Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Bələdiyyə hakimiyyəti.
Sənədlər toplusu

Bələdiyyə seçkiləri
➢ Bələdiyyə seçkiləri - 1999
➢ 12 dekabr - Bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər
Əliyevin xalqa müraciəti 10 dekabr 1999-cu il
➢ Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev səsvermədə iştirak etmişdir
➢ Bələdiyyə seçkiləri – 2004
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 6 saylı seçki məntəqəsində səs vermişdir
➢ Avropa Şurası Azərbaycandakı bələdiyyə seçkilərini demokratiyanın inkişafında irəliyə doğru
addım hesab edir
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Bələdiyyə seçkiləri – 2009
Bələdiyyə seçkiləri dekabrın 23-də keçiriləcək
Bələdiyyə seçkilərinin vaxtı təyin edildi
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 6 saylı seçki məntəqəsində səs vermişdir
Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirildi
Mərkəzi Seçki Komissiyası bələdiyyə seçkilərinin yekunlarını elan etmişdir
2009-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərinin ümumi yekunlarına dair
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının Qərarı
➢ MSK bələdiyyə üzvü seçilmiş namizədlər haqqında statistik məlumatları açıqlamışdır
➢ Bələdiyyə seçkiləri – 2011
➢ Siyasi partiyaların və siyasi partiyalar bloklarının bələdiyyə seçkilərində iştirakının əsasları
➢ Bələdiyyə seçkiləri başa çatdı
➢ Bələdiyyə seçkiləri – 2014
➢ Bələdiyyə seçkilərində namizədlərin irəli sürülməsi, qeydə alınmasının əsasları və qaydaları,
qeydə alınmış namizədlərin statusu
➢ Seçki komissiyalarının fəaliyyətində kargüzarlıq işinin təşkilinə dair tələblər
➢ Bələdiyyə seçkilərində seçkiqabağı təşviqat və onun növləri
➢ Bələdiyyə seçkilərində vətəndaşların seçki hüquqlarının pozulması məsuliyyət yaradır
➢ Abşeron rayonunda bələdiyyə seçkilərinin ədalətli, şəffaf və mütəşəkkil keçirilməsi üçün bütün
şərait yaradılıb
➢ Azərbaycanda yerli özünüidarənin formalaşması və seçkilərin bu prosesdə rolu Bələdiyyə
seçkiləri qarşısında
➢
➢
➢
➢
➢

Bələdiyyə seçkiləri – 2019
Bələdiyyə seçkilərinin təyin edilməsi, namizədlərin irəli sürülməsinin əsasları və qaydaları
MSK bələdiyyə seçkilərinin dekabrın 23-də keçirilməsini qərara alıb
Bələdiyyə üzvlüyünə namizədlərin irəli sürülməsi başladı
Namizədlərin seçki fondları şəffaf olmalıdır: Seçki fondları, xüsusi seçki hesabları, seçki
fonduna könüllü ianələr, seçki fondlarının vəsaitlərinə dair hesabat və həmin vəsaitlərin
istifadəsində aşkarlıq
➢ Bakıda seçkilərlə bağlı müraciətlərin araşdırılmasına həsr olunan seminar keçirilib
➢ Yeni Azərbaycan Partiyası bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar imzatoplama kampaniyasını uğurla
davam etdirir
➢ Yeni seçkilər bələdiyyələrin fəaliyyətinin daha səmərəli olmasına xidmət edəcək
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➢ Mühüm mərhələ (Namizədlərin qeydə alınması şərtləri. Qeydə alınmış namizədlərin statusu,
onların bərabərliyi və fəaliyyətinin təminatları. Namizədin namizədlik statusundan imtina
etməsi)
➢ Məzahir Pənahov: “Azərbaycan vətəndaşlarının seçki hüquqlarının qorunması ilə bağlı bütün
addımlar atılır”
➢ Təşviqat qaydalara uyğun aparılmalıdır: Bələdiyyə seçkilərində təşviqatın aparılmasına dair
ümumi tələblər
➢ Bələdiyyə seçkilərinə namizədlərin qeydə alınması bitdi
➢ Bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq uğurla davam edir
➢ Bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar seçki bülletenlərinin çapına başlanılıb
➢ Bələdiyyə seçkilərinə sayılı günlər qaldı
➢ Bələdiyyə seçkiləri Yeni Azərbaycan Partiyasının növbəti dəfə parlaq qələbəsi ilə tarixə
düşəcək
➢ Qarşıdakı bələdiyyə seçkiləri günü Azərbaycanda yerli özünüidarəetmə sisteminin 20 yaşı
tamam olur: Dekabrın 23-də xalqımız daha bir ədalətli və şəffaf bələdiyyə seçkilərində iştirak
edəcək
➢ Bələdiyyə seçkiləri yerli idarəetmə demokratiyasını daha da gücləndirəcək
➢ Bələdiyyə seçkilərini 51 min 737 müşahidəçi izləyəcək
➢ Mərkəzi Seçki Komissiyası bələdiyyə seçkilərinin ilkin nəticələrini açıqlayıb
➢ Demokratik və şəffaf seçki nümunəsi: Bələdiyyə seçkiləri Azərbaycanın seçki demokratiyasının
daha da təkmilləşməsinə öz töhfəsini verəcək
➢ Mərkəzi Seçki Komissiyası bələdiyyə seçkilərinin ümumi yekunlarını elan edib
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Bələdiyyə seçkiləri - 1999
12 dekabr - Bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin xalqa müraciəti
10 dekabr 1999-cu il
Əziz həmvətənlər, bacılar, qardaşlar!
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları!
İki gündən sonra - dekabr ayının 12-də Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçiriləcəkdir. Bələdiyyə
seçkiləri Azərbaycanda ilk dəfə aparılır. Bələdiyyələrin yaranması və onlara seçkilər keçirilməsi barəsində
1995-ci ildə müstəqil Azərbaycanın qəbul etdiyi ilk Konstitusiyada müvafiq müddəalar öz əksini tapıbdır. Buna
görə də bələdiyyələrin təşkil olunması və onun üçün seçkilərin keçirilməsi ən öncə Azərbaycan
Konstitusiyasının əsasındadır və Konstitusiyanın müddəalarının həyata keçirilməsini göstərir.
Eyni zamanda son 4 ay ərzində bələdiyyələr haqqında, bələdiyyələrə seçkilər haqqında, bələdiyyələrin
səlahiyyətləri və vəzifələri haqqında bir neçə qanunlar qəbul olunubdur. Beləliklə, bələdiyyə seçkilərini
keçirmək üçün lazımi işlər görülübdür.
Dünən axşam Mərkəzi Seçki Komissiyası seçki prosesi haqqında, bələdiyyə seçkilərinə aparılan hazırlıq
haqqında televiziya ilə geniş məlumat veribdir. Bu məlumat bu gün mətbuatda da dərc olunubdur. Bu
məlumatdan görünür ki, Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinə vətəndaşlar tərəfindən çox böyük maraq, çox
böyük həvəs göstərilir və böyük fəallıq nümayiş etdirilir. Bu, çox sevindirici haldır. Onu demək istəyirəm ki,
Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesinin əsasını təşkil edən - ölkəmizdə
demokratik seçkilərin keçirilməsidir.
Bildiyiniz kimi, biz artıq 1995-ci ildə tam demokratik prinsiplər əsasında parlament seçkiləri keçirmişik.
1998-ci ildə prezident seçkiləri keçirilibdir. Bu sahədə xeyli təcrübə əldə olunubdur.
Ancaq bələdiyyə seçkiləri o seçkilərdən fərqlənir. Ona görə ki, bu, daha da kütləvi təşkilatların
yaranması üçün keçirilən seçkilərdir. Vətəndaşların fəallığı və qeydə alınmış namizədlərin sayı, bələdiyyələrin
sayı məhz onu göstərir ki, həqiqətən bələdiyyələr Azərbaycanın hər guşəsini əhatə edən yerli özünüidarəetmə
orqanları kimi kütləvi xarakter daşıyırlar. Beləliklə, seçkilər də əvvəlki seçkilərə nisbətən daha da kütləvidir. O
mənada ki, bələdiyyələrin sayı çoxdur və bir də, bələdiyyələrə seçilmək üçün özünü namizəd göstərmiş və
müvafiq seçki komissiyaları tərəfindən qeydə alınmış vətəndaşların sayı həddindən çoxdur.
Məsələn, mən verilən məlumatlarla tanış oldum. Bakının rayonlarında, - hansında ki, bir bələdiyyə
olacaqdır, - 19 nəfər bələdiyyə üzvü nəzərdə tutulduğu halda, 60-70, bəlkə də 80 namizəd göstərilibdir. Təbiidir
ki, bu, insanların həm marağını, həm həvəsini göstərir, həm də seçicilər üçün, vətəndaşlar üçün özləri istədiyi
adamı seçib ona səs verməyə imkan yaradır.
24 siyasi partiya bələdiyyə seçkilərində iştirak etmək üçün öz namizədlərini verib və onların
namizədlərinin əksəriyyəti də qeydə alınıbdır. Bu da, demək olar ki, qeydə alınan namizədlərin bir çox hissəsini
təşkil edir. Digər hissəsi isə bitərəf vətəndaşlardır, onlar özləri öz namizədliklərini veriblər.
Bu mənzərə də təbiidir. Çünki Azərbaycanda partiyalar mövcuddur, amma çoxu kiçik partiyalardır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətində siyasiləşmə, partiyalaşma prosesi hələ özünün ilk dövrünü yaşayır.
Ancaq bununla bərabər, hesab edirəm, bu, müsbət haldır ki, 24 siyasi partiya öz namizədlərini, nümayəndələrini
verib və qeydə alınıblar. Demək, bələdiyyə seçkilərində iştirak edəcəklər.
Beləliklə, hazırlıq işləri görülübdür. İndi əsas vəzifə dekabr ayının 12-də seçkiləri keçirməkdən
ibarətdir. Bələdiyyə seçkiləri Azərbaycanda gedən demokratikləşmə prosesinin böyük bir hissəsi, böyük bir
qoludur. Demokratik, hüquqi dövlət, dünyəvi dövlət qurmaq prosesinin böyük bir hissəsi, böyük bir sahəsidir.
Qeyd etdiyim kimi, biz bunu ilk dəfə keçiririk. Beləliklə, biz Azərbaycanda qeyri-dövlət, tam müstəqil yerli
özünüidarəetmə orqanları yaradırıq. Bu, həm demokratiyanın inkişafı deməkdir, eyni zamanda ölkəni idarə
etməkdə vətəndaşlarımıza imkanlar yaranmasının göstəricisidir. Əgər bələdiyyə seçkiləri uğurla keçirilsə, əgər
bələdiyyələrə həqiqətən, hər bir bölgədə fəaliyyət göstərib xalqa xidmət etmək arzusunda olan insanlar seçilsə
və bu insanlar həqiqətən, bələdiyyə üzvü olaraq xalqımıza yaxşı xidmət göstərə bilsə, təbiidir ki, bu, bizim
ölkəmizin inkişafında çox böyük rol oynayacaq və dövlətin qarşısında duran vəzifələrin bir qismini bələdiyyələr
öz üzərinə götürəcəkdir.
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Ona görə də bu, indi çox mühüm bir mərhələdir. Biz bu mərhələyə gəlib çatmaq üçün böyük yol
keçmişik. Ancaq mənə belə gəlir ki, əsas işlər qarşıdadır. Bunun üçün də bələdiyyələrə seçkilər çox uğurlu
olmalıdır.
Qeyd etdim, bir də demək istəyirəm, bələdiyyə seçkiləri Azərbaycanda demokratiyanın inkişafının
göstəricisidir. Ancaq bu, o vaxt həqiqi göstərici ola bilər ki, seçkilər tam demokratik şəraitdə, sərbəst şəraitdə
keçirilsin, insanlar öz arzularını, istəklərini sərbəst ifadə edə bilsinlər və bunlar səsvermədə öz əksini tapa bilsin.
Mən xalqa müraciət edərək, birincisi, vətəndaşlarımızı, seçiciləri seçkilərdə fəal iştirak etməyə dəvət
edirəm. Təbiidir ki, seçkidə iştirak etmək, yaxud iştirak etməmək hər bir vətəndaşın şəxsi hüququdur. Ancaq
eyni zamanda hər bir vətəndaş Konstitusiyanın ona verdiyi hüquqdan istifadə etməli, kənarda qalmamalıdır.
Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycanda demokratiyanın
yaranmasında, dövlət quruculuğu prosesinin yaranmasında indiyə qədər fəal iştirak etdikləri kimi, yerli
idarəetmə orqanlarının yaranması üçün keçirilən bələdiyyə seçkilərində də fəal iştirak edəcəklər.
Bələdiyyə seçkilərini yaradılmış seçki komissiyaları aparacaqdır - məntəqə seçki komissiyaları və ərazi
seçki komissiyaları Mərkəzi Seçki Komissiyası sadəcə, buna ümumi rəhbərlik edir. Amma əsas səlahiyyətlər
ərazi seçki komissiyalarının və məntəqə seçki komissiyalarının üzərindədir.
Verilən məlumatlara görə, bu seçki komissiyaları yaxşı təşkil edilib, demokratik şəraitdə təşkil
olunubdur, demokratik prinsipləri əks etdirir. Bu komissiyalar əhalinin bütün təbəqələrini, o cümlədən siyasi
partiyaları təmsil edirlər. Yəni onlar komissiyalarda təmsil olunurlar.
Beləliklə, indiyə qədər görülən işlər nəticəsində məntəqə, ərazi seçki komissiyalarının bu seçkiləri
uğurla və tam demokratik aparmaq üçün bütün imkanları var. Təbiidir ki, nəticə həm seçicilərin fəallığından,
həm sərbəst səs vermələrindən, həm də seçki komissiyalarının seçkiləri yaxşı təşkil etməsindən asılı olacaqdır.
Mən ümid edirəm ki, bizim vətəndaşlarımız çalışacaqlar bu vəzifələri də layiqincə yerinə yetirsinlər.
Bir də qeyd edirəm ki, bizim dövlət quruculuğu prosesində demokratiya, demokratiyanı inkişaf
etdirmək üçün sərbəst, azad seçkilər xüsusi yer tutur. Biz son illər seçkilərin keçirilməsində yaxşı nəticələr əldə
etmişik, yaxşı təcrübə də əldə etmişik.
Təbiidir ki, keçmiş seçkilərdə nöqsanlar da olub, pozuntular, qüsurlar da olubdur. Bunlar da təbiidir.
Çünki dövlət müstəqilliyi əldə ediləndən sonra Azərbaycanda seçkilərin demokratik şəraitdə keçirilməsi
vətəndaşlar üçün yeni bir hadisə, yeni bir haldır. Vətəndaşlarımız uzun illər, onilliklərlə seçkilərdə keçmiş
sistem əsasında iştirak ediblər. Ona görə də insanların demokratik seçkilərin keçirilməsinə alışması və hər bir
vətəndaşın seçkilərə həqiqətən maraq göstərməsi, demək, öz dövlətinə, öz dövlət orqanlarına, özünün seçilmiş
nümayəndələrinə maraq göstərməsi çox vacib bir haldır.
Hesab edirəm ki, biz son illər keçirdiyimiz seçkilər nəticəsində xeyli təcrübə əldə etmişik. Mənim
arzum, istəyim ondan ibarətdir ki, əldə edilmiş təcrübədən həm seçki komissiyaları tərəfindən səmərəli istifadə
olunsun, həm də bizim vətəndaşlarımız, seçicilər əvvəlki seçkilərdən də fərqli olaraq bu seçkilərdə birincisi,
daha fəal iştirak etsinlər, ikincisi, öz fikirlərini sərbəst, azad ifadə etsinlər.
Ancaq bunu təmin etmək üçün eyni zamanda seçkilərə kənardan müdaxilələrin də qarşısı alınmalıdır.
Mən qeyd etdim ki, seçkiləri yalnız və yalnız seçki komissiyaları keçirirlər. Ona görə də icra orqanlarının və
müxtəlif dövlət orqanlarının seçki prosesinə qarışması, müdaxilə etməsi qətiyyən yolverilməzdir. Mən bunu
xüsusi vurğulayıram və bütün icra orqanlarına, dövlət orqanlarına bir də xəbərdarlıq edirəm ki, onlar seçki
prosesinə müdaxilə etməməli, qarışmamalıdırlar və belə halların qarşısını özləri vaxtında almalıdırlar.
Onların vəzifəsi bundan ibarətdir. Əgər biz buna nail ola bilsək, hesab edirəm ki, demokratiyanın
inkişafında böyük bir addım ata biləcəyik.
Seçkiləri müşahidə etmək üçün müşahidəçilər gəliblər. Beynəlxalq təşkilatlardan gəliblər, ayrı-ayrı
ölkələrdən parlament üzvləri gəliblər və bu gün də gələcəklər. Bu, bizim üçün çox əhəmiyyətli bir haldır. Çünki,
birincisi, bu beynəlxalq müşahidəçilərin varlığı seçki komissiyalarında işlərin tam demokratik şəraitdə
aparılması üçün, necə deyərlər, müəyyən qədər faktor rolu oynayır. Amma ikinci tərəfdən də, müşahidəçilər öz
müşahidələri ilə seçkilərin demokratik, azad, sərbəst keçirilməsinə mənən yardım edəcəklər.
Təbiidir ki, onlar müşahidə edərək, Azərbaycanda seçkilərin hansı səviyyədə keçirilməsi haqqında
sonra öz fikirlərini bildirəcəklər. Bizim üçün də çox vacibdir ki, bu fikirlər müsbət olsun.
Ancaq biz seçkiləri müsbət qiymət almaq üçün keçirmirik. Biz özümüz demokratiyanı, sərbəst seçkiləri
Azərbaycanın dövlət quruculuğunun strateji yolu kimi qəbul edərək və nəzərə alaraq bu seçkilərin tam
demokratik, sərbəst, azad keçirilməsinə nail olmalıyıq. Əgər belə olarsa, təbiidir ki, seçkilərin nəticəsinə görə də
beynəlxalq təşkilatlarda, ayrı-ayrı ölkələrdə onların müşahidəçiləri vasitəsilə Azərbaycanda demokratiyanın
bugünkü səviyyəsi haqqında daha da dolğun, düzgün və daha da ədalətli fikir formalaşacaqdır.
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Bizim ölkəmiz demokratiya yolu ilə gedən ölkədir, hüquqi, demokratik dövlət quruculuğu prosesi aparan
ölkədir. Biz bu yolda çox işlər görmüşük. Ancaq hələ qarşımızda duran vəzifələr və görüləsi işlər də çoxdur.
Azərbaycanda hər bir seçki prosesi insanları, vətəndaşları demokratiya prinsiplərinə daha da
yaxınlaşdırmalıdır. Yeni demokratiya prinsipləri insanların daxili mənəviyyatı olmalıdır. Onların üzərində bir
vəzifə kimi yox, onlara bir tapşırıq kimi yox, insanların özlərinin daxili mənəviyyatının tərkib hissəsi olmalıdır.
Belə olan şəraitdə biz gələcəkdə də Azərbaycanda demokratiyanı sürətlə inkişaf etdirə bilərik. Əmin olduğumu
bildirmək istəyirəm ki, bələdiyyə seçkiləri bu barədə bizim üçün mərhələ olacaq və yaxşı nəticələr verəcəkdir.
Mənim arzum, istəklərim bundan ibarətdir.
Qeyd etmək istəyirəm ki, bələdiyyə seçkilərinin uğurla keçirilməsi Azərbaycanda yerli idarəetmə
orqanlarının yaranmasını müəyyən edəcəkdir, yaranmasını təşkil edəcəkdir. Yerli idarəetmə orqanları isə
yerlərdə onların səlahiyyətləri çərçivəsində, qanun çərçivəsində çox işlər görə bilərlər. Beləliklə, onlar dövlətin
də gördüyü işlərin böyük bir hissəsini öz üzərilərinə götürəcəklər, dövlətin də yükünü müəyyən qədər
yüngülləşdirəcəklər. Ona görə bələdiyyələrin seçilməsi, onların təşkil edilməsi, gələcək fəaliyyəti bizim
cəmiyyətimiz üçün, dövlətimiz üçün və hər bir vətəndaş üçün çox vacibdir.
Şübhəsiz ki, seçkilər zamanı, ola bilər, səhvlər də buraxılsın, qüsurlara da yol verilsin, pozuntular da
olsun. Bunun nəticəsində bələdiyyələrə seçilmək üçün öz namizədliyini göstərmiş vətəndaşlar narazılıqlarını
bildirə, şikayət edə bilərlər. Mən birinci növbədə seçki komissiyalarına müraciət edirəm ki, onlar hər bir
namizədin şikayətinə, narazılığına dərhal reaksiya versinlər, baxsınlar və ədalətli qərar qəbul etsinlər.
