for electoral misconduct did not afford him sufficient
guarantees against arbitrariness. The Court also noted that all the
evidence relating to the alleged misconduct by the applicant was
produced with the direct involvement  of the  police. Such an
initiative by the police as interfering in electoral matters is in itself
rather unusual.

Examining the case issues in accurate manner, the Court found the
statements of “residents” addressed to the police in a manner rather
unusual  (were  not  worded  as complaint  letters but  as letters of
praise; it is also unusual that anyone express his or her gratitude to
the applicant by means of a letter addressed to the police). Some of
the “witnessed residents” made notarised affidavits formally
retracting their written statements to the police, and explaining that
they had been essentially tricked by the police into making those
original statements. Some others stated that they had no prior
knowledge as to who had commissioned the renovation works. With
the exception of the two police officers, none of the witnesses
testified against the applicant during the judicial hearings, only two
witnesses, namely police officers positively identified the applicant
[as the person who had allegedly commissioned the renovation
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works in  question]. However, their statements appeared to  be
hearsay evidence, in essence, appear to have been nothing more than
a rumour. In the course of the proceedings in Supreme Court from
the information gathered by the applicant, some of these “residents”
were not residents of the area in question, but these evidences were
not examined. The applicant left without informing in a timely
manner. The decision of ConEC was actually taken post facto, one
day after the request had been sent to the Court of Appeal. The
examination of the issue took place in such unreasonable time-
constraints not affording much time to examine the material in the
case file, and left him unprepared making unable to prepare/procure
arguments. In its judgment the Court of Appeal misrepresented the
statements of certain witnesses. The Supreme Court refused to take
the applicant`s submissions into account. (para 47-58)

In result, the Court concluded that the applicant’s disqualification
from running for election was not based on sufficient and relevant
evidence, the procedures of the electoral commission and the
domestic courts did not afford the applicant sufficient guarantees
against arbitrariness.

5. [Arif] Hajili v. Azerbaijan, Application No. 6984/06, 10 January
20126

The applicant stood for the elections to the parliament as a candidate.
There were a total of forty-one polling stations in the constituency.
At  the end of  election  day, according to the copies  of  the PEC
records in the applicant’s possession, he received the majority of
votes in the constituency. After voting he lodged a complaint with
the Central Electoral Commission (“the CEC”), claiming that, after
the submission of all the PEC records of results to the ConEC, the
PEC records for three Polling Stations had been falsified in favour of
one of his opponents. CEC had issued a decision to invalidate the
election results for the entire Election Constituency where the
applicant stood as candidate. It was substantiated such as there were
violations in 19 polling stations. The applicant lodged an appeal
against that decision with the Court of Appeal, arguing that while the
CEC decision stated that “impermissible alterations” had been made
to the results records of nineteen PECs, in reality such alterations

6 Hajili v Azerbaijan, http://bit.ly/1JAAGKy
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had been made to the records of only three PECs. As for the PEC
records for other polling stations, the photocopies of the same PEC
records which were in his possession did not contain any such
alterations or changes. The Court of Appeal did not independently
examine the originals of the PEC and the ConEC records of results
or hear witnesses called by the applicant; and upheld the CEC
invalidating decision by  reiterating the findings made in that
decision. The applicant lodged a cassation appeal,  in addition
referred the possibility of ordering a recount of the votes. The
Supreme Court rejected the applicant’s appeal.

After exhausting the domestic remedies, the Applicant applied to
EctHR and claimed the violation of his right to elections granted
under Article 3 of the Protocol 1.

The Court has emphasised that it is important for the authorities in
charge  of electoral administration to function in  a transparent
manner and to maintain impartiality and independence from political
manipulation, that the proceedings conducted by them be
accompanied by minimum safeguards against arbitrariness and that
their decisions are sufficiently reasoned. (Para 48)

For the present case the Court noted that it has previously examined
a complaint based on very similar facts, in the Kerimova judgment.
However, it observes that, unlike the Kerimova judgment, where it
was apparent from the established facts that the applicant would
have won the election had the election results not been invalidated
arbitrarily, in the present case it is not possible to establish with
certainty that the applicant would have won the election in his
electoral constituency. In this respect, the Court noted the subsidiary
nature of its role and noted that, it is not the Court’s task to take on
the function of a first-instance tribunal of fact. In this connection, the
Court also reiterated that Article 3 of Protocol No. 1 guarantees not a
right to win the election per se, but a right to stand for election in
fair and democratic conditions. (Para 49)

The Curt noted that, the CEC decision followed a relevant request by
the  applicant  complaining about  alleged  irregularities in three
polling stations. However, the CEC decision went manifestly beyond
what had been requested of it by the applicant and invalidated the
election results in a greater number of polling stations, resulting in
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an invalidation of the election results in the constituency as a whole.
Such decision constituted an interference with the applicant’s
effective exercise of his right to stand for election. It remained to be
determined whether this interference was compatible with the
requirements of Article 3 of Protocol 1.

The  Court  considered  that, the  decisions of domestic authorities
were not in compliance with Article 3, for essentially the same
reasons as those in the Kerimova judgment. The CEC decision
contained no specific description, and failed to substantiate in which
way these “irregularities” had somehow influence the will of the
voters” in the entire constituency. In regard with the CEC decision
was totally unsubstantiated. Like in the Kerimova case, the CEC and
the domestic courts failed to follow a number of procedural
safeguards provided by   the domestic electoral law, without
explaining the reasons for that omission. Firstly, the CEC failed to
consider the possibility of a recount and did not give any explanation
of the reasons for such failure/passing up. Secondly, the Court notes
that  the domestic authorities ignored the requirements of Article
114.5 of the Electoral Code,

Lastly, despite the fact that the applicant had repeatedly raised all of
the above points in his appeals to the domestic courts, the domestic
courts failed to adequately address these issues and reiterated the
CEC’s findings (para 56).

Court concluded that the decision on the annulment of the election
results in the applicant’s electoral constituency was arbitrary, as it
lacked any  relevant and sufficient reasons and was in apparent
breach of the procedures established by the domestic electoral law
(see Article 114.5, EC). This decision arbitrarily prevented the
applicant from exercising effectively his right to stand for election
and as such ran counter to the concern to maintain the integrity and
effectiveness of an electoral procedure aimed at identifying the will
of the people through universal suffrage (para 57).

6. Mammadov v. Azerbaijan (No.2), Application No. 4641/06, 10
January 20127

7 Mammadov v Azerbaijan (No 2), http://bit.ly/1PrsAlA
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The applicant stood for the elections to the parliament in 2005, and
according to the applicant, he received the majority of votes in the
constituency. At the end of the election day, but the applicant was
not provided with a copy of the ConEC record of election results.
The ConEC did not officially  declare a winner. The applicant
applied to the Central Electoral Commission (“the CEC”) with a
request for the invalidation of the election results in eight polling
stations in total, for which the applicant did not receive PEC records,
and to declare the applicant the winner, as he obtained of the highest
number of votes in the constituency. The CEC issued a decision to
invalidate the election results for the entire constituency. . The
applicant lodged an appeal against that decision with the Court of
Appeal, arguing that while the CEC findings were wrong. The Court
of Appeal refused independently examine the originals of the records
of results, and upheld the CEC invalidating decision. The applicant
lodged a cassation appeal, in addition challenged that the court of
appeal did not examine evidence. The Supreme Court rejected the
applicant’s appeal and upheld the appellate court`s decision.