Əgər vətəndaşlar bunlara nail ola bilməsələr, təbiidir ki, onlar bizim məhkəmələrə müraciət edə
bilərlər. Mən bütün məhkəmələrə müraciət edərək onlardan xahiş edirəm ki, bələdiyyə seçkiləri günü və ondan
sonrakı günlərdə - bələdiyyə seçkiləri nəticələrinin yekunlaşması prosesində onlara daxil olmuş hər bir şikayətə
birincisi, vaxtında baxsınlar, ikincisi də ədalətli baxsınlar. Bu seçkilərdə ədalətin təmin olunması bizim üçün hər
şeydən üstündür. Hər şeydən üstündür! Çünki biz ədalətli bir cəmiyyət yaradırıq. İstəyirik ki, hər yerdə ədalət
olsun, hər yerdə düzgünlük olsun, hər yerdə təmizlik olsun. Bunların hamısı da açıq-aşkar, demokratiya
şəraitində ola bilər. Ona görə də seçkilərin açıq-aşkar keçirilməsi, demokratiya şəraitində keçirilməsi və
insanların öz hüquqlarının pozulduğu halda bu hüquqların bərpa edilməsi üçün imkanlarının olması, təbiidir ki,
bizə qarşımızda duran vəzifələri yerinə yetirməyə imkan verəcəkdir.
Mən ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu arzularım, bu istəklərim birincisi, bizim
vətəndaşlarımız tərəfindən qəbul olunacaq, ikincisi, seçki komissiyaları tərəfindən nəzərə alınacaqdır. Beləliklə,
biz bələdiyyə seçkilərini uğurla həyata keçirəcəyik.
Mən Azərbaycanın bütün vətəndaşlarına səadət arzulayıram, sülh və əmin-amanlıq şəraitində
yaşamalarını arzulayıram. Arzu edirəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı günü-gündən yaxşı yaşasın. Bunun
üçün dövlət əlindən gələni edir və bundan sonra da edəcəkdir.
Arzu edirəm ki, hər bir vətəndaş Azərbaycanda dövlət quruculuğu prosesində, seçkilərdə fəal iştirak
etsin. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir : 23-cü kitab. - Bakı : Azərnəşr, 2008. - S. 201-204.
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Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev
səsvermədə iştirak etmişdir
1999-cu il dekabrın 12-də respublikamızın şəhər, rayon və kəndlərində ilk dəfə olaraq bələdiyyə
seçkiləri keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev həmin gün Bakının Səbail rayonundakı Tofiq
İsmayılov adına Uşaq-gənclər yaradıcılıq sarayında yerləşən 17 nömrəli seçki məntəqəsində səs vermişdir.
1140 nəfərdən artıq seçicini əhatə edən bu məntəqədə 82 namizəddən 17 nəfər bələdiyyə üzvü seçilməli
idi. Namizədlər müxtəlif siyasi partiyaların nümayəndələrindən, habelə bitərəflərdən ibarət idi. Günortaya yaxın
bir çox seçici səs vermişdi. YAP, AXCP, Müsavat partiyalarını təmsil edən müşahidəçilər heç bir pozuntu
olmadığını bildirirdilər. Daha sonra dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev onu gözləyən jurnalistləri səmimi
salamlayaraq dedi:
- Nə var, nə yox, necəsiniz, kefiniz necədir? Bir-birinizi sıxmayın, xüsusən bu qızları sıxmayın, bizim
jurnalist qızların hamısının boyu balacadır. Özləri də, nədənsə, arıqdırlar - ya yemirlər, yaxud da çox işləyirlər.
Ona görə də kişilər onları sıxmasınlar. Deyin görüm, nə sözünüz var?
Jurnalistlər Azərbaycan Prezidentinə suallarla müraciət etdilər.
SUAL: Cənab Prezident, müstəqil Azərbaycan Respublikasının tarixində ilk dəfədir ki, bələdiyyə
seçkiləri keçirilir. Siz bu gün səs verdiniz və bu, xalqımız üçün, bizim üçün böyük fəxrdir. Seçkilər barədə nə
deyərdiniz?
Heydər Əliyev: Sən dedin ki, seçkilər ilk dəfədir keçirilir. Doğrudan da ilk dəfədir. Mən iki gün bundan
öncə televiziya, radio ilə Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edərkən də dedim. Bu, bizim indiyə qədər
keçirdiyimiz seçkilərin hamısından mürəkkəb seçkidir. Çünki burada namizədlər çoxdur, bələdiyyələr
Azərbaycanın hər yerini əhatə edir. Bələdiyyə var - böyükdür, bələdiyyə var ki, kiçikdir. Bakıdakı bələdiyyələr,
təbiidir ki, böyük bələdiyyələrdir. Məsələn, bu rayonda gərək ki, bir bələdiyyə var, yaxud da əsas hissəsi bir
bələdiyyədir. Ancaq bizim kənd rayonlarında hər kənddə, hər qəsəbədə bir bələdiyyə var. Ona görə də bələdiyyə
seçkilərini keçirmək, təbii ki, həm parlament seçkilərindən, həm də prezident seçkilərindən, yəni bizim indiyə
qədər keçirdiyimiz seçkilərdən daha da çətindir. Ancaq hesab edirəm, - mən bu məsələni izləmişəm, bələdiyyə
seçkiləri haqqında fərman verəndən, onun vaxtını təyin edəndən sonra bu prosesi daim izləmişəm, müşahidə
etmişəm, - belə fikirdəyəm ki, bələdiyyə seçkiləri haqqında fərman veriləndən sonra və işə başlanandan sonra
ötən aylar ərzində Azərbaycanda çox iş görülübdür. Əsas nəticə də bundan ibarətdir ki, ilk dəfədir bələdiyyələr
təşkil olunur.
Hazırda bələdiyyələr yoxdur, gələn dəfə bələdiyyə seçkilərində bizim həm builki təcrübəmiz olacaq, həm
də bu bələdiyyələr beş il fəaliyyət göstərəcəklər. Ona görə insanlar biləcəklər ki, bələdiyyə nədir. Onun xeyri
nədir, zərəri nədir, uğuru nədir, nöqsanları nədir? Məsələn, gələn bələdiyyə seçkilərində, təbiidir ki, biz
bundan da artıq nəticələr əldə edə biləcəyik.
Bu, ilk seçki olduğuna görə mən bilirəm ki, bunu həm təşkil etmək asan deyildir, çətin idi, həm də
insanların bunu qavraması və buna tam maraq göstərməsi vərdişi yoxdur. Məsələn, sovet hakimiyyəti vaxtında
da seçkilər olubdur. Doğrudur, o vaxt seçkilər azad, sərbəst keçirilməyibdir. Yəni o mənada sərbəstlik ki, hər
yerdə bir namizəd olub, insanlar gəlib ona səs veriblər. Kim də istəməyib - səs verməyibdir. Səs verməyənlər də
adətən az olurdu - iki faiz, uç faiz. Amma buna baxmayaraq, seçki keçirilibdir və insanlar, xüsusən yaşlı nəsil,
orta nəsil bu cür seçkiləri bilirlər və iştirak eləyiblər.
Amma indiki kimi seçki Azərbaycanda heç vaxt keçirilməyibdir. Nə demokratik, nə də qeyridemokratik, nə totalitar dövrdə, yaxud da indi, demokratiya dövründə heç vaxt keçirilməyibdir. Bu, birinci
dəfədir keçirilir. Ona görə, yenə də deyirəm, bu, bizim ölkəmiz, vətəndaşlarımız üçün böyük hadisədir. Çünki
vətəndaşlar, seçicilər ilk dəfə olaraq özləri öz yerli idarəetmə, hakimiyyət orqanlarını seçirlər. Onlar bu seçkiyə
nə qədər düz yanaşsalar, ədalətli yanaşsalar və işgüzar adamlar seçə bilsələr, təbiidir ki, o qədər də
bələdiyyələrin fəaliyyəti yaxşı olacaqdır. Əgər bələdiyyələrin fəaliyyəti yaxşı olsa, hər bir bələdiyyənin əhatə
etdiyi ərazidə, təbiidir ki, bir çox işlər görülə bilər, bələdiyyələrin seçilməsi, məsələn, bizim üçün, dövlət,
hökumət üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki indi bütün yük icra orqanlarının üzərindədir, hökumətin,
dövlətin üzərindədir. Amma bələdiyyələr qeyri-dövlət təşkilatlarıdır, bunlar heç kəsə tabe deyillər. Hərəsi öz
işini müəyyən edir, onların heç bir tabeliyi yoxdur. Bunlar Azərbaycanda yeganə təşkilatlardır ki, heç kəsə tabe
deyillər. Kənddəki bələdiyyə üstündə olan heç bir bələdiyyəyə tabe deyildir. Yaxud da ki, Bakının rayonlarında
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olan bələdiyyələr. Məsələn, Səbail rayonundakı bələdiyyələr müstəqildir, heç bir yerə, heç bir idarəyə, heç bir
icra orqanına tabe deyildir.
Bu, təbiidir ki, bir tərəfdən bunlara çox böyük imkanlar, səlahiyyətlər verir. Amma ikinci tərəfdən də
bunların məsuliyyətini artırır, çünki hələ ki, bizim vətəndaşlarımız, cəmiyyətimiz tabeçilik olmadan, sərbəst
fəaliyyət göstərməkdə lazımi təcrübə toplamayıblar. Azərbaycanda, təkcə Azərbaycanda deyil, keçmişdə
mənsub olduğumuz ölkədə, uzun illər, on illərlə hər bir orqan lap ilk özəyindən yuxarıya qədər bir-birinə tabe
olubdur. Məsələn, vaxtilə kənd soveti seçirdilər. Kənd soveti mütləq rayon icra sovetinə tabe idi, rayon icra
soveti respublikanınkına tabe idi, respublikanınkı Sovet İttifaqınınkına tabe idi. Görürsünüz, bir-birinə nə qədər
tabelik var idi.
Təbiidir ki, bu, bir tərəfdən onların üzərindən məsuliyyəti çox götürürdü, amma sərbəstlik də vermirdi.
İndi bu məsuliyyət artır, sərbəstlik verilir, ancaq rəhbərlik yoxdur. Belə bir vəziyyətdə, təbiidir ki, bələdiyyələr
ilk dövrdə, ola bilər, öz işlərində çox çətinliklərlə rastlaşsınlar. Ancaq bunlar da ondan asılı olacaqdır ki, bizim
seçicilər bələdiyyələrə nə qədər dəyərli adamlar seçəcəklər.
Məsələn, namizədlər çoxdur. Bu, məni sevindirir. Ona görə sevindirir ki, bir tərəfdən bələdiyyə
sisteminə maraq göstərən vətəndaşlar çoxdur, onlar bu orqanlarda fəaliyyət göstərmək istəyirlər. Deyə bilmərəm
ki, hamısı eyni məqsədlə fəaliyyət göstərmək istəyir. Yəqin ki, bir qismi həqiqətən vətəndaşlar üçün, öz yaşadığı
yer üçün iş görmək, fayda vermək istəyir. Ola bilər, bir qismi də bundan öz şəxsi məqsədləri üçün istifadə etmək
istəyir. O da ola bilər, bu da ola bilə Amma buna baxmayaraq, bələdiyyələrin seçilməsi zamanı namizədlərin
çox olması, qeyd alınmış namizədlərin çox olması onu göstərir ki, bələdiyyəyə maraq, həvəs çoxdur. Kim
buraya hansı məqsədlə seçilmək istəyir - bu, onların öz vicdanlarına qalacaqdır. Amma bizim üçün
əhəmiyyətlisi budur ki, vətəndaşlarımız dövləti, hökuməti idarə etməyə, yerli idarə orqanlarında iştirak etməyə
həvəs göstərirlər, biganə deyillər. Bu, çox müsbət bir haldır.
Yenə də deyirəm, bunlar hamısı bir tərəfdən bizi sevindirir, ölkəmizdə demokratiyanın varlığını və onun
inkişafını sübut edir; ikinci tərəfdən də, təbiidir ki, bələdiyyələrin qarşısında böyük vəzifələr, böyük
məsuliyyətlər qoyur. Hər halda, mən arzu edirəm, - güman edirəm , belə də olacaqdır, - Azərbaycanda
bələdiyyə seçkiləri demokratik şəraitdə keçirilsin. Bu da bizim Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri demokratik
proseslərin, demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu prosesinin böyük bir mərhələsi olacaq və biz irəliyə doğru
böyük bir addım atmış olacağıq. Gələcək üçün isə çox böyük zəmin yaradacağıq.
Təbiidir ki, beş ildən sonra bələdiyyə seçkiləri bundan da səviyyəli, bundan da keyfiyyətli keçiriləcəkdir.
Güman edirəm, gələcəkdə bələdiyyələrə seçiləcək adamlar bu gün seçilənlərdən daha da yüksək səviyyəli
olacaqlar. Çünki, ola bilər, onların bir qismi bu beş il müddətində özlərini çox fəal göstərsinlər, vətəndaşların
qayğısına qalsınlar, yerlərdə yerli məsələlərin həllində iştirak etsinlər, yaxud təşəbbüskar olsunlar, xalqa
göstərsinlər ki, onlar nəsə ediblər. Onda onlar yenidən seçilə bilərlər və onların təcrübəsi olacaqdır.
İkinci tərəfdən də, indiyə qədər, bəlkə də, bələdiyyələrə maraq göstərməyən adamlar bələdiyyələrin işini
müşahidə edəcəklər və gələn bələdiyyə seçkiləri, təbiidir ki, bizim üçün, Azərbaycan üçün daha da faydalı
olacaqdır. Bu, ilk addımdır, çox lazımlı addımdır. Mən çox məmnunam ki, biz bu addımı atırıq. Ümidvaram ki,
bu, bizim ölkəmizə, dövlətimizə və ən əsası - vətəndaşlarımıza fayda gətirəcəkdir.
SUAL: Cənab Prezident, yeni seçiləcək bələdiyyələrə və onların üzvlərinə nə arzulardınız?
CAVAB: Onlara arzu edirəm ki, birincisi, vətəndaşlara və seçildikləri yerlərə xidmət etmək məqsədi
daşısınlar. Yeni bələdiyyələr yerli məsələləri həll edəcəklər. İndi Azərbaycanda həll olunası məsələlər çoxdur.
Onların bir qismi də yerli məsələlərdir. Amma bələdiyyələr yerli məsələləri həqiqətən qanunun onların üzərinə
qoyduğu vəzifə çərçivəsində həll edə bilsələr, bu, hər bir vətəndaş üçün xeyirli olacaqdır.
Ona görə mən yeni seçilən bələdiyyələrə arzu edirəm ki, onlar bələdiyyələr prinsipinə sadiq olsunlar, öz
məsuliyyətlərini hiss etsinlər, çalışsınlar ki, formal olaraq bələdiyyələrə seçilib status almasınlar. Amma
bələdiyyə seçildisə, status aldısa, öz torpağı üçün, öz yeri üçün, öz şəhəri, yaxud öz qəsəbəsi, öz rayonu üçün
faydalı iş görsünlər. Mən bunu arzu edərəm.
SUAL: Cənab Prezident, Azərbaycanın Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv olması üçün bu seçkilər nə
dərəcədə əhəmiyyətlidir?
CAVAB: Bəli, bunun da əhəmiyyəti var. Amma tək bundan asılı deyildir. Bizim qonaq sifətilə qəbul
olunduğumuz vaxtdan üç il keçibdir. Bu müddətdə biz Avropa Şurası ilə çox geniş əməkdaşlıq etmişik. Avropa
Şurasının standartlarına cavab verən bir çox qanunlar qəbul etmişik. Bilirsiniz ki, xüsusən son vaxtlarda belə
qanunlar qəbul olunubdur.
Qanunun qəbul olunması təkcə texniki məsələ deyildir. Qanunun qəbul olunması ondan ötrü deyil ki, biz işarə
qoyaq ki, bu qanunu qəbul etdik, orada da desinlər ki, bu qanun Azərbaycanda var, ona görə də Avropa
Şurasının standartlarına uyğundur. Yox, bu qanunların qəbul edilməsi bizim idarəetmə orqanlarında, hüquq-
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mühafizə orqanlarında və bütün başqa orqanlarda yeni bir şərait yaradır. Yəni biz bundan sonra dünya
qanunları, Avropa qanunları çərçivəsində yaşamalı, işləməliyik.
Bunun da əsas məqsədi odur ki, insanların hüquqları daha da çox qorunmalı, dövlətin hüquqları
qorunmalı və demokratiya olmalıdır. Ona görə də indiyə qədər gördüyümüz işlər, təbiidir ki, Avropa Şurasına
tam hüquqlu üzv qəbul olunmağımızın əsasını təşkil edir. Amma bugünkü bələdiyyə seçkiləri də bir mərhələdir.
Əgər seçkilər yaxşı keçsə, uğurlu keçsə, yaxşı nəticələr olsa, onda Avropa Şurasına qəbul olunanda deyəcəklər –
bəli, bunu da etdilər, onu da etdilər, bunu da ediblər, onu da ediblər, amma son olaraq bələdiyyə seçkiləri də
yaxşı keçibdir. Ona görə siz jurnalistlər də çalışın ki, yaxşı keçsin,
SUAL: Hörmətli Prezident, Türkiyənin Avropa Birliyinə tam hüquqlu üzv qəbul olunmasını
dəstəkləyirsinizmi?
CAVAB: Yüz faiz dəstəkləyirəm. İndiyə qədər Türkiyəyə çox əngəllər edirdilər. Mən çox məmnunam ki,
bu əngəllər götürülür. Mən dünən əziz dostum, Türkiyənin Cümhür başqanı Süleyman Dəmirəllə telefonla
danışdım, bu münasibətlə onu təbrik etdim. Mən hiss etdim ki, o da çox məmnundur. Baş nazir Bülənd Ecevit
də Helsinkiyə getmişdi. Bu, çox gözəl hadisədir, mən buna sevinirəm.
SUAL: Cənab Prezident, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin, eyni zamanda ATƏT-in hazırkı
sədrinin Azərbaycana qarşıdakı səfərlərindən Azərbaycan nə gözləyir?
CAVAB: Bilirsiniz, bunlar bir-birindən ayrı məsələlərdir. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, sadəcə, buraya
gəlir, buradan Dağıstana uçacaqdır. O, buranı tranzit yeri kimi seçibdir. Təbiidir ki, mən onunla görüşəcəyəm.
Düzdür, geç gəlir, gecə gəlir və səhər tezdən da gedəcəkdir. Amma bizim işimizin gecəsi-gündüzü yoxdur.
Ancaq ayın 13-də günün axırında buraya ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri gəlirlər. Bilirsiniz ki, artıq
onlar iki gündür Ermənistanda, Yerevandadırlar. Oradan Dağlıq Qarabağa getməli idilər. Bölgədə, artıq Dağlıq
Qarabağdadırlar, məlumatım yoxdur. Bildiyimə görə, o heyətin tərkibində təkcə ATƏT-in Minsk qrupunun
üzvləri, yaxud da onların əməkdaşları yox, eyni zamanda Dünya Bankının, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının da nümayəndələri var.
Bildiyimə görə, onlar Dağlıq Qarabağdan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağın sərhədlərindən kənarda olan
rayonlarına da gedəcək, bu yerlərlə, vəziyyətlə tanış olacaqlar. Nə ilə gəldiklərini bilmirəm. Ancaq onların belə
tərkibdə və bu cür məzmunda gəlmələri, hesab edirəm ki, çox sevindirici haldır. Gələrlər, danışarıq.
SUAL: Cənab Prezident, Kazimirovun ATƏT-in Minsk qrupunun nümayəndə heyəti tərkibinə salınması
ilə əlaqədar nə deyə bilərsiniz?
CAVAB: Bilirsiniz, düzü, mən bunu oradan-buradan eşidirəm. Mən bilmirəm ki, Kazimirov ATƏT-in
Minsk qrupunun tərkibindədirmi? Amma mənə dedilər ki, o, ekspert kimi, yaxud da Xarici İşlər Nazirliyinin
işçisi kimi onlarla bir yerdə gedibdir. Ancaq mən hələ bir şey bilmirəm.
SUAL: Cənab Prezident, dekabrın axırında YAP-ın birinci qurultayının keçiriləcəyi bildirilmişdir. Bu,
qüvvəsində qalırmı, gündəlikdə hansı önəmli məsələlər olacaqdır?
CAVAB: Ayın 20-21-də qəti keçiriləcəkdir. Sən bilirsən, bu, qurultaydır. İndiyə qədər bizim partiyaların
o qədər qurultayında olmusunuz ki, bilirsiniz.
Yeni Azərbaycan Partiyası böyük partiyadır. İndiyə qədər qurultayını keçirməyibdir, ilk qurultayını
keçirir, Bunun, bəlkə, mənfi cəhəti də var. Amma müsbət cəhəti də var - partiya formalaşdı, inkişaf etdi,
genişləndi. Partiya öz sıralarını möhkəmləndirdi, təcrübə topladı. İndi gələcək dövr üçün öz vəzifələrini
müəyyən etməkdən ötrü qurultaya gedir.