After exhausting the domestic remedies, the Applicant applied to
EctHR and claimed the violation of his right to elections granted
under Article 3 of the Protocol 1.

For the present case the Court noted that it has previously examined
a complaint based on very similar facts, in the Kerimova judgment.
However, it  observes that, unlike the Kerimova judgment, in the
present case it is not possible to establish with certainty that the
applicant would have won the election in his electoral constituency
had the election results not been invalidated arbitrarily. In this
respect, due to the subsidiary nature of its role, it is not the Court’s
task to determine this. In this connection, Article 3 of Protocol No. 1
guarantees not a right to win the election per se, but a right to stand
for election in fair and democratic conditions. (para 52)

CEC invalidation decision went manifestly beyond what had been
requested of it by the applicant and resulting in an invalidation of the
election results in the constituency as a whole. Such decision
constituted an interference with the applicant’s effective exercise of
his right to stand for election. (paras 53-54)
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The  Court  considered  that, the  decisions of domestic authorities
were not in compliance with Article 3, for essentially the same
reasons as those in the Kerimova judgment. The CEC decision
contained no specific description, and failed to substantiate in which
way these “irregularities” had somehow influence the will of the
voters” in the entire constituency. In regard with the CEC decision
was totally unsubstantiated. Like in the Kerimova case, the CEC and
the domestic courts failed to follow a number of procedural
safeguards provided by   the domestic electoral law, without
explaining the reasons for that omission. Firstly, the CEC failed to
consider   the possibility of   a recount and did not give any
explaination of the reasons for such failure/passing up. Secondly, the
domestic authorities ignored the requirements of Article 114.5 of the
Electoral Code. (paras 57-58).

The court also noted that, despite the fact that the applicant had
repeatedly  raised all of the above points in his appeals to the
domestic courts, they failed to adequately address these issues and
reiterated the CEC’s findings (para 59).

In a result, the Court concluded that the decision on the annulment of
the election results in the constituency was arbitrary, as it was in
apparent breach of the the domestic electoral law. There has
accordingly been a violation of Article 3.

7. Kerimli and Alibeyli v. Azerbaijan8, Applications No. 18475/06;
22444/06), 10 January 2012

Both applicants are well-known opposition politicians. Both
applicants stood for the  elections to the  parliament  in 2005 in
different constituencies. According to the election results declared
by the CEC, both were winners. Then CEC submitted the results to
the Constitutional Court for review and approval. The Constitutional
Court approved the election results in 115 from 121 electoral
constituencies and invalidated the results in the remaining six
constituencies, including the ones where the applicants stood for
election. According to the Applicants` claims that, the decision of
the Constitutional Court lacked any reasoning/substantiation   and
factual ground, contained merely common.

8 Kerimli and Alibeyli v Azerbaijan, http://bit.ly/1E9l1iM
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The Court noted that the Constitutional Court’s decision gives rise to
serious issues concerning its factual and legal substantiation.
Specifically, the only factual detail referred to in the decision was
that the  Constitutional  Court had received a letter  from  the
Prosecutor General’s Office informing it that criminal proceedings
had been instituted against the chairmen and members of ten polling
stations in the first applicant’s constituency for “falsification of
electoral documents”, and against four members of the ConEC of the
second  applicant’s constituency for “abuse of official authority”.
However, the Court considered that, in the absence of any further
detailed elaboration, the mere fact that criminal proceedings were
instituted in connection with some alleged and vaguely described
abuses does not, in itself, constitute sufficient and relevant enough a
reason to annul the elections in any given constituency as a whole. In
particular, the Constitutional Court failed to establish whether the
fact that these abuses had actually taken place had been proved and,
if so, whether they had been serious enough to impact on the results
of the election to such an extent as to render impossible the
determination of the electorate’s opinion in each constituency
affected. Moreover, the election results in ten polling stations of the
first applicant’s constituency has been considered by CEC and it was
determined that the overall constituency  results had not been
affected by those abuses to a degree requiring the annulment of the
election. (para 38)

The Constitutional Court’s decision failed to specify the breaches
affected the vote count so serious as to render the determination of
the voters’ choice impossible. Moreover, it did not specify
information regarding ovservance of the strict procedural
requirements of the Electoral Code concerning the invalidation of
election results had been met, and so on. All of these  crucial
questions either remained unanswered or were ignored. In such
circumstances,  the Court cannot but conclude that  the impugned
decision was unsubstantiated in respect of both factual grounds and
legal reasoning. (para 39)

Moreover, it  appears that  the affected parties, including each
applicant as a winning candidate, were excluded from the
proceedings. In particular, they had never been given access to any
documentary material or the “specialists’ opinions” allegedly relied
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on by the Constitutional Court as a basis for its decision or provided
with any other information as to the grounds for this decision.
Neither had they been given an opportunity to participate in the
hearing or to otherwise defend their interests, either in writing or
orally. In the Court’s opinion, whereas the decision of the
Constitutional Court was final and at the same time had a severe
impact on the effective exercise by  both the candidates and
thousands of voters in the relevant constituencies of their respective
electoral rights, the failure to afford the affected parties any
procedural safeguards  was  especially serious  as  no  appeals  were
available to remedy the situation. (para 40)

The Court concluded that the Constitutional Court’s decision was
not based on any relevant or sufficient reasons, did not afford any
procedural safeguards to the affected parties, and lacked any degree
of transparency. (para 41)

8. Abil v. Azerbaijan, Application No. 16511/06, 21 February 20129

The applicant stood for the elections to the parliament in 2005, and
was registered as a candidate by the ConEC.

In the period of electoral proceedings, the ConEC held a meeting in
the applicant’s absence and decided to apply to the Court of Appeal
with a request to cancel his registration as a candidate owing to
reports of his engaging in activities incompatible with the
requirements of the Electoral Code. In particular, the ConEC noted
that it had received a number of written statements from voters
claiming that the applicant had promised them money in exchange
for their promise to vote for him. The Court of Appeal referring to
the ConEc request for the applicant’s disqualification cancelled his
registration as a candidate. The applicant lodged an cassation appeal.
The Supreme Court dismissed the applicant’s appeal and upheld the
Court of Appeal’s judgment. The Applicant argued that the evidence
used  against  him had been  fabricated, that the persons who  had
testified against him were false witnesses.

After exhausting the domestic remedies, the Applicant applied to
EctHR and claimed the violation of his right to elections granted

9 Abil v Azerbaijan, http://bit.ly/1JABM9e



173

under Article 3 of the Protocol 1.