Bizdə xırda-xırda partiyalar var, ildə iki dəfə qurultay keçirirlər. Bilmirəm, bu qurultayların məzmunu,
mənası nə olur, əhəmiyyəti nə olur? Amma bu, hərənin öz işidir. İndi bizdə sərbəstlikdir, heç bir qanun yoxdur
ki, hansı partiya qurultayı nə cür keçirməlidir. Bu da demokratiyanın bariz nümunəsidir. Amma ayın 20-də Yeni
Azərbaycan Partiyasının qurultayı başlanacaq və iki gün gedəcəkdir - 20-si və 21-i.
SUAL: Cənab Prezident, Dövlət Əmlak Komitəsi sədrinin və müavininin işdən azad edilməsi
özəlləşdirmə prosesində hər hansı bir dönüş yaradacaqmı?
CAVAB: Bilirsiniz, hər hansı bir adamın işdən çıxarılmasında, vəzifəyə yenisinin təyin edilməsində
məqsəd həmin sahənin keyfiyyətcə daha da yaxşılaşdırılmasından ibarət olur. Bəzən görürsən insan xəstələnir,
işləyə bilmir, vəzifədən azad edilir, yaxud da başqa səbəb olur. Amma çox hallarda belə yüksək kadr
dəyişiklikləri, təbiidir ki, o sahədəki mövcud nöqsanları aradan qaldırmaq, işi gücləndirmək üçün lazım olur.
Biz də bunu etmişik.
Bilirsiniz ki, biz maliyyə nazirini dəyişdirdik, indi orada işlər daha da yaxşı gedir. Məsələn, Baş Dövlət
Vergi Müfəttişliyinin rəisini dəyişdirdik, orada da işlər yaxşı gedir. Bunlar hamısı sizin gözünüzün
qabağındadır.
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Bilirsiniz ki, özəlləşdirmənin birinci mərhələsi keçibdir. O da çox vacib idi. Bu, çox yaxşı nəticələr
veribdir, amma nöqsanlar da, mənfi cəhətlər də var. Biz bunları heç vaxt inkar etmirik. Özəlləşdirmə elə bir
mürəkkəb prosesdir ki, orada ideal bir nəticə əldə etmək mümkün deyildir. Dövlət Əmlak Komitəsi sədrinin
sabiq müavini bir kitab yazıb, orada göstərir ki, satmağa nə ehtiyac var, dağıdın, verin adamlara, qoy nə edirlər
– etsinlər. Məsuliyyətsiz adamdır də. Yəqin, biz də vaxtilə səhv buraxmışıq ki, məsuliyyətsiz adamı elə vəzifəyə
təyin etmişik.
Özəlləşdirmə bütün ölkələrdə, eyni zamanda bizdə də çox mürəkkəb bir prosesdir. Mən bunu heç vaxt
ideallaşdırmıram və ideallaşdırmaq da olmaz. Amma özəlləşdirmənin ikinci mərhələsi - proqram hazırdır, biz bu
barədə qanun qəbul edəcəyik - daha da böyük məsuliyyət, ciddilik tələb edir. Yəni həmin mərhələdə böyük
müəssisələr özəlləşdiriləcəkdir.
Bəzi adamlar var ki, onlar çox məsuliyyətsiz adamlardır, - bilirsiniz, bu təkcə Azərbaycanda deyil, başqa
yerlərdə də belədir. Mən Azərbaycanda bunu 1994-1995-çi illərdən müşahidə edirəm, - özləri də özəlləşdirməyə
şəxsi maraq göstərirlər. Onlar radikal təkliflər irəli sürürlər və kənardan elə görünür ki, guya, bu adam
islahatçıdır, özü də çox böyük islahatçıdır. Bəzən xarici ölkələrdə də belə adamlara islahatçı deyirlər. Ancaq
məsələnin içinə girəndə, həmin adamın məqsədlərini araşdıranda görürsən yox, bu heç islahatçı da deyil,
millətin, ölkənin dərdinə də qalan adam deyil,- o, sadəcə, zahirən özünü islahatçı göstərərək radikal addım atır,
lakin şəxsi məqsədini güdür. Onun pulu imkanı var, istəyir ki, özəlləşdirmə tez-tələsik olsun, bir tərəfdən
qapsın, o da qapsın.
Bilirsiniz, mən Azərbaycana uzun illər rəhbərlik etmişəm. Mən 30 il bundan əvvəl Azərbaycana ilk
dəfə rəhbər seçilmişəm. Məndən də öncə, mənim rəhbərlik etdiyim dövrdə də, indiyə qədər də xalqın zəhməti,
vəsaiti nəticəsində Azərbaycanda böyük iqtisadi potensial yaranıbdır. Bu da nədən ibarətdir? Bu, Dövlət
müəssisələrindən, zavodlardan, fabriklərdən, böyük istehsal müəssisələrindən, başqa çox şeylərdən infrastrukturlardan, yoldan, rabitədən və digərlərindən ibarətdir. Bunlar hamısı dövlət tərəfindən yaranıbdır.
Amma Dövlət də pulu göydən götürmürdü, bunlar xalqın zəhməti ilə qazanılmış pulun hesabına yaranıbdır.
Bunun necə olduğu indi arxada qalıb. Kim ona necə qiymət verir, - bu onun öz işidir. Amma hər halda
Azərbaycanda böyük mülkiyyət yaranıbdır. Vaxtilə, 1920-ci illərdə, məsələn, mülkədarların mülkü əlindən
alınanda, yəni müsadirə ediləndə, hər şeyi dövlət mülkiyyətinə çevirəndə, əgər onların mülkü indikinə nisbətən
5 faiz idisə, hazırda 100 faiz olubdur. Azərbaycanın bütün mülkiyyətinin qiyməti də, keyfiyyəti də, bəlkə, 100
faiz, yaxud daha çox artıbdır. Hazırda biz geri gedən bir proses aparırıq. O vaxt torpaqları zorla
dövlətləşdirdilər, insanların əlindən mal-qaranı, torpağı aldılar. Bu proses 15 il davam etdi. Kollektivləşmə planı
20-ci illərin axırında elan olundu, ancaq 1938-1939-cu illərədək davam etdi. Nə qədər insan repressiyaya düşdü,
sürgün olundu. Yəni ağır bir proses getdi. Amma sonra insanlar buna öyrəşdilər. Sonrakı nəsillər heç də
düşünmürdülər ki, niyə bu torpaqları insanların əlindən alıb dövlətə veriblər. Hamı buna alışdı. Kolxozların,
sovxozların mülkü artdı, insanlar yaxşı yaşamağa başladılar, özlərinə evlər tikdilər.
Bilirsiniz, siz gəncsiniz, bunları görməmisiniz. Mən Azərbaycanın hər yerini gözümlə görmüşəm,
tanıyıram, Məsələn, bizdə Cəlilabad rayonu var. Mən 1970-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik edəndə oraya
getdim. Gördüm ki, kəndlərdə evlərin hamısı palçıqdan, yaxud da çiy kərpicdəndir. Özü də elə pis evlər idi ki,
təəccüb etdim ki, insanlar burada necə yaşayırlar. Amma biz sonra orada üzümçülüyü inkişaf etdirdik və ondan
çox böyük xeyir götürdük.
Üzümçülüyün inkişaf etdirilməsinin Azərbaycana iki cəhətdən böyük xeyri oldu. Birincisi, kolxozlar
zəif idi, onların gəliri yox idi, insanların da qazancı olmurdu. Ona görə də onlar ancaq yaşamağın qayğısına
qalırdılar, ev tikə, avtomobil ala bilmirdilər. Biz üzümçülük proqramını həyata keçirəndə həmin üzüm
bağlarının salınması üçün dövlət, Moskva beş il müddətinə pullar ayırdı. Yəni sən məhsul versən də, verməsən
də bu pul ayrılmışdı. Əlbəttə ki, beş ildən tez üzüm məhsulu əldə etmək olmaz. Amma kəndli gedib işləyir,
torpağı becərir, pulunu alır. Kasıb kəndlilər - kolxozçular, sovxozda işləyənlər artıq bu beş ildə varlanırlar. Mən
beş ildən sonra yenidən həmin rayona getdim. O vaxt üzüm məhsulu təzə-təzə yetişirdi. Gördüm ki, kəndlərdə
daşdan xeyli evlər tikiblər, çoxunun avtomobili və başqa şeyləri var. Daha bir beş ildən sonra üzüm məhsulu
artdı. Elə oldu ki, bu rayon ildə 200 min ton üzüm məhsulu verdi. Camaat bundan xeyli gəlir götürürdü. Bir
rayonda 20-30 şərab emalı zavodu yarandı.
Xatirəmdədir, biz o vaxt həm Gürcüstanla, həm də Ermənistanla sosializm yarışı keçirirdik. Onlar
respublikamıza tez-tez gəlib gedirdilər. Cəlilabad rayonunda istehsal edilən üzümün miqdarı ildə 200 min tona
çatanda Ermənistanın birinci katibi Dəmircyan - bu yaxınlarda onu öldürdülər - buraya gəlmişdi. Yarış zamanı
hər il mən oraya gedirdim, onlar buraya gəlirdilər, biz müqavilə bağlayırdıq. O, buraya gələndə mən onunla
zarafat etdim, dedim ki, Karen Seropoviç, bilirsən nə var, sən daha Azərbaycanla yox, gərək. Cəlilabadla
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yarışasan. Çünki bütün Ermənistan ildə 180-190 min ton üzüm verirdi, amma təkcə Cəlilabad rayonunda ildə
200 min tondan çox üzüm olurdu.
Mən indi bunu sizə niyə danışıram? Bu, böyük tarixdir, hekayədir, bu barədə cild-cild kitablar yazmaq
olar. Yəni demək istəyirəm ki, bunlar dövlətin, insanların vəsaiti ilə yaranıbdır. Axı, indi bunu dağıtmaq olmaz.
Özəlləşdirməni də gərək elə aparasan ki, hamıya çatsın, hərə öz payını götürsün. Mənim bu dediklərim təkcə
torpağa aid deyil, o cümlədən fabriklərə, zavodlara da aiddir. Mən Bakıda 30 il bundan əvvəlki və indiki
zavodların, fabriklərin nə qədər fərqli olduğunu yaxşı bilirəm. Biz hər bir zavodun tikintisinə nə qədər zəhmət
çəkirdik.
Bilirsiniz ki, Bakı neft şəhəridir. Bu əsrin əvvəlində Bakıda neft hasilatına başlayanda neftayırma
zavodları yaranıbdır. Nobel qardaşları o vaxt gəlib Qaraşəhərdə neftayırma zavodu tikmişdilər. Həmin zavod
sovet hakimiyyəti dövründə də işləyirdi. O zavod Stalinin adını daşıyırdı, Stalin öləndən və şəxsiyyətə pərəstiş
tənqid ediləndən sonra həmin zavod XXII partiya qurultayı adına oldu. Mən o zavoda bir neçə dəfə getmişdim.
Çünki birincisi, o vaxt neftdən alınan məhsulların keyfiyyəti aşağı idi, ikincisi də istehsalatda çox itki var idi və
bunların qarşısını almaq lazım idi. Gedib gördüm ki, Nobel qardaşlarının tikdikləri zavodda bunları etmək
mümkün deyil. Mən gedib Moskvada məsələni qaldırdım, indi Qaraşəhər deyilən yerdə, Xətai rayonunda və
Keşlədə böyük cətinliklə də olsa iki zavod tikdik. Həmin zavodların ikisi də mənim təşəbbüsümlə tikilibdir.
Mən bilirəm ki, bu zavodlara nə qədər xərc qoyulub, zəhmət çəkilib və onlar nə qədər böyük əhəmiyyətə
malikdirlər. Bilirsiniz, o vaxt bu zavodlar üçün avadanlığın bir qismini Almaniya Demokratik
Respublikasından, digər qismini isə Fransadan dollara aldıq. Amma axı, sovet hökumətinin də pulu xalqın pulu
idi, göydən tökülməmişdi.
Biz həmin zavodları o zaman böyük çətinliklə yaratdıq, onlar Azərbaycana xeyir verirlər. İndi bu
müəssisələrin özəlləşdirilməsini götürüb necə istəyirsən elə et, kim necə qapıb aparırsa-aparsın? Axı, belə
olmaz.
Bəziləri deyirlər ki, özəlləşdirmə gecikir. Mən bunların heç birinə fikir vermirəm. Çünki bu tədbirlərin
bir il tez, bir il gec aparılmasının o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Ancaq əsas əhəmiyyətli iş ondan ibarətdir ki, bu
tədbirlər elə aparılmalıdır ki, birincisi, ədalətli olsun, ikincisi, bəzi mafioz qüvvələr belə şəraitdən istifadə edib
dövlətin əmlakını oğurlamasınlar, vətəndaşların hamısı özəlləşdirmədən fayda götürə bilsin.
Qızım, görürsən, sən özəlləşdirmə haqqında sual verdin, mən sənə böyük bir mühazirə oxudum.
SUAL: Cənab Prezident, öz aparatınızda struktur dəyişiklikləri etməyi nəzərdə tutursunuzmu? Çünki
dövlət müşaviri vəzifəsi barədə müəyyən söz-söhbət var.
CAVAB: Məni burada nə qədər saxlayacaqsınız? Bilirsiniz, mən böyük həyat təcrübəsi keçmişəm. Bəzi
rəhbərlər var ki, bir vəzifəyə gələn kimi, hər şeyi dəyişdirirlər: o xoşuma gəlmir, bu xoşuma gəlir, hər şeyi
kabinetini də, stolunu da və sairi dəyişdirir. Siz gəncsiniz, bunları bilmirsiniz. Məsələn, Xruşşov vaxtilə Sovet
İttifaqının başçısı seçiləndən sonra, əlbəttə, bir çox xeyirli işlər gördü. Stalinin buraxdığı səhvləri tənqid etdi.
Ancaq eyni zamanda o, bir ildə iki tədbir keçirirdi, bir şeyi yaradırdı, sonra bu, nəticəsini vermədən – yəni
hansısa bir təşkilat - altı aydan sonra onu pozurdu, yenisini yaradırdı. Dəhşətli bir vəziyyət idi. Ona görə də
həmin müsbət fəaliyyətinə baxmayaraq, xalq ona dözmədi, o da istefa verməyə məcbur oldu. Yəni dünyada
belələri də, elələri də var.
Heç bir dəyişiklik naminə, heç bir islahat, struktur dayişiklikliyi bunun naminə olmamalıdır. Bu, nəticə
üçün olmalıdır, harada struktur dəyişikliyi lazımdırsa, biz onu edəcəyik. İndi sən dövlət müşavirindən
danışırsan. Dövlət müşaviri qanunsuz yaranmış bir vəzifədir, heç bir yerdə yoxdur. Onu Xalq Cəbhəsinin
hakimiyyəti dövründə yaradıblar. Heç anlamaq da olmur ki, dövlət müşaviri nə deməkdir. Dövlət Dövlətdir,
dövlətin də başçısı Prezidentdir. Prezidentin müşaviri ola bilər, amma dövlətin müşaviri ola bilməz. Bunu
yaradıblar. İndi əgər mən bəzi adamlar kimi olsaydım, gələn kimi deyərdim ki, bu da, o da düz deyil. Amma
mənə belə gəldi, bu gün də belə gəlir ki, onun adı ilə məzmunu bir deyil. Əgər insan yaxşı işləyirsə, qoy bu adı
daşısın. Ona görə də bunlar xırda şeylərdir, Biz lazım olan vaxt bunları edəcəyik. Sağ olun.
AzərTAc
14 dekabr 1999-cu il
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Bələdiyyə seçkiləri – 2004
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 6 saylı seçki məntəqəsində səs vermişdir
2004-cü il dekabrın 17-si müstəqil Azərbaycanın tarixinə növbəti bələdiyyə seçkiləri günü kimi daxil
olacaqdır. Həmin gün milyonlarla seçici seçki məntəqələrinə gələrək, qarşıdakı beş ildə onların yerlərdəki
problemlərinin həlli ilə məşğul olacaq özünüidarə orqanlarına üzvlüyə ən layiqli namizədlərə səs vermişlər.
Qəbul olunmuş yeni Seçki Məcəlləsi əsasında vətəndaşların öz iradələrini sərbəst ifadə etmələri üçün bütün
tədbirlər görülmüşdür. Bunu hələ seçki günündən əvvəl Azərbaycana gəlmiş beynəlxalq müşahidəçilər də təsdiq
etmişdir.
Bakı şəhərinin 29 saylı Səbail seçki dairəsinin Tofiq İsmayılov adına "İntellekt" məktəb-liseydə yerləşən
6 saylı seçki məntəqəsində xüsusi canlanma müşahidə olunurdu.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev səhər saat 11-də xanımı və qızı ilə birlikdə buraya
səs verməyə gəldi. Dövlətimizin başçısını seçki məntəqəsinin önündə gül-çiçəklə qarşıladılar.
Prezident İlham Əliyev səsvermə otağına gəlib, seçki bülletenini alaraq kabinəyə keçdi və sonra
bülleteni qutuya saldı. Bu anı respublikamızın və xarici ölkələrin mətbuat orqanlarının, televiziya kanallarının
nümayəndələri izləyirdilər.
Azərbaycan Prezidentinin xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla da səs verdilər.
Səsvermədən sonra dövlətimizin başçısı vaxtilə oxuduğu məktəblə tanış oldu, ayrı-ayrı otaqlara baxdı.
Prezident İlham Əliyevə məktəbin tədris və təlim prosesi barədə məlumat verildi.
Sonra Prezident İlham Əliyev seçki məntəqəsində yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələrini təmsil
edən müxbirlərin suallarına cavab verdi.
SUAL: Cənab Prezident, bələdiyyə seçkilərinin gedişini necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, bu
seçkilərdən sonra bələdiyyələrin statusunun artırılması məsələsinə necə baxırsınız?
CAVAB: Seçkilər çox normal şəraitdə keçir. Əminəm ki, seçkilər yaxşı keçəcəkdir. Azərbaycanda
bələdiyyə seçkiləri ikinci dəfədir keçirilir, müəyyən təcrübə var. Yəqin ki, bu seçkilərdən sonra bələdiyyələrin
statusu daha da artacaq, onlar yerlərdə daha da konkret işlərlə məşğul olacaqlar. Beləliklə, bu təsisat
Azərbaycanda artıq formalaşıbdır, gələcəkdə də inkişaf edəcəkdir.
SUAL: Cənab Prezident, müxalifətin, bəzi partiyaların bu seçkidə iştirak etməməsini necə
qiymətləndirirsiniz?
CAVAB: Mən hesab edirəm ki, hər bir siyasi qüvvə istənilən seçkilərdə iştirak etməlidir. Xüsusilə,
nəzərə alsaq ki, indi Azərbaycanda seçkilərdə kvorum məsələsi yoxdur, ona görə boykotun heç bir mənası
yoxdur. O ki qaldı onların iştirak etməməsinin səbəblərinə, bunlar da sirr deyildir. Müxalifətin ümumi vəziyyəti,
əlbəttə, onlara imkan vermir ki, yerlərdə öz namizədlərinə kömək etsinlər. Ümumiyyətlə, yerlərdə indi
müxalifətin nümayəndələri də çox azdır. Müxalifətin indiki zəif vəziyyəti ona gətirib çıxarıb ki, onlar yəqin öz
gücünü, yaxud da zəifliyini gizlətmək üçün boykot taktikaları seçiblər. Amma bu, onların öz işləridir, mən bu
məsələyə qarışmıram.
SUAL: Cənab Prezident, Siz Londonda da bildirdiniz ki, fəal və konstruktiv müxalifət istəyirsiniz. Yəni
təəssüflə qeyd etdiniz ki, Azərbaycanda belə bir müxalifət yoxdur. Buna nail olmaq üçün nə etmək lazımdır və
belə bir müxalifət nə vaxt ola bilər?
CAVAB: Bilirsiniz, bu məsələ təkcə iqtidardan, yaxud da hansısa siyasi partiyadan asılı deyildir. İndi
Azərbaycanda, ümumiyyətlə, siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün hər cür şərait var. Azərbaycanda
demokratikləşmə prosesi gedir, cəmiyyətimizin birləşməsi istiqamətində çox mühüm addımlar atılır və
beynəlxalq təşkilatlar da bunu görür və dəstəkləyirlər.
Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar qarşısında bütün öhdəliklərini yerinə yetirir. Yəni ki, normal
müxalifətin fəaliyyəti üçün ölkəmizdə hər cür şərait var. O ki qaldı bunlar nə vaxt daha da fəal olacaqlar, bu,
onların fəaliyyətindən asılıdır. Mən dəfələrlə demişəm ki, on il ərzində bütün prezident və parlament seçkilərini
uduzan siyasi qüvvələr, əlbəttə, cəmiyyətdə böyük rəğbətə malik ola bilməzlər. Müxalifət yeniləşməlidir,
Azərbaycan müxalifətinə yeni qüvvələr, yeni simalar gəlməlidir. Ədavət keçmişdə qalmalıdır, konstruktiv
münasibətlər lazımdır. Təəssüf edirəm ki, bizim bütün cəhdlərimizə baxmayaraq, indiki müxalifətin liderləri ilə
normal dialoqun yaranması mümkün olmayıbdır. Gələcək göstərər, hər halda indiki vəziyyət məni qane etmir.
Hesab edirəm ki, parlament seçkilərindən sonra müxalifət özü-özünə vurduğu bu zərbədən hələ ki, özünə gələ
bilmir. Nə vaxt özünə gələcək, bunu zaman göstərəcəkdir.
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SUAL: Cənab Prezident, Sizin yaxın zamanlarda İrana səfəriniz gözlənilir. Azərbaycan Yaxın Şərq
problemi ilə bağlı, Yaxın Şərq siyasətində İranın həssaslığını nəzərə alır. Amma son günlər görünən odur ki,
İran Ermənistan barədə siyasətində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı həssaslığını o qədər də
nəzərə almır. Bu səfəriniz zamanı həmin məsələ diqqətdə olacaqmı?
CAVAB: Bilirsiniz, Azərbaycan öz xarici siyasətini müstəqil şəkildə aparır. Bizim ikitərəfli
münasibətlərimiz də hər iki ölkənin maraqlarına cavab verməlidir. İranla Azərbaycan arasında son müddət
ərzində yaranmış dialoq da onu göstərir ki, ölkələr bir-birinin daxili işinə qarışmayanda yaxşı əlaqələrin
yaranması da mümkün olur. Biz bu prinsiplərə sadiqik. Mən çox şadam ki, İranla Azərbaycan arasında son
müddət ərzində əlaqələr məhz bu zəmində yaradılır. Biz öz münasibətlərimizi qarşılıqlı hörmət, anlaşma
əsasında qururuq. Yəqin görürsünüz ki, İranla Azərbaycan arasında son zamanlar dialoq intensivləşibdir. İran
Prezidentinin Azərbaycana uğurlu səfəri çərçivəsində imzalanmış sənədlər deməyə əsas verir ki, artıq real işlərin
görülməsinə də imkan olacaqdır.
O ki qaldı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə, İran dəfələrlə birmənalı şəkildə Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü dəstəkləyibdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanı bu münaqişədə dəstəkləyibdir və bütün beynəlxalq
təşkilatlarda, o cümlədən son dəfə BMT-də də İranın mövqeyi müsbət olubdur. O ki qaldı İranın hansısa başqa
ölkələrlə əlaqələrinə, əlbəttə, Ermənistanla, yaxud başqa ölkə ilə əlaqələri onların öz işidir.
Eyni zamanda, biz bu həssas regionda yaşayırıq və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulubdur,
Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüz edibdir. Bu təcavüzün nəticəsində bir milyondan artıq soydaşımız
qaçqın-köçkün vəziyyətinə düşübdür. Bütün bu amillər, əlbəttə, regionda gedən qarşılıqlı münasibətlərdə nəzərə
alınmalıdır. Mən ümid edirəm ki, burada sülhün, sabitliyin yaranması üçün təcavüzkar dövlət birmənalı şəkildə
qınaq obyektinə çevrilməlidir və beynəlxalq təşkilatlar, region dövlətləri də bu məsələdə öz mövqeyini
bildirməlidir.
SUAL: Cənab Prezident, Azərbaycanla Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağ probleminin
nizamlanmasına dair danışıqların ikinci mərhələsinin başlanması haqqında xarici işlər nazirləri arasında razılıq
oldu. Birinci mərhələ Azərbaycana nə verdi və Azərbaycan ikinci mərhələdən nə gözləyir?
CAVAB: Mən bunu mərhələlərə bölməzdim. Hesab edirəm ki, danışıqlar prosesi, ümumiyyətlə, davam
edir. Əgər danışıqların tarixinə nəzər salsaq görərik ki, son il ərzində bəzi yeni çərçivələr müəyyən edilibdir.
Xüsusilə Praqa prosesi adlandırılan proses mövcuddur və artıq ATƏT-in sənədlərində də Praqa prosesinə istinad
edilir. Praqa prosesi nədir?! Sadə desək, mərhələli həll deməkdir. Bilirsiniz ki, bu məsələ ilə əlaqədar
Azərbaycanın mövqeyi birmənalıdır və qətidir. Çox sevinirəm ki, məsələ ilə məşğul olan qüvvələr də artıq bu
mövqeyə yaxınlaşır. Mərhələli həll bu məsələnin həllinə çarədir. Ona görə gələcəkdə danışıqlar da məhz bu
çərçivədə aparılmalıdır. Hesab edirəm ki, əgər danışıqlar konstruktiv keçirilərsə, Ermənistan tərəfi keçmişdə
olduğu kimi, razılaşdırılmış mövqelərdən geri çəkilməzsə, biz müəyyən razılaşmaya gələ bilərik.
Amma bir məsələyə də diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Bilirsiniz, bu yaxınlarda Rusiya Dövlət
Dumasının sədri Ermənistanda olarkən demişdir ki, Ermənistan Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı forpostudur. Biz
həmişə hesab edirdik ki, Ermənistan bir dövlətdir, sən demə, bu, forpost imiş. Ona görə indi biz bilmirik ki,
forpostla danışıqlar aparaq, yaxud forpostun yiyəsi ilə danışıqlar aparaq. Əgər Ermənistanda bu məsələ
aydınlaşarsa, danışıqların uğurlu aparılması üçün daha da gözəl şərait yaranacaqdır.
SUAL: Cənab Prezident, "Şahdəniz" layihəsinin 25 faiz bahalaşması beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə
müzakirə olunubmu?
CAVAB: Bu məsələlər müzakirə edilibdir. Londonda olarkən BP şirkətinin rəhbərliyi ilə də bu məsələ
müzakirə olunubdur. Əlbəttə, bu, bizi də narahat edir, investisiya qoyan tərəfi də. Amma neft sahəsində belə
hallar olur. Layihə də çox böyük layihədir. Azərbaycanın gələcəyi üçün, Azərbaycan üçün çox önəmli layihədir.
Hər iki tərəf maraqlıdır ki, xərclər çoxalmasın. Amma çoxalanda da ümumi işləri yarı yolda qoya bilmərik. Ona
görə "Şahdəniz" layihəsi də mütləq və mütləq həyata keçirilməlidir. Azərbaycan öz neft-qaz potensialını tam
miqyasda işə salacaqdır.
SUAL: Cənab Prezident, mən daxili məsələ ilə əlaqədar bir məqama toxunacağam. Bu, Azərbaycanın
təhsil sistemi ilə bağlıdır. Azərbaycanın təhsilində problem olsa da, ölkədə təhsil haqqında qanun artıq neçə ildir
qəbul edilə bilmir. Hər dəfə soruşanda da parlamentin rəhbərliyi, komissiyanın sədri deyir ki, çox vacib
məqamlar var, Prezidentlə razılaşdırmalıyıq. Siz bu məsələni yaxın günlərdə diqqətdə saxlayacaqsınızmı və
ümumiyyətlə, Siz bu sistemi necə görmək istəyərdiniz?
CAVAB: Bilirsiniz ki, mən bu sahədə mütəxəssis deyiləm. Əlbəttə, burada mütəxəssislərin rəyi mənim
üçün həlledici olacaqdır. Mən parlamentin rəhbərliyi ilə də bu barədə danışmışam və fikir mübadiləsi
aparmışam. Amma istəyirəm ki, mütəxəssislər öz rəylərini versinlər. O qanun layihəsində bəzi məqamlar var ki,
onlar birmənalı qarşılanmır. Yenə də deyirəm, mən dərindən bilmədiyim məsələ ilə heç vaxt məşğul olmuram.
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İstəyirəm ki, geniş müzakirələr keçirilsin, müxtəlif rəylər ortaya qoyulsun, bu məsələ təfsilatı ilə öyrənilsin.
Ondan sonra mənim də mövqeyim bəlli olacaqdır. İndiki mərhələdə hesab edirəm ki, geniş müzakirəyə ehtiyac
var və bütün mübahisəli məqamlar da gərək təhlil edilsin və təkliflər irəli sürülsün.
SUAL: Cənab Prezident, Gürcüstan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyətlə bağlı Siz bildirmişdiniz ki,
şübhələr aradan qaldırılmayınca, araşdırmalar davam edəcəkdir. Hazırda vəziyyət nə yerdədir?
Cənab Prezident, bu sualın ikinci hissəsi olaraq, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılarla bağlı baş verən
hadisələrə Prezident kimi Sizin münasibətinizi bilmək istərdik. Orada baş verən hadisələr Sizi narahat edirmi?
AzərTAc.
17.12.2004

13

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Bələdiyyə hakimiyyəti.
Sənədlər toplusu

Avropa Şurası Azərbaycandakı bələdiyyə seçkilərini
demokratiyanın inkişafında irəliyə doğru addım hesab edir
Avropa Şurası dekabrın 17-də Azərbaycanda keçirilmiş bələdiyyə seçkilərini demokratiyanın
inkişafında irəliyə doğru addım hesab edir. Bu təşkilatın AzərTac-a daxil olmuş mətbuat üçün açıqlamasında
deyilir ki, yerli özünüidarəetmə orqanlarına keçirilmiş seçkilər demokratik cəmiyyətin formalaşmasında mühüm
bir addım olan bələdiyyələrin qurulmasında Azərbaycan tərəfindən 2002-ci ilin aprelində ratifikasiya edilmiş
"Yerli özünüidarə haqqında" Avropa Xartiyasında bəyan olunmuş prinsipləri özündə əks etdirir.
Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyət Orqanları Konqresinin nümayəndə heyətinin
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə, parlament və hökumət nümayəndələri, siyasi partiyaların və qeyrihökumət təşkilatlarının təmsilçiləri ilə keçirdiyi görüşlər, habelə seçkilər zamanı 80 seçki məntəqəsində apardığı
müşahidələr təşkilatın rəyində öz əksini tapmışdır.
Xalq qəzeti. 21 dekabr 2004.
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Bələdiyyə seçkiləri – 2009
Bələdiyyə seçkiləri dekabrın 23-də keçiriləcək
Təşviqat kampaniyası noyabrın 25-dən başlanacaq
"Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri dekabrın 23-də keçiriləcək". Bu barədə Mərkəzi Seçki
Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov komissiyanın dünən keçirilən iclasında bildirib. "Yerli
özünüidarəetmə orqanlarına seçkilərin təyin edilməsi hazırkı bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin başa çatması ilə
əlaqədardır. Azərbaycanda bələdiyyələr artıq 10 ildir fəaliyyət göstərirlər. Onlar ölkədə artıq möhkəmləniblər və
öz fəaliyyətlərinin bir sıra parametrlərinə görə beynəlxalq standartlara cavab verirlər" - deyə MSK sədri əlavə
edib.
O əlavə edib ki, qərar mətbuatda dərc olunduqdan sonra seçkiyə rəsmi start veriləcək. M. Pənahov
həmçinin bələdiyyə seçkilərində veb-kameraların tətbiq ediləcəyini deyib. Onun sözlərinə görə, seçkilərdə
beynəlxalq təşkilatlar və yerli müşahidəçilərin hər birinə şərait yaradılacaq. MSK sədri əlavə edib ki, seçkilər
1718 bələdiyyədə 15682 yer üçün keçiriləcək. O, məcburi köçkün statusunda olanlardan başqa bütün seçicilərin
seçkilərdə iştirak edə biləcəyini qeyd edib. M. Pənahov səsvermənin 118 seçki dairəsində keçiriləcəyini
vurğulayıb. MSK sədri bildirib ki, siyasi partiyalar, seçki blokları ilə fiziki şəxslərin seçkilərdə iştirakı fərqli
olmalıdır: "Bütün sahələrdə hüquqi şəxslərdən fiziki şəxslərə nisbətən daha çox sənəd tələb olunur. Bu, təkcə
seçkilərdə belə deyil".
MSK-nın qəbul etdiyi təlimatlarda siyasi partiyalar və seçki bloklarının seçkilərdə iştirakı üçün bir sıra
süni əngəllərin yaradılması ilə bağlı bəzi müxalifət partiyalarının iddialarına münasibət bildirən M. Pənahov
deyib ki, əksinə, hüquqi şəxslərdən ən az sayda sənəd məhz seçkilərdə tələb olunur: "Ona görə də mən üzümü
partiyalara tutub deyirəm ki, bu barədə narahat olmasınlar. Əgər seçkilərdə iştirak üçün hansısa bu və ya digər
qoyulan tələblər problem yaratsa, biz MSK olaraq bunları aradan qaldıracağıq. Seçkilərin məqsədi də budur ki,
maraqlı tərəflər bu prosesdə iştirak etsinlər". M. Pənahov qeyd edib ki, siyasi partiyaların nədənsə narazı olması
çox təbii bir şeydir: "Buna qeyri-adi baxmaq lazım deyil, bu o deməkdir ki, ölkədə siyasi fəallıq var. Yəni
partiyalar gedən proseslərə biganə deyillər. Vaxt gələcək Azərbaycanda bu cür məsələlər seyrələcək, partiyalar
Qərbdə olduğu kimi maariflənəcək, kifayət qədər səviyyələri qalxacaq və məsələlərə bu şəkildə yox,
qanunauyğun münasibət bildirəcəklər. Münasibət qanuna bildirilməlidir, başqa şeyə yox".
Bəzi müxalifət partiyalarının seçki komissiyalarında müxalifəti təmsil edən nümayəndələrin olmaması
barədə fikirlərə münasibət bildirən MSK sədri qeyd edib ki, seçki komissiyalarında iqtidar-müxalifət söhbəti
yoxdur: "Komissiyaların formalaşmasının ümumi prinsipləri var". MSK sədri bildirib ki, seçki komissiyaları
Seçki Məcəlləsində nəzərdə tutulduğu şəkildə formalaşır: "Seçki Məcəlləsində isə göstərilir ki, seçki
komissiyaları parlamentdə olan çoxluq, azlıq və bitərəflərin nümayəndələrindən formalaşır. Hazırkı seçki
komissiyaları da məhz bu prinsip əsasında formalaşıb. Əslində, mən partiyaların bu kimi iddialarına pis
baxmıram. Çünki siyasi partiyaların öz maraqları var. Elə siyasi mübarizə də budur. Demokratik cəmiyyət odur
ki, bütün siyasi partiyalar məsələlərə istədiyi prizmadan yanaşa bilsin. Amma bu şərtlə ki, ümumi ana xətt xalqa
xidmət eləsin".
İclasda dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı Təqvim Planı da qəbul olunub. Təqvim
Planı barədə MSK katibi N.Məmmədov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, seçkilərin elan olunması ilə bağlı
qərar rəsmi qəzetlərdə dərc edildikdən sonra namizədlərin irəli sürülməsi mərhələsi başlayır. İmzatoplama
kampaniyası namizədliyi təsdiq edən sənədlər qəbul olunduqdan sonra başlayacaq. N.Məmmədov bildirib ki,
Təqvim Planına görə, Mərkəzi Seçki Komissiyasında müşahidəçilərin qeydiyyatı dekabrın 13-dək - səsverməyə
10 gün qalana kimi, Dairə Seçki Komissiyalarında isə dekabrın 18-dək - səsverməyə 5 gün qalana kimi davam
edəcək. Noyabrın 18-nə kimi seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsi prosesi aparılacaq. Namizədliyi qeydə alınan
şəxslərin təbliğat-təşviqat kampaniyası noyabrın 25-dən dekabrın 22-si saat 08.00-dək aparılacaq.
N.Məmmədov bildirib ki, seçkilərdə "exit poll" keçirmək istəyən təşkilatlar dekabrın 3-dək sənədləri MSK-ya
təqdim etməlidirlər.
Azər NURİYEV

Kaspi.-2009.-8 oktyabr.-N.179.-S.3.
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Bələdiyyə seçkilərinin vaxtı təyin edildi
Oktyabrın 7-də Məzahir Pənahovun sədrliyi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclası keçirilmişdir.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətindən bildirmişlər ki, komissiya əvvəlcə Azərbaycan
Respublikasında növbəti seçkilərin təyin edilməsi barədə məsələyə baxmışdır. Bu məsələ barədə məlumat verən
Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri bildirmişdir ki, artıq 10 ildir ölkəmizdə bələdiyyələr fəaliyyət göstərir və bu
yerli özünüidarə qurumları gənc institut olmasına baxmayaraq, fəaliyyət göstərdikləri qısa müddət ərzində
zəngin təcrübə qazanmış və onların işlərinin faydalı əmsalı ildən-ilə artır. Carı ildə bələdiyyələrin səlahiyyət
müddəti başa çatır və bu qurumlara növbəti seçkilərin təyin edilməsi üçün əsas yaranmışdır. Seçki Məcəlləsinin
tələbinə əsasən, seçkilər səsvermə gününə azı 75 gün qalmış təyin edilməlidir. Respublika üzrə 1718
bələdiyyəyə 15 682 üzv seçilməlidir. İşğal altındakı rayonlarımızın əhalisi təəssüflər olsun ki, bu seçkilərdə
iştirak edə bilməyəcəkdir.
Sədr qeyd etmişdir ki, komissiya bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsi ilə əlaqədar hüquqi bazanın
gücləndirilməsi üçün normativ xarakterli aktlar təsdiq edərək dərc etdirmiş və onları aşağı seçki komissiyalarına
çatdırmışdır. Həmin sənədlər mətbuat və Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet səhifəsi vasitəsi ilə
rəsmiləşdirilmişdir.
Sonra komissiyanın sədri MSK üzvlərinə bələdiyyə seçkilərinin təyin edilməsinə dair qərar layihəsi
barədə məlumat vermişdir. Mərkəzi Seçki Komissiyası qərara almışdır ki, Azərbaycan Respublikasında növbəti
bələdiyyə seçkiləri 2009-cu il dekabrın 23-ü, çərşənbə gününə təyin edilsin və seçki keçiriləcək bələdiyyələrin
siyahısı dərc edilsin.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyə
seçkilərinin hazırlanıb keçirilməsi üzrə əsas hərəkət və tədbirlərin Təqvim planı "nın təsdiq edilməsinə dair
məsələ barədə məlumat vermişdir. Komissiya Təqvim planının təsdiq edilməsi barədə qərar qəbul etmişdir.
Komissiyanın iclasında cari məsələlərə də baxılmışdır.
İclasda ATƏT-in Bakı ofisinin, ABŞ və Fransa səfirliklərinin, Milli Demokratiya İnstitutunun (ABŞ),
Seçki Sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun (ABŞ) təmsilçiləri və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri
iştirak etmişlər.
AzərTAc.

Azərbaycan.-2009.-8 oktyabr.-N 223.-S.7.
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 6 saylı seçki məntəqəsində
səs vermişdir
Bakı, 23 dekabr (AzərTAc). Cari il dekabrın 23-ü müstəqil Azərbaycanın tarixinə növbəti bələdiyyə
seçkiləri günü kimi daxil olacaqdır. Həmin gün seçicilər seçki məntəqələrinə gələrək, qarşıdakı beş ildə onların
yerlərdəki problemlərinin həlli ilə məşğul olacaq özünüidarə orqanlarına üzvlüyə ən layiqli namizədlərə səs
vermişlər.
Avropa standartlarına cavab verən yeni Seçki Məcəlləsi əsasında vətəndaşların öz iradələrini sərbəst ifadə
etmələri üçün bütün tədbirlər görülmüş, seçkilərin gedişini izləmək üçün xarici ölkələrdən beynəlxalq
müşahidəçilər dəvət edilmişdir.
Təşviqat kampaniyası azad və şəffaf şəraitdə keçirilmiş, hər bir namizədə bərabər şərait yaradılmışdır.
Bunu hələ seçki günündən əvvəl Azərbaycana gəlmiş beynəlxalq müşahidəçilər də təsdiq etmişlər.
Bakı şəhərinin 29 saylı Səbail seçki dairəsinin 6 nömrəli məktəb-liseydə yerləşən 6 saylı seçki məntəqəsində
səhər tezdən xüsusi canlanma müşahidə olunurdu.
6 saylı məntəqə 814 seçicini əhatə edir. Digər seçki məntəqələrində olduğu kimi, burada da səsvermənin
normal keçməsi üçün hər şey nəzərə alınmışdı. Yerli və xarici müşahidəçilər səsvermənin gedişini izləyirdilər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ailə üzvləri ilə birlikdə seçki məntəqəsinə gəldi.