The Court reiterated that for the purposes of supervision of the
compatibility of the interference with the requirements of Article 3,
the Court must scrutinise the relevant domestic procedures and
decisions in   detail in   order   to   determine   whether sufficient
safeguards against arbitrariness were afforded to the applicant and
whether the relevant decisions were sufficiently reasoned (para 34)
Furthermore, the Court considered that, in order to prevent arbitrary
disqualification of candidates, the relevant domestic procedures
should contain sufficient safeguards protecting the candidates from
abusive and unsubstantiated allegations of electoral misconduct, and
that decisions on disqualification should be based on sound, relevant
and sufficient proof of such misconduct. (para 35)

Turning to the present case, the Court noted that only eight out of
seventeen persons who had   written complaints accusing the
applicant of bribery were heard by the Court of Appeal. Seven of
these eight persons testified that they had been offered money by
some unknown people in exchange for a promise to vote for the
applicant. The Court considered that this information, by itself, does
not prove that the alleged offer of a bribe originated from the
applicant. There existed no further evidence linking the applicant
with the alleged actions of those “unknown people” who had
allegedly offered bribes to voters. (para 36) The Court notes that, it
is true that one person testified in court that the applicant had offered
him money personally. However, the Court notes that the applicant
managed to verify that he was not registered in the voter lists of his
constituency  and that he had lied in court about his registered
address of primary residence. İt challenged the truthfulness of that
persons statements. However, this objection was ignored by the
domestic courts. (para 37) The ConEC did not inform the applicant
about its  hearing, depriving him of the possibility to defend  his
position Moreover, the domestic courts failed to take into account,
and provide any reasoned response to, the applicant’s objections and
submissions. (para 39) The Applicant  was not afforded with
sufficient procedural guarantees and it was accordingly a violation of
Article 3.
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9. Khanhuseyn Aliyev v. Azerbaijan10, Application No. 19554/06,
21 February 2012

The applicant stood for the elections to the National Assembly of 6
November 2005 as a candidate and the Constituency Electoral
Commission (ConEC) registered him as a candidate. In the process
of election, ConEC decided to apply to the Court of Appeal with a
request to cancel the applicant’s registration as a candidate owing to
the reports of his alleged involvement in activities incompatible with
the requirements of the Electoral Code. The applicant was not
informed about this meeting in advance and was not invited to it.
The Appeal Court cancelled the applicant’s registration in basis of
this request. The applicant lodged an appeal with the Supreme Court,
arguing that the allegations against him had been fabricated and that
the evidence used against him had been tenuous, uncorroborated and
wrongly assessed. In support of his submissions, he attached, inter
alia, the above-mentioned affidavits by the ConEC members. The
Supreme Court  dismissed  the  applicant’s appeal  and  upheld the
Court of Appeal’s judgment.

After exhaustion of domestic remedies, the applicant lodged
complaint before ECtHR and claimed there has been a violation of
Article 3 of Protocol 1.

The Court noted that the summary of its case-law on the right to
effectively stand for election, as guaranteed by Article 3 of Protocol
No. 1 to the Convention, can be found in, among many other
judgments, Orujov v. Azerbaijan. Relying to this decision the Court
also reiterated that, while the Contracting States enjoy a wide margin
of appreciation; it has to satisfy itself that the conditions do not
curtail the rights in question to such an extent as to impair their very
essence and deprive them of their effectiveness; that they  are
imposed in pursuit of a legitimate aim; and that the means employed
are not disproportionate or arbitrary (paras 30 and 34).

The Court noted that in the present case, the decision to disqualify
the applicant was based on the written statements by four voters and
“physical evidence” consisting of several banknotes. For the reasons
specified below, the Court considers that this material, and the

10 Khanhuseyn Aliyev v Azerbaijan, http://bit.ly/1WKJIsh
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manner in which it was examined, did not amount to sound, relevant
and sufficient proof of the allegation that the applicant had attempted
to bribe voters (para35).

The Court stressed that as to the banknotes in the absence of any
special marks or a forensic report on the examination of fingerprints,
these random banknotes, by themselves, could not constitute any
kind of proof that they had been used as an instrument of bribery and
had been given by the applicant to the voters. Accordingly, this so-
called “physical evidence” was irrelevant (para 36). As to the written
statements by four voters, the Court noted that none of those four
persons were invited to be questioned in the relevant hearings by the
electoral commission  or  the courts  and no  attempt was made to
obtain any further information corroborating those statements. Given
that there were so few complainants and that their brief written
statements were the only  relevant evidence used against the
applicant, the questioning of those voters in person during the
relevant hearings was crucial for the assessment of their personal
integrity and the truthfulness of their statements. In such
circumstances, the Court considered that the evidence used against
the applicant was not corroborated by further examination and was
not assessed in a manner that would remove serious doubts as to its
reliability (para 37).

In particular, the ConEC did not inform the applicant about its
hearing, did not invite  and hear the complainants or otherwise
attempt to carry out a comprehensive assessment of the situation,
and took the decision to request the applicant’s disqualification in
very questionable circumstances given that several members of the
ConEC subsequently claimed that there had been no ConEC meeting
on that date at all (para 39). In the present case, it appears that the
examination of the issue of the  applicant’s disqualification took
place without any reasonable advance notice, and as such caught him
by surprise and left him unprepared for the hearing (para 40). The
domestic courts failed to assess the relevance of the applicant’s
submissions (para 41).

Thus, the cancellation of applicant’s registration was happened
without sufficient guarantees against arbitrariness.
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10. Atakishi v. Azerbaijan, Application No. 18469/06, 28 February
201211

The applicant stood for the elections to the National Assembly of 6
November 2005 as a candidate and the Constituency Electoral
Commission (ConEC) registered him as a candidate. In the process
of election, ConEC decided to apply to the Court of Appeal with a
request to cancel the applicant’s registration as a candidate. The
ConEC in this request relied on two basis: firstly, it noted that it had
received a written complaint from a voter (H.S.) claiming that the
applicant  had given him  money; secondly, the applicant  had
regularly insulted his opponents and the government in his campaign
speeches and publications and physically disrupted his opponents’
meetings with voters. The Appeal Court basing on these arguments
cancelled the applicant’s registration of  candidacy. The applicant
lodged appeal on this decision and alleged he had not been informed
of the ConEC meeting. The documents were contradictory and
“falsified”. The Court of Appeal had not heard any of the
complainants. As to the “complaints by voters”, the court had not
even attempted to verify whether they had been authored by existing
persons. Moreover, despite the fact that H.S. had sent a retraction of
his accusations to the  ConEC  and the Court of Appeal and had
personally attended the hearing, the court had refused to hear him.
The Supreme Court dismissed the applicant’s appeal and upheld the
Court of Appeal’s judgment.

After exhaustion of domestic remedies, the applicant lodged
complaint before ECtHR and claimed there has been a violation of
Article 3 of Protocol 1.

The Court noted that the summary of its case-law on the right to
effectively stand for election, as guaranteed by Article 3 of Protocol
No. 1 to the Convention, can be found in, among many other
judgments, Orujov v. Azerbaijan. Relying to this decision the Court
also reiterated that, while the Contracting States enjoy a wide margin
of appreciation; it has to satisfy itself that the conditions do not
curtail the rights in question to such an extent as to impair their very
essence and deprive them of their effectiveness; that they are

11 Atakishi v Azerbaijan, http://bit.ly/1JrgAAB
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imposed in pursuit of a legitimate aim; and that the means employed
are not disproportionate or arbitrary (para 37 and 41).

The Court noted that as to the first ground, the only evidence
available was a written statement by H.S. where he noted that the
applicant had given him money in exchange for his services as an
intermediary in bribing voters. However, the Court notes that H.S.
was never heard in person either by the ConEC or the domestic
courts, despite the fact that, according to the applicant, he was
physically  present in the Court of Appeal building during the
hearing. H.S. sent several statements to the relevant courts and other
authorities whereby he repeatedly retracted any statements that could
be construed as accusations against the applicant. However, these
subsequent statements were not taken into account by the domestic
courts. the Court considers that the evidence relied on by the courts
was insufficient and, in any event, was not assessed in a manner that
would remove legitimate doubts as to its reliability (para 43).