Prezident İlham Əliyev səsvermə otağında seçki bülletenini alaraq kabinəyə keçdi və sonra bülleteni qutuya
saldı.
Azərbaycan Prezidentinin xanımı Mehriban Əliyeva, qızları Leyla və Arzu Əliyevalar da səs verdilər.
Bu anı respublikamızın və xarici ölkələrin çoxsaylı mətbuat orqanlarının, televiziya kanallarının nümayəndələri
izləyirdilər.
XXX
Seçki məntəqəsində səsvermə isə davam edir, müşahidəçilər səsvermənin gedişini izləyirdilər.
Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi, 29 saylı Səbail seçki dairəsinin 6 saylı seçki məntəqəsinə də seçicilər
dəstə-dəstə gəlir, bəyəndikləri namizədlərə səs verirdilər.
AzərTAc
23 dekabr 2009-cu il
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Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirildi
1718 BƏLƏDİYYƏYƏ 15 MİN 682 ÜZV MÜƏYYƏNLƏŞDİRMƏK ÜÇÜN SƏSVERMƏ OLDU.
BEYNƏLXALQ MÜŞAHİDƏÇİLƏR SEÇKİNİN DEMOKRATİK VƏ ŞƏFFAF ŞƏKİLDƏ TƏŞKİL EDİLDİYİNİ
BİLDİRDİ

Dünən Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirilib. Saat 08.00-da seçki məntəqələri səsvermə üçün açılıb.
118 seçki dairəsinin 4813 seçki məntəqəsində keçirilən səsvermədə 1718 bələdiyyəyə 15 min 682 üzv
müəyyənləşdirmək üçün səsvermə olub. Ölkə üzrə bələdiyyələrə 31 min 861 nəfərin namizədliyi irəli sürülüb.
Namizədlər 16 siyasi partiyanı, bitərəfləri və təşəbbüs qruplarını təmsil edib. Səsvermə saat 19.00-a qədər
davam edib.
İki gün müddətinə Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) seçkilərin nəticələrini elan edəcək. Səsvermədə
seçicilərin fəallığı ilə bağlı dünən gün ərzində 5 dəfə MSK tərəfindən ictimaiyyətə məlumat verilib.
Qeyd edək ki, seçkiləri 50 minə yaxın müşahidəçi izləyib. Onların 48 min 388-i DSK-larda, 1160-ı isə
MSK-da qeydiyyatdan keçib. Prosesi izləmək üçün 52 beynəlxalq müşahidəçi qeydə alınıb. Media
nümayəndələrinin səsvermə prosesini izləməsi sərbəst olub.
Səsvermədən əvvəl Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov seçicilərə müraciət edib.
Seçicilərə müraciətində MSK sədri seçiciləri fəal olmağa, istədikləri namizədlərə səs verməyə çağırıb: “Arzu
edirəm ki, bütün seçicilər Azərbaycanda keçirilən bu seçkilərə öz münasibətlərini bildirsinlər, səsvermə
hüququndan yararlansınlar və birbaşa öz həyatlarına təsir edəcək yerli özünüidarəetmə orqanlarının
formalaşmasında yaxından iştirak etsinlər”.
Bələdiyyə seçkilərinin hazırlıq mərhələlərindən danışan M. Pənahov bildirib ki, seçki komissiyalarının
bütün fəaliyyəti müşahidəçilərin gözü qarşısında olub. O, səsverməni 50 mindən artıq müşahidəçinin
izləyəcəyini də diqqətə çatdırıb.
Bələdiyyə seçkiləri zamanı “Seçkilər” İnformasiya Mərkəzinin “Qaynar xətti”nə ümumilikdə 40 müraciət
daxil olub. Bu barədə Mərkəzin direktoru Ramil Hüseynov “Trend”ə bildirib. Onun sözlərinə görə, müraciətlər
əsasən məntəqələrin yeri, hansı məntəqədə səs verilməsinin dəqiqləşdirilməsi barədə məlumat alınması ilə bağlı
olub: “Soyadların seçki siyahısında olmaması ilə əlaqədar şikayət daxil olmayıb”.
Seçkilərin gedişi ilə bağlı ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Əli Bilgə Cankorel Mərkəzi Seçki
Komissiyasının “Seçkilər” İnformasiya Mərkəzinə baş çəkib. APA-nın məlumatına görə, səfir bildirib ki, onlar
ATƏT olaraq seçkiləri rəsmən müşahidə etməyiblər. Amma ümumilikdə prosesi və səsvermənin gedişini
müşahidə ediblər: “Seçkilərin idarə edilməsi baxımından hələlik proses normal gedir, heç bir problem yoxdur.
Amma bəzən toplu səsvermə, bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi barədə məlumatlar daxil olub. Amma bunlar
doğrudur, ya yox bunu bilmirik. Bu məlumatların hamısını MSK-ya təqdim edirik. Vacib olan səslərin
sayılmasıdır. Bu səslərin sayılmasının doğru olması vacib şərtdir. DSK-lar bu məsələdə çox ehtiyatlı olmalıdır.
MSK da hər hansı xətanın olmamasına çalışır”. Əli Bilgə Cankorel bildirib ki, seçkilərdə müşahidəçilərə yaxşı
şərait yaradılıb və heç bir problem yoxdur.
Seçkiləri izləyən beynəlxalq müşahidəçilər – Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin
nümayəndələri də seçki prosesində razı qaldıqlarını bildiriblər. Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər
Konqresinin nümayəndə heyəti 15 nəfərdən ibarət müşahidəçiləri respublikanın müxtəlif regionlarında
səsvermənin gedişini izləyiblər. Beynəlxalq müşahidəçilərin ən böyük qrupu müşahidəni Bakı şəhərində və
respublikanın aran və şimal iqtisadi zonalarında tam azad, sərbəst şəkildə həyata keçiriblər. Onlar “Seçkilər”
İnformasiya Mərkəzində, seçki məntəqələrində quraşdırılmış veb-kameralar üçün texniki baxış mərkəzində də
olublar.
Axşam saatlarına qədər MSK-ya nə yerli, nə də beynəlxalq müşahidəçilərdən heç bir şikayət, irad və təklif
daxil olmayıb. MSK-nın beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Rövzət Qasımov bildirib ki, bütün bunlar seçki
prosesinin normal getdiyini, seçkilərdə demokratiklik və şəffaflıq tam təmin olunduğunu göstərir.
R. Qasımov onu da qeyd edib ki, MSK-da “qaynar xətt” fəaliyyət göstərir, beynəlxalq müşahidəçilərə isə
MSK rəsmiləri ilə əlaqə saxlamaq üçün bütün imkanlar yaradılıb.
MSK seçkilərlə əlaqədar ATƏT-in Bakı ofisi ilə də sıx və səmərəli əməkdaşlıq edir. ATƏT-in Bakı
ofisinin, ABŞ və Böyük Britaniya səfirliklərinin, eləcə də digər səfirliklərin nümayəndələri də səsvermənin
gedişi ilə bağlı öz fikirlərini MSK ilə bölüşüblər.
Dünən gecə MSK sədri Məzahir Pənahov mətbuat konfransı keçirib. Seçkilərin baş tutduğunu bildirən M.
Pənahov yekun nəticələrin yaxın iki gündə açıqlanacağını vurğulayıb.
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Mərkəzi Seçki Komissiyası bələdiyyə seçkilərinin yekunlarını
elan etmişdir
Yanvarın 11-də Məzahir Pənahovun sədrliyi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclası keçirilmişdir.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətindən bildirmişlər ki, komissiya Azərbaycan
Respublikasında 2009-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərinin yekunları barədə məsələyə
baxmışdır.
Komissiyanın sədri bildirmişdir ki, dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkiləri ölkəmizin tarixinə
müstəsna əhəmiyyətə malik hadisələrdən biri kimi düşəcəkdir. Seçkilərin hazırlanması və keçirilməsi dövründə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının, Seçki Məcəlləsinin və digər qanunvericilik aktlarının norma və
tələblərinə riayət olunmuşdur. Bələdiyyə seçkilərində ölkə üzrə seçicilərin ümumi sayının 32,04 faizi
səsvermədə iştirak etmiş və bunun nəticəsində də seçkilər baş tutmuşdur. Dairə seçki komissiyaları tərəfindən
30 min 954 bələdiyyə üzvlüyünə namizəd qeydə alınmış və onlara təşviqat dövründə bərabər şərait
yaradılmışdır. Səsvermə günü də daxil olmaqla seçki dövründə baş verən bütün çatışmazlıqlar dərhal aradan
qaldırılmışdır. Bələdiyyə seçkiləri 118 seçki dairəsi və 4813 seçki məntəqəsi üzrə keçirilmiş, 15 min 682
bələdiyyə üzvünün seçilməsi üçün 1718 bələdiyyəni əhatə etmişdir. Ermənistan Respublikasının hərbi təcavüzü
nəticəsində Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində - Dağlıq Qarabağ regionunda, Ağdərə,
Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl rayonlarında tam, Ağdam və Füzuli rayonlarının isə işğal altında
olan hissəsində bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsi qeyri-mümkün olmuşdur.
Seçkilər zamanı aşkarlığın təmin olunması üçün bütün tədbirlər görülmüş, qanuna müvafiq surətdə
mövcud seçki məntəqələrinin 10 faizindən çoxunda veb-kameralar quraşdırılmış və müşahidəçilərin sərbəst
fəaliyyəti üçün şəraitin yaradılması nəticəsində səsvermə günü 54 beynəlxalq və 50 mindən çox yerli
müşahidəçi, 28 informasiya agentliyi, 12 xarici KİV, 18 teleradio şirkəti, 39 yerli qəzet və jurnal nümayəndələri
seçkilərin gedişini izləmişlər. Səsvermənin gedişini izləmiş həm yerli, həm də beynəlxalq müşahidəçilər
ümumən seçkiləri müsbət qiymətləndirmişlər. Həm ölkə, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin seçkinin nəticələri ilə
dərhal tanış olması üçün səsvermə başa çatdıqdan sonra məntəqələr üzrə ilkin nəticələr Mərkəzi Seçki
Komissiyasının nəzdindəki “Seçkilər” İnformasiya Mərkəzi tərəfindən 24 saat ərzində Mərkəzi Seçki
Komissiyasının internet saytında yerləşdirilmiş, yekun protokolları və digər seçki sənədləri məntəqə seçki
komissiyalarından dairə seçki komissiyalarına qanunla müəyyənləşdirilmiş müddətdə çatdırılmışdır.
Mərkəzi Seçki Komissiyası dairə seçki komissiyalarından bələdiyyələr üzrə yekun protokollarını və digər
seçki sənədlərini qanunla müəyyən olunmuş qaydada və müddətdə qəbul edib yoxlamışdır. Qeydə alınmış
qanun pozuntuları ilə əlaqədar səsvermə günü və ondan sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş
müraciətlər də qanunla müəyyən olunmuş qaydada və müddətdə araşdırılmış, qanunun tələbinə uyğun qərarlar
qəbul olunmuşdur.
Sonra MSK katibi Natiq Məmmədov komissiya üzvlərini Mərkəzi Seçki Komissiyasının 2009-cu il
dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərinin ümumi yekunlarına dair qərarının layihəsi ilə tanış etmişdir.
Mərkəzi Seçki Komissiyası qərara almışdır ki, 2009-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərinin
baş tutması, bu seçkilərin ümumən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına, Seçki Məcəlləsinə və digər
qanunvericilik aktlarına uyğun keçirilməsi nəzərə alınsın. Eyni zamanda, 33 seçki məntəqəsindəki səsvermənin
nəticələri və 9 bələdiyyəyə seçkilərin etibarsız hesab edilməsi, seçkilərin ümumi yekunları rəsmi təsdiq edilmiş
bütün 1709 bələdiyyə üzrə bələdiyyə üzvlərinin tam tərkibdə formalaşmasının nəzərə alınması haqqında qərar
çıxarılmışdır.
Komissiya bələdiyyələr üzrə seçilmiş üzvlərin siyahısının elan edilməsi barədə qərar qəbul etmişdir.
Seçkilərin hazırlanması və keçirilməsi zamanı öz fəaliyyətində yol verdiyi ciddi nöqsanlara görə 50 saylı
Qobustan-Xızı-Quba və 72 saylı Yardımlı-Masallı dairə seçki komissiyaları sədrlərinin tutduğu vəzifəyə
uyğunsuzluğu müəyyən edilmiş, eyni səbəbdən 70 saylı Masallı şəhər, 80 saylı İmişli-Beyləqan seçki dairələri
dairə seçki komissiyaları buraxılmışdır.
Seçkilərlə əlaqədar olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən qanunla müəyyən olunmuş qaydada
araşdırılmış materialların bir qismi aidiyyəti üzrə baxılması üçün Azərbaycan Respublikasının Baş
Prokurorluğuna göndərilmişdir.
İclasın sonunda bələdiyyə seçkilərinin ümumi yekunlarına dair Mərkəzi Seçki Komissiyasının yekun
protokolu tərtib edilərək təsdiqlənmişdir.
AzərTAc
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2009-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərinin ümumi yekunlarına dair
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının
QƏRARI
Mərkəzi Seçki Komissiyası özünün 7 oktyabr 2009-cu il tarixli 25/103 saylı qərarına əsasən Azərbaycan
Respublikasında 23 dekabr 2009-cu ildə keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində ölkə üzrə seçici siyahısına daxil
edilmiş 4.612.727 seçicidən 1.478.186 nəfərin, yəni seçicilərin ümumi sayının 32,04 %-nin səsvermədə iştirak
etdiyini və bunun nəticəsində də seçkilərin baş tutduğunu bəyan edərək;
seçkilərin hazırlanması və keçirilməsi dövründə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının, Seçki
Məcəlləsinin və digər qanunvericilik aktlarının norma və tələblərinə riayət olunduğunu və
a) qeydə alınmış 30.954 bələdiyyə üzvlüyünə namizədə təşviqat dövründə bərabər şəraitin yaradıldığını,
b) səsvermə günü də daxil olmaqla seçki dövrü baş verən bütün çatışmazlıqların dərhal aradan
qaldırıldığını,
c) seçkilərin 118 seçki dairəsi və 4.813 seçki məntəqəsi üzrə keçirildiyini və 15.682 bələdiyyə üzvünün
seçilməsi üçün 1.718 bələdiyyəni əhatə etdiyini qeyd edərək;
Ermənistan Respublikasının hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş
ərazilərində - Dağlıq Qarabağ regionunda (Xankəndi şəhəri, Şuşa, Xocalı, Əsgəran, Xocavənd rayonları),
Ağdərə, Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl rayonlarında tam, Ağdam və Füzuli rayonlarının isə işğal
altında olan hissəsində bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsinin qeyri-mümkün olduğunu və buna görə də,
a) Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının və işğal nəticəsində məcburi köçkün düşmüş
Azərbaycan vətəndaşlarının digər hüquqları ilə yanaşı, yerli özünüidarəetmə orqanlarının yaradılmasında iştirak
hüququnun və bu orqanlara seçmək və seçilmək hüququnun kobud şəkildə pozulduğunu,
b) habelə, Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsi nəticəsində öz tarixi torpaqlarından qaçqın düşmüş
insanların aktiv və passiv seçki hüququnun təmin olunduğunu BMT-nin, ATƏT-in, AŞ-nın və digər beynəlxalq
təşkilatların nəzərinə çatdıraraq;
seçkilər zamanı aşkarlığın təmin olunması üçün bütün tədbirlərin görülməsi, qanuna müvafiq surətdə
mövcud seçki məntəqələrinin 10 faizindən çoxunda veb-kameraların tətbiqi və müşahidəçilərin sərbəst
fəaliyyəti üçün şəraitin yaradılması nəticəsində, səsvermə günü, 54 beynəlxalq və 50.000-dən çox yerli
müşahidəçinin, 28 informasiya agentliyi, 12 xarici KİV, 18 teleradio şirkəti, 39 yerli qəzet və jurnal
nümayəndələrinin seçkilərin gedişini izlədiyini vurğulayaraq;
səsvermənin gedişini izləmiş həm yerli, həm də beynəlxalq müşahidəçilərin ümumən seçkiləri müsbət
qiymətləndirdiklərini təqdir edərək;
həm ölkə, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin seçkinin nəticələri ilə dərhal tanış olması üçün səsvermə başa
çatdıqdan sonra məntəqələr üzrə ilkin nəticələrin Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdindəki “Seçkilər”
İnformasiya Mərkəzi tərəfindən 24 saat ərzində Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet saytında
yerləşdirilməsini, yekun protokollarının və digər seçki sənədlərinin məntəqə seçki komissiyalarından dairə seçki
komissiyalarına qanunla müəyyənləşdirilmiş müddətdə çatdırılmasını nəzərə alaraq;
Mərkəzi Seçki Komissiyasının dairə seçki komissiyalarından bələdiyyələr üzrə yekun protokollarını və
digər seçki sənədlərini qanunla müəyyən olunmuş qaydada və müddətdə qəbul edib yoxladığını qeyd edərək;
qeydə alınmış qanun pozuntuları ilə əlaqədar səsvermə günü və ondan sonra Mərkəzi Seçki
Komissiyasına daxil olmuş müraciətlərin də qanunla müəyyən olunmuş qaydada və müddətdə araşdırıldığını və
araşdırma nəticəsində
a) müraciətlərin, protokol və ona əlavə edilmiş sənədlərdəki məlumatların bir qisminin bir sıra seçki
məntəqələri, o cümlədən bələdiyyələr üzrə seçkilərin nəticələrinin yenidən qiymətləndirilməsinə və etibarsız
sayılmasına əsas yaratdığını,
b) özündə cinayət xarakterli məlumatları əks etdirən müraciətlərin isə araşdırılmasının müvafiq
prokurorluq orqanlarının səlahiyyətinə aid olduğunun müəyyən edildiyini xüsusilə vurğulayaraq;
bir qisim bələdiyyələrdə seçki günü və səsvermənin nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi ilə əlaqədar seçkilərin
nəticələrinə təsir edən ciddi qanun pozuntularına və kobud səhvlərə yol verilməsini, bəzi hallarda müvafiq
məntəqə seçki komissiyaları tərəfindən seçicilərin səsvermə hüquqlarının məhdudlaşdırılmasını və bu cür kobud
qanun pozuntularının aradan qaldırılması üçün müvafiq məntəqə və dairə seçki komissiyalarının sədrləri və
müvafiq komissiyalar tərəfindən lazımi tədbirlərin görülməməsini təəssüflə qeyd edərək;
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50 saylı Qobustan - Xızı - Quba, 72 saylı Yardımlı - Masallı seçki dairələri dairə seçki komissiyaları
sədrlərinin, 70 saylı Masallı şəhər və 80 saylı İmişli - Beyləqan seçki dairələri dairə seçki komissiyalarının
əvvəlki seçki mərhələləri də daxil olmaqla səsvermə günü və ondan sonra üzərinə düşən vəzifələrin öhdəsindən
lazımınca gələ bilmədiklərini narahatlıqla ifadə edərək;
Seçki Məcəlləsinin 240.2-ci maddəsinə müvafiq olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən 9 bələdiyyə
üzrə səsvermənin nəticələri etibarsız hesab edildikdən sonra Azərbaycan Respublikasının seçki keçirilən
hissəsində 1.709 bələdiyyənin tam formalaşması nəticəsində 15.591 nəfərin bələdiyyə üzvü seçildiyini əminliklə
ifadə edərək;
seçkilərin nəticələrinin obyektiv surətdə qiymətləndirilməsi və qanuna müvafiq tədbirlərin görülməsi
məqsədilə Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 19.14-cü, 23.2-ci, 25-ci, 28.2-ci, 28.4-cü,
107.4-cü, 112.9-cu, 239-cu, 240-cı və 241-ci maddələrini rəhbər tutaraq
QƏRARA ALIR:
1. Azərbaycan Respublikasında 2009-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərinin baş tutması,
bu seçkilərin ümumən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına, Azərbaycan Respublikasının Seçki
Məcəlləsinə və digər qanunvericilik aktlarına uyğun keçirilməsi nəzərə alınsın.
2. Bəzi seçki məntəqələri və bələdiyyələr üzrə seçkilərin etibarsız hesab edilməsinə dair Azərbaycan
Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının müvafiq qərarları nəzərə alınaraq, ümumilikdə 33 seçki
məntəqəsindəki səsvermənin nəticələri və Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 240.2.1-ci maddəsinə
əsasən 9 bələdiyyəyə seçkilər etibarsız hesab edilmiş sayılsın.
3. Bələdiyyələr üzrə seçkilərin yekunları müəyyənləşdirilərkən müvafiq dairə seçki komissiyaları
tərəfindən dairə seçki komissiyalarının protokollarına bu və ya digər səbəbdən tam daxil edilməmiş məntəqə
seçki komissiyaları protokollarının nəticələri nəzərə alınaraq, Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçkilərin ümumi
yekunlarına dair protokoluna daxil edilsin (siyahı əlavə olunur, 1 saylı əlavə).