As to the second ground  for  the applicant’s  disqualification,  the
Court notes that part of the evidence presented by the ConEC in this
regard consisted of several short statements and telegrams by various
persons accusing the applicant, in general terms, of using insults and
offensive language in respect of his opponents. None of these
complaints provided any specific details of inappropriate or illegal
behaviour by the applicant. The courts failed to verify the identities
of the authors of these complaints, to seek more detailed information
from them as to the specific alleged misconduct by the applicant, to
corroborate that information with any additional evidence, or to hear
any of the complainants in person and thus give the applicant an
opportunity to defend himself against their allegations. Thus, these
written statements, in  themselves, could not be  considered as
proving any factual circumstance, let alone any illegal conduct by
the applicant (para 44). The other part of the evidence presented by
the ConEC consisted of written complaints by opponent candidate.
This situation demanded exceptional scrutiny by the courts charged
with the task of assessing their truthfulness. However, domestic
courts did not conduct such examination. Furthermore, as regards the
legal basis for the applicant’s disqualification on the second ground,
the Court notes that the domestic courts relied on Articles 88.1 and
88.2 of the Electoral Code. However, they failed to provide any legal
reasoning for their decision to class the alleged misconduct by the
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applicant as falling within the ambit of those provisions. The ConEC
did not inform the applicant about its hearing. The domestic courts
did not examine properly arguments of the applicant The applicant
was not afforded sufficient time to examine the material in the case
file and to prepare arguments in his defence, as he had been notified
of the forthcoming judicial hearing only a very short time before it
began (paras 45-48).

Therefore, candidacy of the applicant cancelled without sufficient
guarantees against arbitrariness.

11. Karimov v. Azerbaijan, Application No. 12535/06, 25 September
201412

The applicant stood in the elections to the parliament in 2005 as a
candidate of the opposition party. There were polling stations set up
shortly before the elections exclusively for military servicemen
belonging to military units permanently stationed within the
constituency. The official election results in the constituency showed
that the applicant finished in second place. The winning candidate
received a bit more than him. The Applicant could determine that,
the significant part of his opponent`s total vote count had been cast
in the polling stations created exclusively for military voting. The
applicant lodged a complaint with the CEC requesting invalidation
of the results of the polling stations created exclusively for such
militaries. He complained, inter alia, of that, pursuant to the law
military servicemen should vote in ordinary polling stations. Special
military polling stations should be set up only in exceptional
circumstances. In this case, there were no such exceptional
circumstances. The ConEC applied the legislation not in proper
manner. In support of the above complaints, the applicant submitted
copies of written observations made at those polling stations. The
CEC dismissed the claim. The Applicant appealed with Court of
Appeal, but it rejected his appeal. The Applicant filed cassation
complaint against this decision. The Supreme Court dismissed his
complaint as well.

After  exhausting  the domestic remedies,  the applicant applied to
EctHR and claimed the violation of his right to elections granted

12 Karimov v Azerbaijan, http://bit.ly/1Jnh5qS
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under Article 3 of the Protocol 1.

In particular, the Court has had regard to the observations made in
the Final Report of the OSCE/ODIHR Election Observation Mission
regarding the military voting in the 2005 parliamentary elections.
According to the rules military personnel were to vote in ordinary
polling stations. The observers noted that special military polling
stations had been set up in the absence of the requisite exceptional
circumstances. They also noted that the election procedures in those
polling stations had lacked transparency because the electoral
authorities had delegated responsibility for the organisation and
conduct of military voting to the Ministry of Defence. Considering
the Article 35.5 of the Electoral Code, establishing the rule  of
voting of military personnel, in this connection, the Court conculded
that, in order for the exception to apply to set up military polling
stations, the following conditions were required by Article 35.5 of
the Electoral Code: (i) the unit had to be located outside a populated
settlement; (ii) the travel time by public  transport to the closest
ordinary polling station had to exceed one hour; and (iii) the total
number of servicemen in the unit had to exceed fifty. It is clear from
the wording of Article 35.5 that all of the above conditions had to be
met for the exception to apply; in other words, those three conditions
were cumulative and not alternative. In the present case, the total
number of personnel serving in each of the two military units in
question exceeded fifty. It follows that, in relation to the conditions
required by the exception stipulated by Article 35.5 of the Electoral
Code were not satisfied.

The fact that the “voting results” from those polling stations were
then taken into account by the electoral authorities, with a significant
impact on the overall election result. The Court found out as
unreasonably the domestic courts rejection of the applicant`s
complaint on the erroneous application of the legislation. For the
analogous unreasonably  rejection practice the court referred to
Namat Aliyev case (compare Namat Aliyev, cited above, § 90).

Subsequently, the Court found out the violation of right to free
elections.
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12. Tahirov v. Azerbaijan, Application No. 31953/11, 11 June 201513

The  applicant  nominated  himself to stand  as an  independent
candidate in the parliamentary elections of 7 November 2010,
applied for registration as a candidate, and submitted to the
Constituency Electoral Commission (“the ConEC”) voter signatures
collected which legislation required in support of his candidacy.
ConEC refused the applicant’s registration application and justified
its decision that expert group found that voter signatures required in
support of candidacy had invalid (falsified) and number of the
remaining valid signatures was below number which legislation
required. The applicant lodged a complaint to Central Election
Commission (CEC). CEC dismissed this complaint. The applicant
lodged an appeal to Appeal Court on decision of CEC. Appeal Court
dismissed this complaint. The  applicant lodged further appeal to
Supreme Court on decision of Appeal Court. The Supreme Court
dismissed this complaint.

After exhaustion of domestic remedies, the applicant lodged
complaint before ECtHR, alleged, in particular, that he had been
arbitrarily refused registration as a candidate in the 2010
parliamentary elections, and claimed this has been a violation of
Article 3 of Protocol 1.

The Court found that in the present case the following should be
determined: the procedure for verifying the compliance with this
eligibility condition was conducted in a manner affording sufficient
safeguards against an arbitrary decision. The Court noted that it pay
attention to report of OSCE/ODIHR Mission in 2010 parliamentary
elections in this issue. The report notes that the OSCE observers
expressed serious concerns regarding the impartiality of ConECs,
which generally  appeared to favor candidates nominated by  the
ruling party  or incumbent independent candidates, particularly
during the candidate registration process where all YAP-nominated
candidates were registered while over half of opposition-nominated
candidates and many self-nominated candidates were refused
registration. With regard to the registration process, they further
observed a general lack of openness and transparency in the activity
of many ConECs and noted that the electoral commissions did not

13 Tahirov v Azerbaijan, http://bit.ly/1Eb8Ouo
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respect a number of statutory safeguards. The provisions of the
Electoral Code were implemented unfairly restrictively and
prospective candidates were denied the right to stand based on minor
technical mistakes and without due consideration of the principle of
proportional responses to errors, enshrined in domestic legislation.
Furthermore, complaints challenging ConEC decisions refusing
registration, most of which   were   dismissed by the CEC   as
groundless without strict examination.

The Court noted that despite a question put by the Court to the
Government in this respect, the Government have not provided
sufficiently specific information about the qualifications and
credentials of the experts in  the  present  case. The Government
simply noted that all working group experts had been  appointed
from among “employees government agencies”, without specifying
whether the  experts charged  with conducting the  handwriting
analysis were actually qualified to do so by their occupation. As a
result, the Court found that experts were not reliable for professional
occupancy.

In addition, the Court noted that in the present case, the decision of
expert groups on invalid signatures were in arbitrary character.
Relevant examination neither conducted by election commissions.
Electoral commissions respected neither of the safeguards mentioned
too. Procedure in CEC was not qualified.

The domestic courts did not address the applicant’s complaints about
any of the above-mentioned deficiencies either, even though the
applicant’s appeals contained prima facie well-founded complaints,
referred to the relevant provisions of the domestic law, and disclosed
an   appearance   of arbitrariness in the   electoral   commissions’
decisions In this part Court relied as a precedent decisions of Namat
Aliyev and Hasan Karimov’s cases. Such conditions were not
compatible with the rule of law and protecting the integrity of the
election.

As a result the Court found that there has been a violation of Article
3 of Protocol 1.
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THE FINALIZING SUMMARY
of THE PRECEDENT CASES in respect to AZERBAIJAN

REPUBLIC
related to THE ARTICLE 3 of THE PROTOCOL 1

(Includes revision of both judgments of ECtHR and decisions of the
Committee of Ministers of the Council of Europe)

THE European Court of Human Rights (ECtHR) adopted 12
judgements on Azerbaijan Republic regarding violations of the
Article 3 of the Protocol 1 (right to free and fair elections) of the
European Convention for Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms (ECHR).

These violations were of various character related to non-observance
of the procedural rules stipulated by election law for the period of
elections, arbitrarily committed in respect to the rights of opposition
and independent candidates by the election commissions, and by the
courts as well.

These judgments can be classified as following:

1) Violations related to non-registering of the candidates –
Seyidzade case, Tahirov case;

2) Violations regarding annulation of the registration of
candidacy – Orujov case, Khanhuseyn Aliyev case, Abil case,
Atakishi case;

3) Violations regarding baseless cancellation of the election
results – Karimova case, Mammadov #2 case, Arif Hajili case;

4) Violations related to the election violations and other offences
and inefficiency of the investigation of the complaints against
such violations. – Namat Aliyev case, Hasan Karimov case;

5) Violations related to cancellation by the Constitutional Court
the MP mandate obtained as result of elections, without
complying with the procedures set by the electoral legislation –
Karimli and Alibayli case.

It should be mentioned that the Court found out the below
mentioned violations:
A) In the case of “Seyidzade v. Azerbaijan”, the Court pointed

to the issue of the quality of the law and noted that, legislation
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and relevant juridical practice do not clearly give a definition for
“clergyman” and “professional religious activity” terms. In such
circumstances, the refusal to register candidacy of the applicant
(though he has already resigned from all positions), fails to be in
compliance with the principle of foreseeability;

B) In all other judgments related to Azerbaijan, the Court
found out the violations mainly based on two factors: firstly, the
decisions were not substantiated and secondly, the procedural
safeguards were not applied.

Only the one – Tahirov case from abovementioned ones was
regarding 2010 parliamentary elections, as all the rest were regarding
2005 parliamentary elections.

Other decisions (judgments) adopted on Azerbaijan were regarding
lack of sufficient guarantees; and regarding unreasonable and
arbitrarily refusal of the election complaints both by electoral
commissions and the domestic courts.

With regard to the decisions of the electoral commissions
(constituency electoral commissions (“ConEC”) and Central
Election Commission (“CEC”), the ECtHR, in particular, found
the following irregularities:14

a. the applicants’ complaints and evidence were dismissed
without motivation;

b. the statements and witness testimony against the applicants
were accepted without a proper examination to determine their
truthfulness and credibility (see in particular the Namat Aliyev
case and the sub-group Orujov);

c. the lack of independent examination and reasoning in the
decisions cancelling the applicants’ registration as candidates or
their election;

d. the applicants’ lack of participation in the hearing (see in
particular the Orujov sub-group).

14 Pending cases: current state of execution (Namat Aliyev v Azerbaijan)
http://bit.ly/1hzC584
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With regard to the decisions of the domestic courts (including the
Supreme Court), the Court, in particular, found the following
shortcomings:

a. the refusal to examine evidence submitted and failure to
take steps ex officio to clarify outstanding issues owing to
excessive formalism stemming from the civil procedure rules
(see in particular the Namat Aliyev case);

b. the domestic courts merely and simply reiterated the
findings made by the electoral commissions;

c. the applicants did not have sufficient time to prepare their
defence in the expedited procedure;

d. the erroneous application of the electoral law.

Note: In Gambar and others case  (2010) the Court accepted the
unilateral declaration of the Government to eliminate electoral
irregularities and held the decision to strike out of the list the
applications.   The violations in the case uniting seven cases had
similarities with violations in the Namat Aliyev case.

The Court stated regarding the provisions of the legislation in
the cases related to Azerbaijan as following:

a) In the case of Seyidzade the Article 14 of the Electoral
code of Azerbaijan Republic (incompatibility of the positions) –
it was determined that, in this and other provisions the definition
of clergyman was not stipulated clearly;

b) In the cases of Kerimova, Arif Hajılı, Mammadov No 2
Court came to conclusion that the Articles 106 and 114.5 of the
AR EC was applied erroneously;

c) In the cases of Orujov, Abil, Khanhuseyn Aliyev and
Atakishi it was concluded that the Articles 106 and 114.5 of the
AR EC were applied erroneously;

d) In the cases of Karimli and Alibayli it was concluded that
Articles of AR EC 108.4, 112.8, 114.5, 170.2.2 were not observed
by the Constitutional Court;

e) In the case of Karimov it has been found that, Article 35.5 of
the EC of AR was violated.
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The Committee of Ministries of the Council of Europe (CMCE) - the
body which has the function to control execution of ECtHR
judgements, started to control cases on Azerbaijan which had been
adopted since 2013.

Prior to review of the CMCE meetings on execution, it is important
to mention the general conclusion of CMCE with regard to such
execution activity. In 2014-2015 years CMCE came to conclusion
that the following results in execution cases were achieved:

1) Concerning the electoral commissions, the Committee considered
that the reforms adopted in addition to training measures, and in
particular, the introduction of expert groups, would not be
sufficient to resolve the problems revealed as regards the
independence, transparency and legal  quality of the procedure
before these commissions;

2) Regarding the effectiveness of judicial review, the Committee
noted with interest the measures adopted (including training
measures;  the  introduction, in  2011, of the  Code  of
Administrative Procedure for electoral disputes to remedy the
excessive formalism previously imposed by the Code of Civil
Procedure; and a series of measures to improve the independence
of the judiciary, particularly in the light of the recommendations
made during expertise in the framework of the Eastern
Partnership); but noted at the same time that the effectiveness of
these reforms would have to be demonstrated in practice.

At the meeting of CMCE #1179, held on September 24-26, 2013,
initial decision regarding supervision (the execution case was
commonly named as “Namat Aliyev Group”) on 9 decisions out of
the decisions accepted regarding the Republic of Azerbaijan
(excluding only Seyidzade case for its differences in its substance,
Karimov case and Tahirov case as the decision was not adopted in
respect to them yet) was adopted.

CMCE began its supervision on these cases against Azerbaijan under
enhanced procedure. As it is known, CMCE has two procedures on
the supervision over execution of the decision: “standard procedure”
and “enhanced procedure”. The rules regarding enhanced procedure
are being applied alongside with many other cases by the CMCE in
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respect to the cases where the Court and the Committee of the
Ministries have found structural and/ or complex problems. CMCE
has specified the electoral cases related to Azerbaijan as a complex
problem.