4. Qüsursuz məntəqə seçki komissiyalarının protokolları ümumiləşdirilərkən müvafiq dairə seçki
komissiyaları tərəfindən tərtibat xətalarına yol verildiyindən, həmin seçki məntəqələri üzrə nəticələr nəzərə
alınaraq, Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçkilərin ümumi yekunlarına dair protokoluna daxil edilsin (siyahı
əlavə olunur, 2 saylı əlavə).
5. Seçkilərin ümumi yekunları rəsmi təsdiq edilmiş bütün 1.709 bələdiyyə üzrə bələdiyyə üzvlərinin tam
tərkibdə formalaşması nəzərə alınsın.
6. Bələdiyyələr üzrə seçilmiş üzvlərin siyahısı elan edilsin.
7. Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 23.2-ci maddəsinə əsasən Mərkəzi Seçki Komissiyasının
müvafiq qərarları ilə səsvermənin nəticələri etibarsız sayılmış 18 seçki məntəqəsi məntəqə seçki
komissiyalarının buraxılması nəzərə alınsın (siyahı əlavə olunur, 3 saylı əlavə).
8. Seçkilərin hazırlanması və keçirilməsi zamanı öz fəaliyyətində yol verdiyi ciddi nöqsanlara görə 72
saylı Yardımlı - Masallı seçki dairəsinin dairə seçki komissiyası sədrinin tutduğu vəzifəyə uyğunsuzluğu
müəyyən edilsin. Eyni səbəbdən 70 saylı Masallı şəhər, 80 saylı İmişli - Beyləqan seçki dairələri dairə seçki
komissiyalarının buraxılması, 50 saylı Qobustan - Xızı - Quba seçki dairəsinin dairə seçki komissiyası sədrinin
tutduğu vəzifəyə uyğunsuzluğunun Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən müəyyən edilməsi nəzərə alınsın.
9. Seçkilərlə əlaqədar olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən qanunla müəyyən olunmuş qaydada
araşdırılmış materialların bir qismi aidiyyəti üzrə baxılması üçün Azərbaycan Respublikasının Baş
Prokurorluğuna göndərilsin (siyahı əlavə olunur, 4 saylı əlavə).
10. Bələdiyyə seçkilərinin ümumi yekunlarına dair Mərkəzi Seçki Komissiyasının yekun protokolu tərtib
edilsin.
Sədr Məzahir Pənahov
Katib Natiq Məmmədov
Üzvlər Fuad Cavadov, Ramiz İbrahimov, Validə Kazımova, Qabil Orucov, Tofiq Həsənov, İlham
Məmmədov, Nizami Nadirov, Azər Tağıyev, Tamam Cəfərova, Rövşən İsmayılov, Almas Qəhramanlı, Oktay
Hümbətli
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MSK bələdiyyə üzvü seçilmiş namizədlər haqqında statistik məlumatları
açıqlamışdır
Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) dekabrın 23-də keçirilmiş seçkilərdə bələdiyyə üzvü seçilmiş
namizədlər haqqında statistik məlumatları açıqlamışdır.
MSK nəzdində “Seçkilər” İnformasiya Mərkəzindən bildirmişlər ki, seçkilərdə qalib gəlmiş şəxslərin 10
min 705-nin namizədliyi siyasi partiyalar, 77-nin namizədliyi təşəbbüs qrupları, 4809 nəfərin namizədliyi isə
özləri tərəfindən irəli sürülmüşdür.
Bələdiyyələrdə siyasi partiyaları təmsil edən namizədlərin 10 min 290-ı YAP, 132-si BQP, 81-i BAXCP,
62-si AVP, 61-i VHP, 41-i Ümid, 15-i ADİSP, 14-ü VBP, 5-i ASRP, 4-ü isə Müsavat partiyalarının üzvləridir.
Bitərəflərin sayı 4157, partiya mənsubiyyətini göstərməyənlər 157 nəfərdir.
Builki bələdiyyə üzvlərinin 9 min 979-u ali, 2711-i orta ixtisas, 2825-i orta, 76-sı isə natamam ali
təhsillidirlər. Bələdiyyə üzvlərinin 11517-ni kişilər, 4074-nü qadınlar təşkil edirlər.
Bələdiyyə üzvlərinin 4243-ü 21-30, 2615-i 31-40, 4781-i 41-50, 3293-ü 51-60 yaş qrupuna daxildirlər.
659 nəfərinin yaşı 60-dan yuxarıdır.
Ümumilikdə isə 15 min 591 nəfər bələdiyyə üzvü seçilmişdir.
AzərTAc.
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Bələdiyyə seçkiləri – 2011
Siyasi partiyaların və siyasi partiyalar bloklarının bələdiyyə seçkilərində iştirakının əsasları
Mikayıl RƏHİMOV,
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi
Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi siyasi partiyaların və siyasi partiyalar bloklarının
seçkilərdə iştirakı üçün geniş imkanlar açır. Başqa sözlə, həmin məcəllədə siyasi partiyaların və siyasi
partiyalar bloklarının seçkilərdə və referendumda iştirakının ümumi və xüsusi şərtləri hərtərəfli əks
olunub.
Qanunvericiliyin tələbinə görə, seçkilərdə iştirak edən subyektlər öncə mətbuat azadlığına hörmət
bəsləməlidirlər. Yəni seçki prosesində iştirak edərkən kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin işinə
mane olmamaq lazımdır. Eləcə də namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının seçki
kampaniyalarına müdaxilə etməmək və onu pozmamaq tələb olunur. Ümumi prinsiplər sırasında seçkiqabağı
təşviqat materiallarını məhv etməmək və korlamamaq, onların yayılmasına, kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə
mane olmamaq da mühüm şərtlərdəndir. Siyasi partiyaların və siyasi partiyalar bloklarının seçkilərdə iştirakı
zamanı seçkilərin azad, sərbəst, dinc və mütəşəkkil keçirilməsi üçün seçki orqanları və seçki subyektləri ilə
əməkdaşlıq etmək kimi vacib qaydalara da riayət olunmalıdır. Seçicilərin öz iradəsini azad və sərbəst
bildirməsinə maneçilik törətməmək, səlahiyyətli şəxslərə və müşahidəçilərə hörmət bəsləmək və onlarla
əməkdaşlıq etmək lazımdır. Riayət olunmalı şərtlər sırasında səsvermənin gizliliyini saxlamaq və saxlanılmasına
kömək göstərmək, seçiciləri qeyri-qanuni hərəkətlər yolu ilə öz tərəfinə çəkməmək, seçki komissiyalarının
fəaliyyətlərinə əsassız müdaxilə etməmək, səslərin verilməsi və ya səslərin hesablanması prosesini pozmamaq
mütləqdir.
Ümumiyyətlə, Seçki Məcəlləsində siyasi partiyalar blokunun yaradılma qaydası, fəaliyyət prinsipləri və
digər mühüm məqamlara dair dəqiq izahlar verilmişdir. Belə müəyyən olunmuşdur ki, siyasi partiyaların
blokunu azı iki siyasi partiya yarada bilər və siyasi partiya blokun tərkibinə daxildirsə, seçkilərin keçirildiyi
dövrdə müstəqil partiya kimi çıxış edə və ya digər bloka daxil ola bilməz. Siyasi partiyaların blokuna daxil
olmaq barədə qərar isə bloka daxil olacaq hər bir siyasi partiyanın nizamnaməsinə uyğun qəbul edilməlidir.
Yalnız yuxarıda qeyd edilən müvafiq qərar qəbul edildikdən sonra siyasi partiyaların səlahiyyətli nümayəndələri
blokun yaradılması barədə birgə qərar imzalayırlar.
Siyasi partiyalar blokunun qeydə alınması üçün blokun səlahiyyətli nümayəndəsi Mərkəzi Seçki
Komissiyasına müvafiq sənədlər təqdim etməlidir. Bunlar bloka daxil olan siyasi partiyaların nizamnamələrinin
notariat qaydasında təsdiq edilmiş surətləri, siyasi partiyaların bloka daxil olmaq haqqında qərarları, blokun
yaradılması haqqında siyasi partiyaların səlahiyyətli nümayəndələri tərəfindən imzalanmış və həmin partiyaların
möhürləri ilə təsdiqlənmiş birgə qərardır. Sözügedən sənədlər düzgün rəsmiləşdirildikdə, Seçki Məcəlləsinin
tələblərinə uyğun gəldikdə MSK 5 gün müddətində siyasi partiyaların blokunu qeydə almalıdır. Əks təqdirdə
MSK siyasi partiyalar blokunun qeydə alınmasından imtina edə bilər. Yeri gəlmişkən, siyasi partiyaların
blokunun qeydə alınması rəsmiləşdikdən sonra onun tərkibinə hər hansı digər siyasi partiya daxil edilə bilməz.
Siyasi partiyalar blokunun adı və emblemi ilə bağlı da konkret tələblər var. Siyasi partiyalar blokunun adı
bloka daxil olmuş partiyaların nümayəndələrinin birgə iclasında müəyyənləşdirilməlidir. Blokun
adlandırılmasında həmin bloka daxil olmayan (seçkilərdə iştirak edib-etməməsindən asılı olmayaraq) və
əvvəllər seçkilərdə iştirak etmiş digər siyasi partiyaların adlarından istifadə edilə bilməz. Əgər yeni qeydə
alınmış siyasi partiyalar blokuna əvvəlki seçkilərdə həmin bloku yaratmış siyasi partiyaların yarısından çoxu
daxil deyildirsə, yeni yaradılan bloka əvvəlki siyasi partiyalar blokunun adı verilə bilməz. Siyasi partiyaların
bloku fiziki şəxsin adından və ya soyadından yalnız həmin şəxsin yazılı razılığı əsasında istifadə edə bilər. Bu
tələblərlə yanaşı, siyasi partiyaların bloku özünün tam və qısa adı barədə MSK-ya məlumat təqdim etməlidir.
Siyasi partiyaların bloku rəsmən təsdiq olunması üçün özünün emblemini də MSK-ya təqdim edə bilər. Bu
zaman siyasi partiyaların bloku onun tərkibindəki hər hansı siyasi partiyanın qeydə alınmış emblemi, yaxud
digər siyasi partiyalar və siyasi partiyalar bloklarının indiki və əvvəlki seçkilərdə istifadə etdikləri emblemlər
istisna olmaqla, istənilən emblemi təqdim edə bilər. Bir şərtlə ki, siyasi partiyalar blokunun rəmzləri əqli
mülkiyyət hüquqlarını, əmtəə nişanlarına olan hüquqları pozmasın, Azərbaycan Respublikasının və digər
ölkələrin dövlət rəmzlərinə, dini rəmzlərə toxunmasın, ümumən qəbul edilmiş əxlaq normalarını pozmasın.
Seçki kampaniyası dövründə siyasi partiyalar blokunun adının və embleminin dəyişdirilməməsi şərtilə blokun
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beş sözdən çox olmayan adından, habelə emblemindən seçki sənədlərində istifadə edilməsi Mərkəzi Seçki
Komissiyası ilə razılaşdırılmalıdır. Siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndələri,
habelə maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndələr müvafiq olaraq siyasi partiyanın, bloka daxil olan
siyasi partiyaların və ya siyasi partiyaların nümayəndələrinin birgə iclasının qərarı, yaxud onların qurultayı,
konfransı və ya rəhbər orqanın iclasının qərarı ilə təyin edilirlər. Siyasi partiyaların, siyasi partiyalar blokunun
səlahiyyətli orqanının qərarı ilə yazılı formada xəbərdar etməklə nümayəndənin səlahiyyətlərinə xitam verilə
bilər. Bu barədə qəbul edilmiş qərarın surəti Mərkəzi Seçki Komissiyasına və dairə seçki komissiyalarına
göndərilməlidir. Siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının dövlət və ya bələdiyyə vəzifələrində çalışan
səlahiyyətli nümayəndələri özlərinin vəzifə və ya xidməti mövqelərindən seçkilərin gedişi zamanı istifadə edə
bilməzlər. Siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının səlahiyyətli nümayəndələrinin səlahiyyət müddəti
onların təyin edildiyi vaxtdan başlanır və seçkilərin ümumi nəticələrinin rəsmi dərc edilməsi günündən gec
olmayaraq bütün namizədlərin, habelə siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının irəli sürdükləri siyahı üzrə
namizədlərin statusunun itirilməsi vaxtı başa çatır.
Seçki Məcəlləsinin onuncu fəslinin 54-cü maddəsi namizədlərin siyasi partiyalar və siyasi partiyaların
blokları tərəfindən irəli sürülməsinin ümumi prinsiplərini müəyyən edir. Həmin maddənin tələblərinə əsasən,
namizədin irəli sürülməsi haqqında qərarı siyasi partiya öz nizamnaməsinə uyğun olaraq qəbul edir. Belə qərar
kollegial qaydada səsvermə yolu ilə qəbul edilməlidir. Siyasi partiyaların bloku tərəfindən irəli sürülən namizəd
bloka daxil olan hər bir siyasi partiya tərəfindən təsdiq edilməli, siyasi partiyaların blokları tərəfindən namizədin
irəli sürülməsi haqqında qərar isə siyasi partiyaların nümayəndələrinin iclasında (qurultayında, konfransında,
rəhbər orqanının iclasında) qəbul edilir. Siyasi partiyaların səlahiyyətli nümayəndələri partiyaların qurultayında
(konfransında, rəhbər orqanının iclasında) müəyyənləşdirilir. Namizədin irəli sürülməsi barədə siyasi partiyanın,
siyasi partiyalar blokunun qərarı protokolla rəsmiləşdirilməlidir və həmin protokolda iclasda (qurultayda,
konfransda, rəhbər orqanın iclasında) iştirak etmiş iştirakçıların sayı, siyasi partiyalar blokunun yaradılması
haqqında sazişdə nəzərdə tutulan qərarın qəbul edilməsi üçün lazım olan iştirakçıların sayı, namizədin irəli
sürülməsi barədə qərar və bu qərar üzrə səsvermənin nəticələri və qərarın qəbul edilməsi tarixi göstərilməlidir.
Onu da qeyd edək ki, siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku bu bloka daxil olan partiyaların üzvü olmayan
şəxsləri də namizəd kimi irəli sürə bilər. Namizədin adı ilə birlikdə siyasi partiyanın səlahiyyətli nümayəndəsi
müvafiq seçki komissiyasına siyasi partiyanın qeydə alınması barədə şəhadətnamənin və siyasi partiyanın
qüvvədə olan nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiqlənmiş surətlərini, eləcə də namizədin irəli sürülməsi
barədə siyasi partiyanın qurultayının (konfransının, rəhbər orqanının iclasının) qərarı və müvafiq iclasın
protokolunu, siyasi partiyanın səlahiyyətli nümayəndələrinin Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində
nəzərdə tutulmuş qaydada rəsmiləşdirilmiş vəkalətnamələrini də təqdim etməlidir.
Siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi isə namizədin adı ilə birlikdə müvafiq seçki
komissiyasına siyasi partiyaların blokuna daxil olan siyasi partiyaların qurultaylarının (konfranslarının, rəhbər
orqanının iclasının) namizəd irəli sürmək barədə qərarları ilə birlikdə müvafiq iclaslarının protokollarını, siyasi
partiyaların blokuna daxil olan siyasi partiyaların nümayəndələrinin iclasının (qurultayının, konfransının) siyasi
partiyaların bloku adından namizəd irəli sürülməsi haqqında qərarını və müvafiq iclasın protokolunu, siyasi
partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndələrinin notariat qaydasında rəsmiləşdirilmiş vəkalətnamələrini
təqdim etməlidirlər.
Müvafiq seçki dairələri üzrə irəli sürülmüş namizədlərə aid sənədlər isə müvafiq seçki komissiyasına siyasi
partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının səlahiyyətli nümayəndələri tərəfindən təqdim edilir. Siyasi partiyanın,
siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi yuxarıda qeyd olunan sənədlərlə birlikdə namizədin
seçiləcəyi halda həmin vəzifə ilə uzlaşmayan fəaliyyətə xitam veriləcəyi barədə öhdəliyi də göstərilməklə,
namizədliyinin irəli sürülməsinə razılıq verməsi barədə ərizəsini də təqdim edir. Ərizədə namizədin soyadı, adı,
atasının adı, doğum tarixi, yaşayış yerinin ünvanı, təhsili, əsas iş və ya xidmət yeri, o cümlədən tutduğu vəzifə
(bu olmadıqda – fəaliyyət növü), namizədin arzusu ilə siyasi partiyaya mənsubluğu göstərilir. Namizədlərin
ödənilməmiş və ya üzərindən götürülməmiş məhkumluğu olduqda, ərizədə Azərbaycan Respublikası Cinayət
Məcəlləsinin müvafiq maddəsinin adı və nömrəsi, namizədin xarici ölkədə cinayət məsuliyyəti yaradan əməli
olmuşdursa, həmin əməl Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulan cinayət məsuliyyəti
yaradırsa və bu haqda qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü çıxarılmışdırsa, xarici ölkənin qanununun adı
göstərilməlidir. Ərizədə namizədin vətəndaşlığı və ya xarici ölkə vətəndaşlığına mənsubluğu, başqa dövlətlər
qarşısında öhdəliyin olub-olmaması haqqında məlumatlar da öz əksini tapmalıdır.
Seçki komissiyası təqdim edilmiş sənədlərə 5 gün müddətində baxır, müvafiq seçki dairəsi üzrə irəli
sürülmüş namizədin təsdiq olunub-olunmaması barədə əsaslandırılmış qərar qəbul edir və siyasi partiyanın,
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siyasi partiya blokunun səlahiyyətli nümayəndəsinə bu barədə məlumat verir. Müvafiq seçki komissiyası təqdim
olunmuş sənədlərin qəbul edilməsindən imtina edə bilməz.
Namizədin qeydə alınmasından imtina üçün əsas yalnız tələb olunan sənədlərin lazımi qaydada
rəsmiləşdirilməməsi və ya namizədin irəli sürülməsi qaydasının pozulması ola bilər. Səhvlər və pozuntular
müvafiq sənədlərdə siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən düzəlişlər
edilməsi yolu ilə aradan götürülə bilərsə, müvafiq seçki komissiyası namizədi bu haqda xəbərdar edir, müvafiq
düzəlişlər edildikdən sonra namizədin irəli sürülməsi təsdiqlənir.
Siyasi partiya öz nizamnaməsinə uyğun olaraq, siyasi partiyaların bloku isə ona daxil olan siyasi
partiyaların səlahiyyətli nümayəndələrinin qərarı ilə səsvermə gününə azı 10 gün qalanadək istənilən vaxt
müvafiq dairə seçki komissiyasına yazılı müraciət edərək seçki dairəsi üzrə irəli sürülmüş bələdiyyə üzvlüyünə
namizədi, həmçinin qeydə alınmış bələdiyyə üzvlüyünə namizədi geri çağırmaq hüququna malikdir.
Qanunvericilik imkan verir ki, bələdiyyə üzvlüyünə namizədlər irəli sürmüş siyasi partiya, siyasi
partiyaların bloku səsvermə gününə azı 10 gün qalmış müvafiq dairə seçki komissiyasına yazılı müraciət
etməklə, namizədləri irəli sürmüş orqanın qərarı ilə seçkilərdə iştirak etməkdən imtina edə bilər. Bu halda siyasi
partiya, siyasi partiyaların bloku bələdiyyə üzvlüyünə namizədləri geri çağıra bilər.
Seçki Məcəlləsinin tələbinə uyğun olaraq siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku namizədin irəli sürülməsi
barədə dairə seçki komissiyası tərəfindən təsdiq edilmiş bildirişi və digər müvafiq sənədləri təqdim etməklə
müvafiq bankda xüsusi seçki hesabı da açmalıdırlar. Bu zaman siyasi partiya, siyasi partiyaların blokunun
maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi xüsusi seçki hesabı aça bilər.
Azərbaycan.-2011.-26 oktyabr.-N 237.-S.9.
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Bələdiyyə seçkiləri başa çatdı
Azərbaycanda bələdiyyələrə təkrar, əlavə və yeni seçkilərdə səsvermə prosesi başa çatıb. SİA-nın
məlumatına görə, bu gün saat 08.00-dan etibarən seçkilər keçirilən ərazilər üzrə seçki məntəqələri açılıb, saat
19.00-da isə bağlanıb.
Bundan sonra səslərin sayılmasına başlanıb. Ümumilikdə 1169 seçki məntəqəsində səsvermə keçirilib.
Seçkilər 86 seçki dairəsi və 330 bələdiyyə üzrə 464 yerə keçirilir. Bələdiyyə üzvlüyünə ümumilikdə 1567
namizəd qeydə alınıb. 16 nəfər namizədliyini geri götürüb, daha 2 nəfər vəfat edib. Bununla, bələdiyyə
üzvlüyünə namizədlərin yekun sayı 1549 olub. Seçkilərdə 9 siyasi partiyanın üzvü olan namizədlər qeydə alınıb.