At the meeting of CMCE #1179, held on September 24-26, 2013, in
the decision accepted in respect to the Republic of Azerbaijan in
the case of Namat Aliyev Group, it was mentioned as following:15

- recalled that these cases concern various violations of Article 3
of Protocol No. 1   in that the electoral commissions and the
courts decided in an arbitrary manner and without motivation
upon the   complaints of the applicants (members of the
opposition parties or independent candidates) regarding the 2005
parliamentary elections, and that the [domestic] procedures
before those instances did not afford safeguards against
arbitrariness;

- underlined the importance, in every democratic society, of an
electoral system containing remedies to prevent arbitrariness;

- regarding the individual measures [issued by the Court], noted
that it is not possible to eliminate the effects of the violations
otherwise than by the just satisfaction awarded by the Court as
the elections of November 2005 had been completed and their
results confirmed as final;

- as concerns the general measures, noted the training and
awareness-raising activities put in place for the members of the
electoral commissions and invited the authorities to provide an
assessment regarding the impact of these activities;

- [CM] considered, however, that these activities alone do not
respond to the findings of the Court, in particular the Court’s
conclusions that the  procedures before  the electoral
commissions and the national courts did not afford safeguards
against arbitrariness;

- consequently invited the authorities to provide, as a matter of
urgency, a consolidated action plan with the measures taken or
underway, including legislative or statutory, to put in place such
safeguards;

- decided to resume consideration of these issues at their 1186th
meeting (December 2013).

15Decision adopted at the 1179th meeting (September 2013) http://bit.ly/1JbNWSs
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Accordingly, the CMCE came to conclusion that, the important
problem consists of the application of arbitrary unsubstantiated and
arbitrary decisions by the election commissions and courts in respect
to the complaints of the candidates, and of the absence of procedures
affording adequate safeguards against arbitrariness. It invited the
Azerbaijani Government to file and apply complex action plan
(including legislative and instructive changes) in order to reach out
the mentioned instructions.

In its meeting #1186 of 3-5 December 2013, the CMCE repeated the
results obtained at the previous meetings, calling the Azerbaijani
Government to present complex action plan. Taken into account that
the Government of Azerbaijan introduced a new information in this
meeting, in order to examine and assess this information it scheduled
the next supervision for the meeting #1193 (March, 2014).16

Taking into account that the Azerbaijani Government submitted
relevant information very late – in February  2014, the CMCE,
during  its meeting #1193 held on 4-6 March  2014, scheduled
revision of execution work to the meeting #1201 planned for June,
2014.17

At the meeting #1201, held on June 2014 regarding the case of
Namat Aliyev Group, CMCE mentioned the following:18

- stressed the need to rapidly overcome the important problem of
the arbitrary application of legislation and of the absence of
procedures affording adequate safeguards against arbitrariness
and that this requires remedial action in a number of areas;

- strongly encouraged the authorities to rapidly undertake further
reforms, taking into account the recommendations made in the
context of the Eastern partnership project;

- noted with interest that judicial review in electoral matters is,
since 2009, no longer governed by the rigid rules of the Code of
Civil Procedure, but by the new, less formalistic, Code of
Administrative Procedure and invited the authorities to provide
a more detailed explanation of the way in which the new Code

16Decision adopted at the 1186th meeting (December 2013) http://bit.ly/1hzzgDR
17 Decision adopted at the 1193rd meeting (March 2014) http://bit.ly/1Loz1VT
18 Decision adopted at the 1201st meeting (June 2014) http://bit.ly/1WKKqph



188

is meant to resolve the problems revealed by the Court’s
judgments;

- noted the potential of targeted practical guidance from the
Supreme  Court  and  stressed  the  importance of continued
training efforts to ensure the efficiency of judicial review;

- regretted that no information has been provided regarding the
shortcomings established in the proceedings before the
Constitutional Court and urged the authorities to rapidly submit
this information;

- as regards the functioning of the electoral commissions,
expressed regret that the information submitted, although
extensively describing the present situation, does not allow a
comprehensive evaluation of progress made as compared to the
situation criticised by the Court and invited the authorities to
submit, without delay, a detailed impact assessment of the
changes and how they may prevent new similar violations;

- strongly encouraged the authorities, in the pursuit of their efforts
to resolve the problems raised by the present group of cases, to
take full advantage of the different co-operation and assistance
programmes organised or proposed by the Council of Europe,
notably in the context of the recently adopted Action Plan for
Azerbaijan;

- decided, accordingly, to resume consideration of these questions
at the 1208th meeting (September 2014).

At the meeting #1208, held on June 23-25 September 2014
regarding the case of Namat Aliyev Group, CMCE mentioned:19

- concerning the functioning of electoral commissions, noted in
particular the clarifications given regarding the expert groups set
up in 2008 to assist those commissions but considered, however,
that this reform does not appear to resolve the problems revealed
by the Court’s judgments as regards the independence,
transparency and legal  quality of the procedure before these
commissions;

- therefore called upon the authorities to provide further
information on the above issues and on the additional measures
envisaged to remedy the outstanding problems and encouraged

19 Decision adopted at the 1208th meeting (September 2014) http://bit.ly/1U6czCY
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them to pursue their efforts to train the members of the electoral
commissions and of the expert groups;

- concerning the functioning of the judiciary, noted with interest
that the introduction, in 2011, of the Code of Administrative
Procedure for electoral disputes, appears to respond to a series
of important problems raised by  the Court’s judgments in
the Namat Aliyev group of cases as regards the excessive
formalism of the courts when examining appeals;

- as regards, in particular, the independence of the judiciary, noted
with interest the amendments adopted to the law on judges and
courts in June 2014 reinforcing, notably, the budgetary
independence of the Judicial and Legal Council, amendments
which seem to respond to certain recommendations made in the
context of the Eastern Partnership project;

- urged, however, the authorities to explore further measures,
taking into account the different proposals presented before the
Committee, aimed at limiting the influence of the executive
within the Judicial and Legal Council in the area of the
nomination, promotion and disciplinary sanctions of judges; at
reinforcing the Council’s competencies in these areas; and at
improving the relevant regulatory framework;

- underlined again the potential of targeted practical guidance
from the Supreme Court;

- underlined further the importance of training efforts to ensure
the efficiency of judicial control and invited the authorities to
take into account the additional possibilities offered in this
respect by the Action Plan of the Council of Europe for
Azerbaijan 2014-2016;

- as regards the shortcomings of the procedure before the
Constitutional Court identified by the European Court, invited
the authorities to provide further clarifications concerning the
results of the examination of the Kerimli and Alibeyli judgment
by the General Assembly of the Constitutional Court in October
2012;

- invited the authorities to provide, in particular on the actions
envisaged or adopted to resolve them, and decided to resume
detailed examination of those issues at their meeting of March
2015.
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At the meeting #1222, held on 12th of March 2015 regarding the
case of Namat Aliyev Group, CMCE mentioned:20

- as regards the independence, transparency and legal competence
of electoral commissions, noted that the recent information
provided is still limited to training for members of these
commissions, and reiterated that such measures are not
sufficient of themselves to solve the problems identified by the
Court;

- as regards the effectiveness of judicial review, noted with
interest the reforms achieved and, more recently, those of 30
December 2014, aimed notably at further limiting the influence
of the executive within the Judicial and Legal Council; noted at
the same time that the effectiveness of these reforms will have to
be demonstrated in practice;

- reiterated the importance, in view of the imminence of the next
legislative elections in November 2015, of properly functioning
electoral commissions and of courts with the capacity to review
the legality of the decisions of these commissions;

- therefore urged the authorities to initiate, without delay,  any
action capable of further improving the system of control of the
regularity of these elections in order to prevent any arbitrariness
and, in particular to:

a) co-operate with the Venice Commission and make full
use of the additional possibilities offered by the Action Plan
of the Council of Europe for Azerbaijan;
b) make sure that a clear message is sent to electoral
commissions by the highest competent authorities that no
illegality nor arbitrary action will be tolerated;

- underlined, in this context, the crucial importance of targeted
practical guidance from the Supreme Court, based on the
European Court’s judgments, complemented, if necessary, by
appropriate instructions to electoral commissions;

- also underlined the importance of ensuring that the proceedings
before the Constitutional Court provide the guarantees required
by the Convention, in particular, as regards the right to appear in
person before it and with regard to transparency (case of Kerimli
and Alibeyli).
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- invited the authorities to provide their answers and decided to
resume consideration of these issues at their 1230th meeting
(June 2015).