Bunlar Yeni Azərbaycan, Ana Vətən, Vətəndaş Həmrəyliyi, Ümid, Azərbaycan Sosial Rifah, Bütöv Azərbaycan
Xalq Cəbhəsi, Böyük Quruluş, Vətəndaş Birliyi və Demokratik İslahatlar partiyalarıdır. Seçkiyə qatılanlardan
709 nəfər bitərəfdir. Qeydə alınmış namizədlərin 305 nəfəri (19,69%) qadındır. Namizədlərin 673 nəfəri
(43,45%) ali, 605 nəfəri (39,06%) orta, 265 nəfəri (17,11%) orta ixtisas, 6 nəfəri isə (0,38%) natamam ali
təhsillidir. Seçkilərinin keçiriləcəyi dairələr üzrə seçici siyahılarına daxil edilmiş seçicilərin sayı 1 155 864
nəfərdir. Seçki dairələri üzrə 9883, MSK-da isə 40 nəfər müşahidəçi kimi qeydiyyatdan keçib.
Qeydiyyatdan keçən müşahidəçilərin ümumi sayı 9923 nəfərdir. Gün ərzində səsvermənin gedişi,
seçicilərin səsvermədə iştirakı barədə məlumatlar verilib. Seçkilərin nəticələri barədə ilkin məlumatların gecə
saatlarında açıqlanacağı gözlənilir. Azərbaycanda sonuncu bələdiyyə seçkiləri 2009-cu il dekabrın 23-də
keçirilib.
Məhsəti
SİA
2011, 30 noyabr
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Bələdiyyə seçkiləri – 2014
Bələdiyyə seçkilərində namizədlərin irəli sürülməsi, qeydə alınmasının əsasları və qaydaları, qeydə
alınmış namizədlərin statusu
Validə KAZIMOVA,
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü
Hazırda respublikamızın ictimai-siyasi həyatının çox mühüm hadisələrindən olan bələdiyyə
seçkilərinə hərtərəfli hazırlıq görülür. Seçki qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş seçki subyektləri
tərəfindən namizədlər irəli sürülür. Seçkilər günü 21 yaşı tamam olan və müvafiq seçki dairəsində daimi
yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları bələdiyyələrə üzv seçilə bilərlər. Passiv seçki
hüququna malik olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları isə öz təşəbbüsləri ilə, seçicilərin təşəbbüs
qruplarının təşəbbüsü ilə, siyasi partiyalar və siyası partiyalar bloku tərəfindən bələdiyyə üzvlüyünə
namizəd irəli sürülə bilər.
Hər kəs yalnız bir bələdiyyə üzrə namizədliyinin irəli sürülməsinə razılıq verə bilər. Öz təşəbbüsü ilə
bələdiyyə üzvlüyünə irəli sürülən namizəd müvafiq dairə seçki komissiyasına bu barədə bildiriş, öhdəlik ərizəsi
və digər sənədlər təqdim etməlidir. Öhdəlik ərizəsində bələdiyyə üzvlüyünə namizədliyi irəli sürülmüş şəxsin
soyadı, adı, atasının adı, doğum tarixi, yaşayış yerinin ünvanı, təhsili, şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən
sənədin seriya və nömrəsi, əsas iş və ya xidmət yeri, məhkumluğuna, vətəndaşlığına və başqa dövlətlər
qarşısında öhdəliyinin olub-olmamasına dair məlumatlar, habelə bələdiyyə üzvü seçiləcəyi halda, həmin vəzifə
ilə uzlaşmayan fəaliyyətə xitam verəcəyi barədə öhdəliyi göstərilməlidir.
İrəli sürülmüş namizəd tərəfindən səlahiyyətli nümayəndə təyin edilibsə, həmin səlahiyyətli nümayəndənin
notariat qaydasında təsdiq edilmiş vəkalətnaməsi təqdim edilməlidir.
Namizəd öz ərizəsində siyasi mənsubiyyəti barədə qeyd edibsə, bu halda təsdiqedici sənəd təqdim
olunmalıdır.
Namizəd irəli sürmək üçün aktiv seçki hüququ olan seçicilər tərəfindən müvafiq seçki dairəsinin ərazisində
yaşayan əhalinin sayı nəzərə alınaraq təşəbbüs qrupu yaradıla bilər. Buna görə seçicilər öz yığıncağını
keçirməlidirlər.
Yığıncaqda müzakirə edilmiş hər bir məsələ barədə qərar qəbul olunur və protokol tərtib edilir. Seçicilərin
təşəbbüs qrupunun yaradılmasından sonra namizədlərin irəli sürülməsi prosesi başlanır.
Seçicilərin təşəbbüs qrupu tərəfindən müvafiq dairə seçki komissiyasına seçicilərin təşəbbüs qrupunun
yaradılması və namizədliyin irəli sürülməsi barədə yığıncağın protokolu və hər bir bələdiyyə üzvlüyünə
namizədin irəli sürülməsinə təşəbbüs edilməsi barədə ayrı-ayrılıqda tərtib edilmiş bildiriş və bələdiyyə
üzvlüyünə namizədin qanunauyğun doldurulmuş öhdəlik ərizəsi təqdim edilməlidir.
Siyasi partiyalar və siyasi partiyaların blokları da qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada bələdiyyə
üzvlüyünə namizəd irəli sürə bilərlər.
Siyasi partiyalar tərəfindən bələdiyyə üzvlüyünə namizəd və ya namizədlər irəli sürülərkən, siyasi
partiyanın səlahiyyətli nümayəndəsi müvafiq dairə seçki komissiyasına namizədin adı ilə birlikdə siyasi
partiyanın qeydə alınması barədə şəhadətnamənin notariat qaydasında təsdiqlənmiş surətini, siyasi partiyanın
qüvvədə olan nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiqlənmiş surətini, namizəd və ya namizədlərin irəli
sürülməsi barədə siyasi partiyanın qurultayının qərarını və müvafiq iclasın protokolunu, hər bir namizədin irəli
sürülməsi barədə ayrı-ayrılıqda tərtib edilmiş bildirişi, səlahiyyətli nümayəndələrin təyin edilməsi barədə siyasi
partiyanın qərarını, siyasi partiyaların səlahiyyətli nümayəndələrinin Azərbaycan Respublikasının Mülki
Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada və ya notariat qaydasında rəsmiləşdirilmiş vəkalətnamələrini, siyasi
partiyaların səlahiyyətli nümayəndələrinin siyahısını təqdim etməlidir.
Siyasi partiyalar səlahiyyətli nümayəndələrin, habelə maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndələrin
siyahısını, həm də onların səlahiyyətli nümayəndə olmalarına dair razılıq məktublarını Mərkəzi Seçki
Komissiyasına təqdim etməlidirlər.
Siyasi partiyalar bloku tərəfindən namizəd və ya namizədlər irəli sürülərkən, siyasi partiyalar blokunun
səlahiyyətli nümayəndəsi müvafiq dairə seçki komissiyasına namizədin adı ilə birlikdə siyasi partiyaların
blokuna daxil olan siyasi partiyaların qurultaylarının namizəd və ya namizədləri irəli sürmək barədə qərarları ilə
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birlikdə müvafiq iclasların protokollarını, siyasi partiyaların blokuna daxil olan siyasi partiyaların
nümayəndələrinin iclasının siyasi partiyaların bloku adından namizəd və ya namizədlərin irəli sürülməsi
haqqında qərarını və müvafiq iclasın protokolunu, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndələrinin
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada və ya notariat qaydasında
rəsmiləşdirilmiş vəkalətnamələrini, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndələrinin səlahiyyətli
nümayəndə olmağa razılığı barədə yazılı məktublarını, bələdiyyə üzvlüyünə namizədliyi irəli sürülmüş şəxsin
soyadı, adı, atasının adı, doğum tarixi, yaşayış yerinin ünvanı, təhsili, şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən
sənədin seriyası və nömrəsi, əsas iş və ya xidmət yeri, tutduğu vəzifə, məhkumluğuna, vətəndaşlığına dair və
başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyinin olub-olmaması barədə məlumatları, habelə bələdiyyə üzvü seçiləcəyi
halda, həmin vəzifə ilə uzlaşmayan fəaliyyətə xitam verəcəyi barədə öhdəliyi göstərilmiş razılıq ərizəsini, hər
namizədin irəli sürülməsi barədə ayrı-ayrılıqda tərtib edilmiş bildirişi təqdim edir.
Müvafiq dairə seçki komissiyasına təqdim edilmiş sənədlərə 5 gün müddətində baxılıb namizədin irəli
sürülməsinin təsdiq olunub-olunmaması barədə qərar qəbul edilməlidir. Qəbul edilən qərar namizədə və ya onun
səlahiyyətli nümayəndəsinə təqdim edilir.
Bələdiyyə üzvlüyünə namizədlərin müdafiəsi məqsədilə imza vərəqələrinin verilməsi və imzaların
toplanması müvafiq seçki komissiyası tərəfindən namizədliyin irəli sürülməsini təsdiq edən qərarın qəbul
olunduğu gündən başlayır.
Namizədin müdafiəsi üçün onun namizədliyinin irəli sürüldüyü seçki dairəsi üzrə əhalinin sayına uyğun
olaraq ən çoxu 150, ən azı 15 seçici imzası toplanmalıdır.
Dövlət orqanlarının, bələdiyyə qurumlarının, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslərin imza
toplanmasında iştirakı yolverilməzdir. Seçici imzalarını Azərbaycan Respublikasının 18 yaşına çatmış aktiv
seçki hüququ olan vətəndaşı toplaya bilər. Namizəd, siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku seçici imzalarını
toplayan şəxslə imza toplanması barədə müqavilə bağlaya, görülmüş işin haqqı namizədin, siyasi partiyanın,
siyasi partiyalar blokunun seçki fondu hesabına odənilə bilər.
Azərbaycan Respublikasının aktiv seçki hüququ olan və səsvermə günü 18 yaşı tamam olmuş hər bir
vətəndaşı namizədin müdafiəsi üçün imza vərəqəsinə imza etmək hüququna malikdir. Seçici yaşadığı seçki
dairəsinin ərazisində namizədliyi irəli sürülmüş bir neçə namizədin müdafiəsi üçün imza edə bilər.
İmza toplanması prosesində seçiciləri imzalamağa məcbur etmək, imza atmağa imkan verməmək və ya
buna görə onları hər hansı formada mükafatlandırmaq qanunla qadağandır. Qanun pozuntuları müvafiq
məhkəmə tərəfindən təsdiqlənərsə, belə halda toplanmış imzalar etibarsız sayıla və namizədin qeydə
alınmasından imtina üçün əsas ola bilər. Bu cür hərəkətlər Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi ilə
nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə səbəb ola bilər.
Seçici imzaları tədris müəssisələrində, yaşayış yerlərində, eləcə də qanunla seçkiqabağı təşviqat
aparılmasının qadağan edilmədiyi digər yerlərdə toplana bilər.
İmza toplandıqdan sonra imza vərəqəsi imza toplayan şəxs və namizəd, namizəd siyasi partiya və ya siyasi
partiyalar bloku tərəfindən irəli sürüldükdə isə imza toplayan şəxs və siyasi partiya və siyasi partiyalar blokunun
tərəfindən imzalanmalıdır. İmza toplamış şəxs imza vərəqəsinə imza qoymazdan əvvəl soyadını, adını, atasının
adını, yaşayış yerinin ünvanını, şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən sənədin seriyasını və nömrəsini,
verilmə tarixini göstərir, namizəd isə soyadını, adını, atasının adını və imza qoyulması tarixini göstərir.
İrəli sürülmüş namizədlərin qeydə alınması üçün namizəd və ya siyasi partiyaların, siyasi partiyalar
blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi səsvermə gününə ən çoxu 50 və ən azı 30 gün qalmış saat 18.00-dək
müvafiq seçki komissiyasına namizədin müdafiəsi üçün toplanmış imzalar olan imza vərəqələrini və digər seçki
sənədlərini təqdim etməlidir.
Müvafiq seçki komissiyasına namizədin müdafiəsi üçün toplanmış seçici imzaları olan imza vərəqələri ilə
birlikdə seçici imzalarının toplanması haqqında Mərkəzi Seçki Komissiyasının müvafiq təlimatına əlavə edilmiş
yekun protokolunun iki nüsxəsi, namizədin öhdəlik ərizəsindəki özü haqqında məlumatlarda dəyişiklik olubsa,
bu barədə bildiriş, namizədin seçkiləri təyin edildiyi gündən əvvəlki bir illik dövrü əhatə edən gəlirlərinin
miqdarı və mənbələri barədə məlumat, gəlirlər barədə məlumatların alındığı təşkilatlardan həmin gəlirlərin illik
cəmi barədə arayış, namizədə məxsus əmlak barədə Seçki Məcəlləsinin 5 saylı əlavəsinə uyğun formada tərtib
edilmiş məlumat, seçici imzalarının toplanması üçün sərf edilmiş vəsait haqqında məlumatlar da göstərilməklə,
namizədin ilkin maliyyə hesabatı təqdim edilməlidir.
Müvafiq seçki komissiyası imza vərəqələrini və namizədin qeydə alınması üçün lazım olan digər sənədlərin
qəbulu barədə yazılı arayış verərək 7 gün müddətində namizədin qeydə alınıb-alınmaması barədə
əsaslandırılmış qərar qəbul etməlidir.
Qeydə alınmış hər bir namizədə dairə seçki komissiyası tərəfindən qeydiyyat vəsiqəsi verilir.
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Qeydə alınmış bütün namizədlər, onların statusları nəzərə alınmaqla, bərabər hüquqa malikdirlər və bərabər
vəzifələr daşıyırlar.
Dövlət orqanlarında işləyən, bələdiyyə qulluğunda olan və ya kütləvi informasiya vasitələrində əmək və
mülki hüquq müqaviləsi əsasında işləyən qeydə alınmış namizədlər seçki kampaniyasında iştirak etdikləri
müddətdə xidməti vəzifələrini yerinə yetirməkdən azad olunurlar. Namizədlər də bununla bağlı müvafiq əmrin
təsdiq edilmiş surətini qeydiyyat günündən ən geci 3 gün ərzində onları qeydə almış seçki komissiyasına təqdim
etməlidirlər. Onlar öz vəzifə və xidməti mövqeyindən imtiyaz qazanmaq və üstünlük əldə etmək məqsədi ilə
istifadə edə bilməzlər.
Qeydə alınmış namizədlər, namizədi qeydə alınmış siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları, onların
səlahiyyətli nümayəndələri, vəkil edilmiş şəxsləri və ya onların tapşırığı ilə hərəkət edən digər fiziki və ya
hüquqi şəxslər xeyriyyə fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməzlər və onlar tərəfindən seçicilərə maddi və maliyyə,
yaxud digər xidmətlər göstərmək təklifi ilə müraciət edilməsi qadağandır.
Azərbaycan.-2014.-14 noyabr.-N 248.-S.4.
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Seçki komissiyalarının fəaliyyətində kargüzarlıq işinin təşkilinə dair tələblər
Elşən ƏSGƏROV,
Mərkəzi Seçki Komissiyası Katibliyi Ümumi şöbəsinin müdiri
Ümummilli lider Heydər Əliyevin sədrliyi ilə hazırlanmış və 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq
səsverməsində (referendumda) qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 57-ci maddəsində
vətəndaşlara verilmiş əsas hüquqlardan biri belə ifadə olunmuşdur: “Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının
dövlət orqanlarına şəxsən müraciət etmək, habelə fərdi və kollektiv yazılı müraciətlər göndərmək hüququ vardır.
Hər bir müraciətə qanunla müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə yazılı cavab verilməlidir.” Adıçəkilən
konstitusion normanın icrası üçün 1997-ci ildə “Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu və bu qanunun tətbiqi haqqında fərman verildi. Həmçinin Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 29 dekabr, 2000-ci il 6 mart, 2003-cü il 27 sentyabr və 23 oktyabr, 2005-ci
il 19 yanvar tarixli fərman və sərəncamları ilə vətəndaşların müraciətləri və sənədlərlə iş barədə təsdiq olunmuş
təlimat və qaydaların düzgün, eyni zamanda, dəqiq icra olunması hər bir dövlət orqanı, o cümlədən hər bir
dövlət qulluqçusu üçün vəzifə kimi müəyyən edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası yuxarıda qeyd olunan konstitusion normaların,
fərman və sərəncamların, həmçinin bunlardan irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsinə daim xüsusi diqqətlə
yanaşmışdır. Məsələnin aktuallığı və vacibliyi nəzərə alınaraq MSK-nın sədri Məzahir Pənahovun təşəbbüsü ilə
“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair” təlimatın
aşağı seçki komissiyalarının fəaliyyətində tətbiqi barədə tövsiyələr nəşr edilərək respublika üzrə bütün seçki
dairələrinin dairə seçki komissiyalarına çatdırılmışdır.
2008-ci ilin yanvarından etibarən dairə seçki komissiyalarında katibliklər formalaşmağa başlamışdır.
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 10 oktyabr 2007-ci il tarixli 616 saylı qərarı ilə təsdiq
edilmış “Dairə seçki komissiyasının katibliyi haqqında Əsasnamə”yə əsasən, dairə seçki komissiyalarının
fəaliyyətinin sənədlərlə iş və kargüzarlıq təminatı, iclas protokollarının tərtibi, daxil olan və göndərilən
sənədlərin hərəkətinə nəzarət və digər bu kimi vəzifələr yeni yaradılmış katibliklərin baş məsləhətçilərinə həvalə
edilmişdir. Məntəqə seçki komissiyalarında isə bu fəaliyyət seçki komissiyalarının sədrləri tərəfindən həyata
keçirilir. Odur ki, kargüzarlıq fəaliyyətinin aparılmasında yol verilən nöqsanlara görə bilavasitə yuxarıda
adıçəkilən şəxslər məsuliyyət daşıyırlar. Bununla belə, dairə seçki komissiyalarının sədrləri daşıdıqları
vəzifələrindən irəli gələrək məntəqə və dairə seçki komissiyalarında aparılan kargüzarlıq işinin keyfiyyətinə
daim nəzarət edirlər.
Məlumdur ki, kargüzarlıq hər hansı bir təşkilatın öz vəzifələrini həyata keçirməsi ilə əlaqədar
sənədləşdirmə və sənədlərlə işin təşkili üzrə fəaliyyətidir. Seçki komissiyaları strukturlarında fəaliyyət göstərən
kargüzarlıq xidmətlərinin əsas vəzifələri daxil olan sənədləri qəbul etmək, qeydə almaq, aidiyyəti üzrə
bölüşdürmək, icraçılara çatdırmaq, sənədlərin icra müddətinə nəzarət etmək, icra edilmiş sənədləri müvafiq
şəxslərdən tələb etmək, sənədləri göndərmək, sənədlərin surətini çıxarmaq və çoxaltmaq, habelə komissiya sədri
tərəfindən onlara həvalə edilmiş digər tapşırıqları yerinə yetirməkdən ibarətdir.
Dairə seçki komissiyasında kargüzarlıq işini aparan şəxs işdən çıxdıqda və ya başqa işə keçirildikdə, seçki
komissiyasındakı kargüzarlıq sənədləri bu vəzifəyə yeni təyin edilən şəxsə, belə şəxs olmadıqda isə komissiya
sədrinə təhvil verilməlidir. Məntəqə seçki komissiyası sədrinin səlahiyyətlərinə xitam verildikdə isə sənədlər
həmin vəzifəyə seçilən yeni sədrə, yeni sədr seçilməyibsə, müvafiq dairə seçki komissiyasının katibinə təhvil
verilir. Məntəqə seçki komissiyası üzvlərinin qanunla müəyyən olunmuş fəaliyyət müddəti başa çatdıqda isə
həmin komissiyanın sədri kargüzarlıqla əlaqədar olan bütün sənədləri müvafiq dairə seçki komissiyasının
sədrinə təhvil verməlidir. Məntəqə seçki komissiyası üzvlərinin fəaliyyəti yenidən başladıqda həmin sənədlər
müvafiq dairə seçki komissiyası tərəfindən məntəqə seçki komissiyasının sədrinə geri qaytarılır. Sənədlərin
təhvil verilib-alınması zamanı mütləq 2 nüsxədən ibarət akt tərtib edilir və bu akt həm sənədləri təhvil alan, həm
də təhvil verən şəxslər arasında imzalanaraq möhürlənir.
Bir qayda olaraq, tərtib edilən sənədlərin mətnləri iki hissədən ibarət olur. Birinci hissədə sənədin
hazırlanması üçün əsas götürülmüş faktların və hadisələrin təsviri verilir, ikinci hissədə isə nəticələr, təkliflər,
qərarlar və sərəncamlar ifadə olunur.