At the meeting #1230, held on 9-11 June 2015, regarding the case
of Namat Aliyev Group, the CMCE reiterated the
grounds/principals adopted in the meeting held in March 2015.
Moreover, respectively with conduction of some issues practically
CM stressed the following:21

- training measures, in particular as regards the requirements of
the Convention, both for members of electoral commissions and
for judges to improve their sensitivity towards the requirements
of a comprehensive preparation of cases in electoral matters and
for the reasoning of decisions;

- measures to be taken at the level of electoral commissions to
ensure the legal capacity of expert groups, notably by ensuring
that qualified lawyers are always included among the members
of these groups, and by moreover organising their procedure to
ensure the transparency and independence required by the
Convention;

- the development of jurisprudential guides, in particular through
a resolution of the Plenum of the Supreme Court (based on the
new Code of Administrative Procedure, applicable for the first
time in parliamentary elections);

- ensuring, by appropriate means, the right of parties to participate
in the proceedings before the Constitutional Court and the
transparency of the proceedings before it.

At the same time, due to the forthcoming 2015 parliamentary
elections CM referring to the decision of March 2015 and repeating
the  position stipulated thereby, emphasized  the importance to
conduct urgent measures indicated in decisions regarding all
execution cases. The Committee also noted that the Government did
not furnished any renew information to the Committee in respect to
concrete measures required with the decision adopted in March
2015.

21 Decision adopted at the 1230th meeting (June 2015) http://bit.ly/1Jbznwd
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CM appointed  to continue  the  supervision on execution case of
Namat Aliyev Group at the meeting #1236 of the CM planned to be
held in September 2015.

RESUME:

The Government of Azerbaijan did not take effective steps to meet
requirements of CMCE issued in respect to it in the case of Namat
Aliyev group. CMCE concluded that the violations found out by
ECtHR in the electoral cases were specifically structural and
complex.  In this regard, enhanced  procedure  of supervision in
respect to the case of Namat Aliyev was launched. CMCE required
the Azerbaijani Government to make the necessary amendments
during execution at the election commissions and the courts.

However, steps made by the Azerbaijani Government on the
execution were incomplete. As a result, CMCE found measures
conducted by the Government of Azerbaijan unsatisfactory. On the
other hand, it was mentioned that reforms in the field of the judicial
supervision   are   being applied.   CMCE considered   that   the
reformative measures implemented in the judicial supervision should
be reflected in practice.

The conclusion on the topic reviewed is that the Republic of
Azerbaijan failed to apply the effective reforms capable to ensure
necessary reasonable procedural safeguards in the election system in
order to grant electoral rights. With great probability such reforms
will not be ready until the Committee’s meeting #1236 planned for
September 2015
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Part IV

Summarized proposals

Related to constitutional electoral reform

1.  A new provision "political parties" should  be added to Constitution,
constitutional guarantees should be ensured for political parties' role and
place in political system, their establishment and finance for their activity.

2. The existing electoral system to the National Assembly in Azerbaijan
should be changed completely, the majority system should be absolutely
rejected, proportional system should be introduced. During its
implementation, staged transfer can also be taken into consideration.

a. In this case, 125 constituencies should be abolished, a unique
pond- constituency should  be established, votes  given  to registered and
legally - working parties should be collected, divided by deputy seats and a
system defining seats for parties should be introduced.

b. Taking into consideration the parliament's functioning, the seats
in National Assembly can be increased to 200 persons.

c. The party lists can also include independent candidates.

3. The previously existing norm of the Constitution should be re-introduced,
the new form of the provision should ban one person's repeated candidacy
excluding 2 term election irrelevant its consequency.

4. To encourage democratic habits in society, participation in elections
should be determined not only as a right but also a duty. With exception of
political parties’ boycot decisions, those refusing participation should be
punished with administrative fine.

General view at Election Code of the Republic of Azerbaijan

5. Generally, there are many objective reasons to revise the Election Code.
Main factors necessitating it are establishment of public consensus and
political confidence in the society, as well as among political sides,
restoration of confidence in free and fair elections considered basis of
democracy.
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Terms in Election Code

6. To resolve the problem, the terms which existed when the Election Code
was adopted should be reinstated. Particularly, the campaign period should
not be less than 45 days.

Formation of the election commissions

7. Taking this into consideration, composition of all election
commissions at all levels and positions in election commissions (chair,
deputy chair, secretary) should be re-organized in a balanced way, on
the basis of equal representation of all political parties (between the
government and its supporter and the opposition being in front of
government during all political processes or its union). Then the issue of
quorum in adoption of decisions could be revised and be adopted by
simple majority of vote.

Voter registration

8. Taking into consideration the state's all opportunities, new
amendments should be made to Election Code in connection with voter
registration, CEC should automaticaly use citizens unique electronic
registration register. This way, the inter-body difference can be
eliminated and no voter name will be absent from the voter list.
9. To overcome the problem, relevant changes should be made to
legislation, voting right for real military servicemen should be limited
while on military service. Separately, prisoners should not be included
into voter lists and their participation in elections should be temporarily
limited. Shortly, establishment of temporary polling stations in closed
institutions should be eliminated.
10. Voter turnout of 50%+1 should be obligatory in a referendum to be
considered valid.
11. A requirement of 50% voter turnout should be set for presidential,
parliamentary and municipal elections.
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Nomination and registration process of candidates

12. To eliminate the above-mentioned problems, registration of
candidates nominated by political parties and bloc of political parties in
parliamentary and municipal elections, should be conducted on the basis
of candidates  list approved by political parties  and  bloc of political
parties. The names of candidates on constituencies included in the
decision should be submitted to  CEC when elections start. ConECs
should not demand an additional decision from political parties and
party blocs. Separately, CEC should be able to directly use register
information of political parties at Ministry of Justice, no registration
document should be required from the sides.
13. Voter signatures supporting candidate at  presidential  candidates
shold be collected without any quorum, voters should have right to give
signature for more than one candidate. Registered political parties with
organizations in at least 20% of ditsricts and their blocs should have
right to put forth candidates.
14. The working group checking accuracy of candidate registration
documents should be composed of independent experts, basis for refusing
registration should be  concrete and registration deposit should be
applied for an alternative variant to registration.
15. Checking accuracy of voter signatures should be excluded from the
Code for being absurd.
16. A voter supporting a candidate should simply submit ID number
instead of signature, and it should be enough as a person's consent.
Separately, opportunites for applying electronic signature should be
expanded, platform for online support for a candidate should be created
within www.e-gov.az system.

Pre-election campaign

Use of the right of freedom of assembly

17. Distribution and placement of election campaign materials should
be absolutely free, technical regulations should not limit or eliminate
fundamental voting right. Restricting norms in the Code should be
eliminated.
18. For elections to be held free and democratic, for voters to feel
themselves comfortable, the way to the right to free assmebly should be
open. Whilst people assemble peacefully and do not endanger society,
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imposition of high amount of fine on them, involving them in obligatory
work and limiting their freedoms should be unacceptable. The sanction
of this article should immediately be reduced to the level that existed in
2012.
19. The way of using administrative resources should be unambigiously
closed during campaigning, candidates should be  deprived  of  their
legally recognized priviledges and opportunities irrelevant of their posts,
equality of all candidates should be ensured.
20. From the start of elections, all reconstruction, construction works,
refurbishment of facilities affecting citizen votes, should be banned.
Except for cases of accidents, the period of expenditures pre-stipulated
in state and local budgets, should be banned from the start day of
elections to the day the results are declared.

Campaigning in media

21. Provisions requiring registration of candidate in 60 constituencies
and provision imposing other limitations should be eliminated;
22. All televisions and radios funded through state budget should
allocate broadcast time in election process in an obligatory way;
23. This time should not be less than 1 hour a day for every television
and radio and should be only at prime-time;
24. Paid broadcast time at private televisions, as well as public and
state broadcasters should have minimum limit, campaign hours should
be at prime-time, the highest level of the price should be set lower than
the cheapest commercial ad within latest month;
25. The highest price set at periodical press outlets, online resources,
sites and other media should be set less than the cheapest commercial
ad;
26. From the start day of elections, "election period" regulations should
be applied in all TVs and radios, periodicals, other media resources'
news policy, both government and opposition should be given equal
coverage in news;
27. Balance should be ensured, a press group with equal participation of
sides should conduct controlling function;
28. Media bodies violating regulations should receive high fines and in
case they do not follow the rules after fines, their broadcasting or
publication should be temporarily ceased till the end of the voting day.
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Registration and work of observers in elections

29. During voting day, observer should use his/her right to be in voting
room of election station at any time of the day, use dictophone and video
cameras, as well as other means of modern technology. The material
observers obtain during observaton via those technical means should be
considered as evidence obtained via legal way, relevant changes should
be made to Civic Procedural Code and Criminal Procedural Code.
Records of observation cameras should also be unconditionally
considered legally obtained evidence for courts, these records should be
critical at any dispute.
30. Legal force of the act compiled by observer should not be linked to
other persons' will and should be evaluated as one of direct evidences.
31. All norms on conduct of exit poll should be excluded from the Code,
any public body should freely conduct exit poll in any polling station and
constituency. As it carries public control character over election process,
getting CEC consent is of absurd nature.

Status of compatibility of Central Election Commission’s
acts of statutory nature with Electoral Code

Completion of protocol of election commission

1.     The abovementioned inconsistence in the “Comment” should be
rectified, requirements of the Electoral Code and the recommendations of
the international institutions should be fulfilled.

Exit-poll

2. All the norms regarding conduct of “exit-poll” should be removed from
the Electoral Code. “Exit-poll” should be conducted freely by any
organization within the territory of any constituency or precinct. Since this
is a kind of public control over the election process, it is not necessary to
get permission from the CEC for that.

Handling electoral complaints by the election commissions

3. Rules for submission and processing of electoral complaints should be
simplified, processing of complaints should be accessible to everyone whose
rights have been violated;
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4. As international organizations have earlier recommended, composition of
the expert groups should be reviewed and new Groups composed of
independent lawyers capable to investigate the complaints fairly should be
created. In order to provide the investigation to be handled by a group
comprised of several experts, the related procedures should be amended.
The applicants should be invited to the investigation process by the expert
group for them to be  able to  submit their complaints as well  as to
participate in the groups’ discussion of evidences. The investigation process
held by the expert group should be open for observers.
5. Extension of three-day requirement for investigation of complaint for
another three days should be removed;
6. Even if three-day requirement to submit the complaint has passed, this
period should be reinstated in the manner established for courts in case if
the applicant has objective cause;
7. Criminal liability should be established for not investigating or avoidance
of investigating as well as for not fulfilling the duties set forth by the
legislation for investigating the complaints;
8. Except for the applicant’s fault or voluntary refusal, non-participation of
the applicant in the investigation   process should be the basis for
cancellation of the decision regarding that particular case.
9. Sanctions for actions violating the election rights which are considered
administrative offense or criminal case should be hardened. Moreover,
unavoidability of liability should be ensured;
10. Election subjects’ opportunities to appeal to the court on irregularities
regarding the election rights of administrative offense nature should be
expanded, handling of these irregularities should be simplified and be
prompt;
11. Norms for considering results of elections invalid should be more
specified, and the requirement for approval of election results by the
Constitutional Court should be cancelled.

Election campaign

13. The media group equally formed of election subjects should have the
function of controlling election campaign activities on media.

14. The applicants should be invited to the investigation process by the
media group for them to be able to submit their complaints as well
as to participate in the group’s discussion of evidences. The
investigation process held by the media group should be open for
observers.
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15. Number of members of the media group, rules for its formation, as
well as its functions should be clearly recorded in the act of the
Commission.

Web camera

16. Video records from the web cameras istalled for ensuring
transparency, increasing public confidence in elections should
be available to all election subjects, and use of such records as
evidence while investigating the complaints should be precisely
expressed in the Rules.

Specified suggestions and recommendations in the decisions
issued by the European Court of Human Rights and Committee

of Ministries of the Council of Europe with regard to election
cases related to Azerbaijan:

1. In order to  achieve solution of  the  election cases by  the courts
pursuant to unique practice and in compliance with the stipulations
of the European Convention of Human Rights, with adoption of the
relevant decision by the Plenum of the Supreme Court of Azerbaijan
Republic, in order to ensure the effective application of the
Administrative Procedural Code of Azerbaijan Republic (which had
entered into the force since 2011) in the administrative cases
regarding election disputes according to the Article 131 of the
Constitution of  Azerbaijan Republic the  explanation should be
issued  to the courts for  the judicial experience;  members  of the
election commissions should be provided with the relevant
instructions informing them in the details of the election process;

2. Effective  trainings should be  arranged  in  order to  motivate  the
judicial  staff  and members of  the  election commissions to apply
electoral  legislation and the European  Convention on Human
Rights, as well as ECtHR case-law in this regard;

3. Shortcomings in the procedure of verification of the election results
by the Constitutional Court of Azerbaijan Republic should be
eliminated in legislative way; in particular, relevant amendments to
the electoral law should be made in order to ensure participation of
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complainer and candidate, who was registered and according to
initial results was elected and about whom is being complained, in
the procedures carried out by Constitutional Court.

4. In the present context, in order to ensure objective solution of the
election litigations, the appropriate reforms should be carried out in
Judicial-Legal Council and the additional measures should be
applied to reduce the role of the executive power in the issues of
appointment of judges, elevation of them and their administrative
responsibility and these issues should be transferred to the direct
supervision of Judicial-Legal Counsel;

5. Moreover, in order to improve the judicial practice on the cases
related to electoral disputes other opportunities suggested in CoE’s
Action Plan on Azerbaijan for 2014-2016 years should be reviewed
and cooperation with Venice Commission of the Council of Europe
should be continued.
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