Sənədin hazırlanması üçün başqa sənəd əsas kimi çıxış edirsə, o zaman ona istinad edilməsi zərurəti
yaranır. Bu halda yeni sənədin birinci hissəsində onun hazırlanması üçün əsas götürülmüş sənəd növünün adı,
nömrəsi, tarixi və mətnin başlığı göstərilir.
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Sənədlər göndərilərkən ünvan sahiblərinin rekvizitləri dəqiq göstərilməlidir (sənəd göndərilən təşkilatın,
onun struktur bölməsinin adı, vəzifəli şəxsin adı və soyadı, məktub göndərilənin poçt ünvanı). Sənədin düzgün
tərtibi, məzmununun aydın ifadə edilməsi və üslubu, tapşırığın vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi
icraçının bilavasitə əsas vəzifəsidir.
Rəsmi xarakter və hüquqi qüvvə verilməsi üçün sənədin rəsmiləşdirilməsi tələb olunur. Rəsmiləşdirmə
sənədin imzalanması, təsdiq edilməsi və ona möhür vurulması vasitəsilə həyata keçirilir. Əgər sənəd blankda
tərtib edilirsə, sənədi imzalamış şəxsin vəzifəsi qısa şəkildə göstərilir. Əks halda, sənədi imzalamış şəxsin
vəzifəsi tam şəkildə göstərilməlidir. Əgər sənədi imzalamalı şəxs xidməti zərurət və ya hər hansı başqa
səbəbdən yoxdursa, bu zaman sənəd onun müavini və ya bu vəzifəni icra edən şəxs tərəfindən imzalanmalıdır.
Bu zaman sənədi imzalamış şəxsin faktiki vəzifəsi, soyadı və adı göstərilməlidir. Sənədi “əvəzinə” sözü
yazmaqla və ya vəzifə adının qabağına xətt çəkməklə imzalamaq qadağandır.
Əgər sənədlərə qoşmalar əlavə edilmişdirsə, qoşmanın mövcudluğu haqqında qeyd mətndə sənəddəki
imzadan əvvəl yazılmalıdır (Qoşma: ___ vərəq, ___ nüsxə). Qoşmaların imzalanması və onlara möhür
vurulması sənədin rəsmiləşdirilməsini təşkil edir.
Aşağı seçki komissiyalarında sənədlərin qeydiyyatı zamanı nəzərə almaq lazımdır ki, seçki hüquqlarının
pozulması ilə əlaqədar dairə seçki komissiyasına daxil olan şikayət və müraciətlərin qeydə alınması qaydası
Mərkəzi Seçki Komissiyasının “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına və dairə seçki
komissiyalarına seçki hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar şikayət və müraciətlərin verilməsi və onlara
baxılması qaydaları haqqında” 12 avqust 2008-ci il tarixli təlimatı ilə tənzimlənir və onun üçün ayrıca qeydiyyat
kitabı aparılır.
Seçki komissiyalarında qərarların və iclas protokollarının tərtibi kargüzarlıq sahəsində prioritet təşkil edən
əsas məsələlərdəndir. Qərarların tərtibi ilə bağlı qısaca qeyd etmək lazımdır ki, onların strukturu şərh və
sərəncam hissələrindən ibarətdir. Bütün hallarda qərarın şərh hissəsində onun prosessual baxımdan qəbuluna
əsas verən Seçki Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə istinad edilməlidir. Əgər qərarda əks olunan məsələ
müxtəlif normativ aktlarla həll edilirsə, şərh hissəsində onların hamısına istinad məcburidir. Bu zaman
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 148-ci maddəsində göstərilən müəyyən ardıcıllığı gözləmək
zəruridir. Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, referendumla qəbul edilmiş aktlara, daha
sonra isə Seçki Məcəlləsinə və ya digər qanunlara, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanlarına,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarına, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ
aktlarına və nəhayət, Mərkəzi Seçki Komissiyasının əsasnamə, təlimat və izahlarına istinad edilməlidir. Lakin
hər bir qərar qəbul edilərkən zərurət olmadan yuxarıda göstərilən aktların hamısına istinad etmək məcburi deyil.
Yalnız zəruri aktlara istinad edilməsi vacibdir.
Qərarın sərəncam hissəsi əmr formasında ifadə olunur və şərh hissəsindən sonra mətn dayandırılmadan
“qərara alır” sözləri ilə davam etdirilir. Bundan sonra qərarın sərəncam hissəsi müxtəlif bəndlərə bölünə bilər.
Birinci bənddə məsələnin mahiyyəti üzrə həll edilməsi, ikinci bənddə qərarın dərc edilməsi və icrası
qaydası, ücüncü bənddə qərardan maraqlı şəxslərin şikayət verməsi qaydası göstərilir. Əgər qərarın icrasının
həvalə edilməsi zərurəti varsa, məsələnin mahiyyəti üzrə həll edilməsinə dair bənddən sonra ayrıca növbəti bənd
əlavə edilir.
Qərarın maraqlı şəxslərə çatdırılması (bilavasitə təqdimetmə və ya poçtla göndərmə) qərarın icrası sayılır.
Qərarlar qəbul edildiyi gün iclasdan sonra imzalanmalı, bundan sonra müəyyən edilmiş yerdən asılmalı,
həmçinin maraqlı şəxslərin tələbi əsasında onlara verilməlidir.
Seçki Məcəlləsinin tələbinə əsasən, dairə seçki komissiyalarının bütün iclasları protokollaşdırılır. Dairə
seçki komissiyalarında iclas katibi nəzərdə tutulmadığına görə, iclas protokolunun hazırlanması vəzifəsi dairə
seçki komissiyası katibliyinin baş məsləhətçisinə həvalə edilmişdir. Komissiyanın iclaslarında həmin şəxsin
iştirakı məcburidir. Baş məsləhətçi üzrlü səbəbdən iclasda iştirak etmədikdə və ya dairə seçki komissiyası
katibliyində bu vəzifə boş qaldıqda, dairə seçki komissiyasının sədri protokolun tərtib edilməsini komissiyanın
katibinə və ya digər komissiya üzvlərindən birinə həvalə edir. Məntəqə seçki komissiyalarında isə iclas
protokollarının tərtibi seçki komissiyasının sədri tərəfindən komissiyanın katibinə və üzvlərindən birinə həvalə
edilir. Yuxarıda göstərilənlərdən başqa, digər şəxslərin komissiyanın iclasında protokol tərtib etməsi
yolverilməzdir.
Bir qayda olaraq, protokolun mətni giriş və əsas hissədən ibarət olmalıdır. Protokolun giriş hissəsinin
başlığında onun bir sənəd kimi rəsmi adı və nömrəsi, iclasın keçirilməsinin yeri, tarixi və saatı, iclasa sədrlik
edənin soyadı, adı, atasının adı və iclasda iştirak edənlərin tam siyahısı yazılır. İştirak edənlərin siyahısı
verilərkən, əvvəlcə komissiyanın katibləri, daha sonra isə həlledici səs hüquqlu komissiya üzvləri, komissiyaya
təyin edilmiş məşvərətçi səs hüquqlu üzvlər, komissiya katibliyinin əməkdaşları, daha sonra isə digər dəvət
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edilənlərin, o cümlədən müşahidəçilərin və KİV nümayəndələrinin siyahısı, onların adları və soyadları
göstərilməklə yazılır.
Protokolun əsas hissəsində əvvəlcə gündəliyin iclasın sədri tərəfindən müzakirəyə çıxarılması, onun səsə
qoyulub qəbul olunması, daha sonra isə gündəlikdəki məsələlərin siyahısı verilir. Daha sonra iclasa sədrlk
edənin çıxışları, gündəlikdə dayanan hər bir məsələ ilə bağlı məruzə və çıxışların qısa məzmunu, komissiya
üzvlərinin çıxışlarla bağlı verdikləri suallar, onlara verilən cavablar, məsələ ilə bağlı keçirilən səsvermə və onun
nəticələri, sonra isə qərar hissəsi qeyd olunur.
Protokol gündəlikdəki məsələlərin sayından asılı olaraq bəndlərə bölünməlidir. Bəndlər rum rəqəmlərindən
istifadə edilməklə, mətndən əvvəl ortada yerləşdirilir. Bundan sonra isə çıxışların qısa mətni verilir. Məruzə və
çıxışların qısa məzmunu üçüncü şəxsin adından verilir. Çıxışlar və bütün sual-cavablar yazıldıqdan sonra məsələ
ilə bağlı irəli sürülən təkliflər və onlarla bağlı keçirilən səsvermənin nəticələri əks olunur.
Seçki Məcəlləsinin tələbinə əsasən, bütün iclasların protokolları növbəti iclaslardan birinin gündəliyinə
çıxarılmalı və komissiyanın qərarı ilə təsdiq olunmalıdır. Seçki komissiyasının iclas protokolu təsdiq edildikdən
sonra komissiyanın sədri, katibləri və digər həlledici səs hüquqlu üzvləri tərəfindən imzalanmalıdır. İclas
protokolları və qərarlar təqvim ili çərçivəsində ardıcıl olaraq nömrələnir. Kargüzarlığın təşkili və aparılması ilə
əlaqədar yuxarıda qeyd edilən məsələlərə diqqət ayrılması bilavasitə komissiya üzvlərinin peşəkarlığının
artırılması istiqamətində həyata keçirilən növbəti addımlardan biridir.
Seçkilər hər bir ölkənin həyatında ən kütləvi tədbir kimi icraedici və qanunverici hakimiyyətin, həmçinin
yerli özünüidarəetmə orqanı olan bələdiyyələrin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Seçki komissiyalarının
fəaliyyəti ilə bağlı aparılan kargüzarlıq işlərinin nəticəsi olaraq hazırlanan sənədlər tariximizin ayrılmaz
hissəsini təşkil etdiyindən, onların tərtibinə diqqət və məsuliyyətlə yanaşmaq zəruridir.
Azərbaycan.-2014.-25 noyabr.-N 257.-S.3.
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Bələdiyyə seçkilərində seçkiqabağı təşviqat və onun növləri
Azər TAĞIYEV,
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü
Seçki prosesinin ən mühüm mərhələlərindən biri seçkiqabağı təşviqatdır. Seçkiqabağı təşviqat
müxtəlif seçki subyektləri tərəfindən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətdə, qaydada və üsullarla
həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 74.2.1-ci maddəsinə əsasən seçkiqabağı
təşviqatın üsullarından biri kütləvi informasiya vasitələri ilə aparılan təşviqatdır.
Bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı seçkiqabağı təşviqat səsvermə gününə 23 gün qalmış başlayır və səsvermə
gününə 24 saat qalmış dayandırılır. Səsvermə günü və ondan əvvəlki gün saat 08:00-dan başlayaraq seçkiqabağı
təşviqatın aparılmasına yol verilmir.
Seçkiqabağı təşviqat qeydə alınmış namizədlər, namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyalar, siyasi
partiyaların blokları, onların səlahiyyətli nümayəndələri və vəkil edilmiş şəxsləri tərəfindən həmin şəxslərə
verilmiş səlahiyyətlər çərçivəsində aparılır. Seçkiqabağı təşviqat prosesində mülkiyyət növünə və yayım
imkanlarına görə yalnız ictimai, özəl və bələdiyyə teleradio verilişləri təşkilatlarının iştirakı nəzərdə tutulur.
Həmin prosesdə iştirak edən dövri mətbuat nəşrləri isə dövlət, özəl və bələdiyyə nəşrləridir.
Respublika üzrə bələdiyyələrin yarısından çoxunda namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyaların, siyasi
partiyalar bloklarının Azərbaycan Respublikası ərazisinin yarısına, yaxud yarısından çoxuna yayımlanan ictimai
teleradio verilişləri təşkilatında ödənişsiz efir vaxtı, ölkə ərazisinin yarısına, yaxud yarısından çoxuna
yayımlanan, həftədə azı bir dəfə çıxan dövlət dövri nəşrlərində ödənişsiz dərc üçün müvafiq yer almaq hüququ
vardır.
Həmin teleradio verilişləri təşkilatlarının, dövri nəşr redaksiyalarının siyahısı seçkilərin təyin edilməsi
haqqında qərar rəsmi dərc edildikdən sonra ən geci 30 gün ərzində Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və
Radio Şurasının və Azərbaycan Mətbuat Şurasının təqdimatı ilə müvafiq dairə seçki komissiyası tərəfindən
yayımlanır və dərc edilir.
Bələdiyyə teleradio verilişləri təşkilatları və dövri nəşr redaksiyaları bələdiyyə üzvlüyünə qeydə alınmış
bütün namızədlər üçün, həmçinin namizədi qeydə alınmış siyasi partiyalara, siyasi partiyalar bloklarına
təşviqatın aparılmasına bərabər şərait və imkanlar yaratmağa borcludurlar.
Azərbaycan Respublikasının ərazisinin yarısından az hissəsində verilişləri yayımlanan ictimai teleradio
verilişləri təşkilatları, ölkə ərazisinin yarısından az hissəsində verilişləri yayımlanan dövlət dövri nəşrlərin
redaksiyaları bələdiyyələrin üçdə birindən çoxunda namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyalara, siyasi
partiyaların bloklarına müvafiq inzibati ərazi vahidində seçkiqabağı təşviqat aparmaq imkanı yarada bilərlər.
Bələdiyyə teleradio verilişləri təşkilatları və dövri nəşr redaksiyaları bələdiyyə üzvlüyünə qeydə alınmış bütün
namizədlər üçün, həmçinin namizədi qeydə alınmış siyasi partiyalara, siyasi partiyalar bloklarına təşviqatın
aparılmasına bərabər şərait və imkanlar yaratmalıdırlar.
Seçkiqabağı təşviqat müddəti başlanandan sonra bir həftə müddətində qeydə alınmış namizədlər, siyasi
partiyalar, siyasi partiyaların blokları arasında onların ərizəsi əsasında teleradio verilişləri təşkilatlarında
ayrılmış pulsuz efir vaxtının bölgüsü məqsədilə püşkatma keçirilir. Onun yeri və vaxtı haqqında məlumat
püşkatma keçirən orqan tərəfindən püşkatmanın keçirilməsinə ən azı 24 saat qalmış rəsmi dərc edilir.
Püşkatma müvafiq teleradio verilişləri təşkilatlarının yaratdığı püşkatma komissiyası tərəfindən təşkil edilir
və həyata keçirilir. Püşkatma püşkatma komissiyasının elan etdiyi gündə, saatda və efir vaxtından istifadə etmək
üçün müraciət etmiş qeydə alınmış namizədlər, namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyalar, siyasi partiyalar
bloklarının səlahiyyətli nümayəndələrinin və qeyd edilən subyektlərin iştirakı ilə keçirilir. Püşkatma nəticəsində
efir vaxtının verilməsi müvafiq protokolla rəsmiləşdirilərək buna dair cədvəl tərtib olunur, həmin cədvəl
püşkatmanı təşkil etmiş seçki komissiyasına təqdim edilərək onun tərəfindən qanunla müəyyən edilmiş qaydada
dərc edilir.
Dövri nəşrlərdə dərc üçün yerin ayrılması ilə bağlı püşkatma qanunla müəyyən edilmiş qaydada və
müddətdə keçirilir. Püşkatmanın nəticələri ilə bağlı protokol və cədvəl tərtib olunur. Azərbaycan
Respublikasının ərazisinin yarısından az hissəsinə, yarısına, yaxud yarısından çoxuna yayımlanan dövlət dövri
nəşrlərindən hər birində pulsuz ayrılan nəşr səhifələrinin həcmi təşviqat dövrünədək həftəlik nəşr səhifələrinin
ümumi həcminin 10%-ni təşkil etməlidir. Müvafiq dövri nəşrlərin səhifələrində ayrılmış yerdən hər bir təşviqat
subyektinə düşən istifadə normalarını müəyyən etmək məqsədilə, təşviqat üçün ayrılmış ümumi həcmin bu
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dövri nəşrlərdə seçkiqabağı materialları pulsuz dərc etdirmək hüququ olan qeydə alınmış namizədlərin, siyasi
partiyaların, siyasi partiyaların bloklarının ümumi sayına bölünməsi yolu ilə müəyyənləşdirilir.
Teleradio verilişləri təşkilatlarının ayırdıqları ödənişsiz efir vaxtının ümumi həcminin üçdə bir hissəsi
müzakirələrin, “dəyirmi masa”ların, digər bu kimi təşviqat tədbirlərinin keçirilməsi üçün ayrılmalıdır. Qeydə
alınmış namizədlərin, bələdiyyələrin üçdə birindən və ya yarısından çoxunda namizədləri qeydə alınmış siyasi
partiyalara, siyasi partiyaların bloklarının həmin təşviqat tədbirlərində iştirakdan imtina etməsi ödənişsiz olaraq
təqdim edilən efir vaxtı həcminin artırılmasına səbəb olmur.
İctimai teleradio verilişləri təşkilatları və dövri nəşrlər respublika üzrə bələdiyyələrin yarısından çoxunda
namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyalara, siyasi partiyaların bloklarına ödənişli əsaslarla efir vaxtı və dərc
yeri ayırmaq hüququna malikdirlər. Seçkiqabağı təşviqat materiallarının yayımlanması və ya dərci özəl və
bələdiyyə teleradio verilişləri təşkilatları və dövri nəşrlər üçün könüllülük prinsipinə əsaslanmalıdır. Həmin
qurumları seçkiqabağı təşviqatda iştiraka məcbur etmək yolverilməzdir. Əgər özəl teleradio verilişləri
təşkilatları və dövri nəşrlər seçkiqabağı təşviqatda iştirak etməyə razılıq versələr, seçkiqabağı təşviqat
materiallarının efirə verilmə və ya dərc olunma şərtləri bütün namizədlər, siyasi partiyalar və siyasi partiyaların
blokları üçün eyni olmalıdır.
İctimai teleradio verilişləri təşkilatında ödənişli seçkiqabağı təşviqat üçün ayrılan efir vaxtının ümumi
həcmi pulsuz efir vaxtının ümumi həcmindən az və həmin həcmdən iki dəfə artıq ola bilməz. Təsisçiləri fiziki
və hüquqi şəxslər olan dövri nəşrlər istisna edilməklə, digər nəşrlərin səhifələrində ödənişli dərc üçün ayrılmış
yerin ümumi həcmi ayrılan pulsuz nəşr səhifələrinin həcmindən az olmamalıdır.
Efir vaxtının və dövri nəşrlərdə yerin ayrılması üçün püşkatma yuxarıda göstərilən müddətdə və qaydada
keçirilir. Qeydə alınmış namizəd, siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku efir vaxtının və dövri nəşr
səhifələrində ayrılmış yerin dəyərinin ödənilməsi üçün vəsaitin tam həcmdə köçürülməsi barədə ödəniş
tapşırığını efir vaxtının verilməsi və ya təşviqat materiallarının dərcetmə gününə ən geci 48 saat qalmış müvafiq
banka təqdim etməlidir. Bank pul vəsaitini gecikdirmədən köçürməlidir. Nağdsız ödənişin müddəti 2 bank
günündən çox olmamalıdır. Efir vaxtının haqqı və dövri nəşr səhifələrində ayrılmış yerin dəyəri yalnız
bələdiyyə üzvlüyünə namizədlərin xüsusi seçki fondu və ya siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının
vahid seçki fondu vəsaitləri hesabına ödənilməlidir.
Seçkiqabağı təşviqat üçün teleradio təşkilatlarının ayırdığı pulsuz və ya pullu efir vaxtı yaxud dövri nəşr
səhifələrində ayrılmış ödənişsiz və ödənişli yer müvafiq teleradio təşkilatında və dövri nəşrin redaksiyasında
qeydə alınmalıdır. Qeydiyyat ayrıca kitab formasında aparılmalı və orada hər bir qeydə alınmış namizəd, siyasi
partiya, yaxud siyasi partiyanın bloku üçün yerin ayrılması tarixi, dərc olunmuş təşviqat materialının xarakteri
göstərilməlidir.
Qeydiyyat barəsində səsvermə gününə ən geci 5 gün qalmış və səsvermə günündən 5 gün sonra MSK-ya
məlumat verilməlidir. Məlumat kitabdan çıxarışı əks etdirməklə, məktub formasında verilir.
Qanunvericiliyin tələbinə görə bəzi subyektlər (xarici dövlətlər və xarici hüquqi şəxslər; xarici vətəndaşlar;
vətəndaşlığı olmayan şəxslər; 18 yaşına çatmamış vətəndaşlar; beynəlxalq təşkilatlar və beynəlxalq ictimai
hərəkatlar; dövlət hakimiyyəti orqanları və bələdiyyə qurumları; dövlət, bələdiyyə təşkilatları və idarələri;
seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərarın rəsmi dərc edildiyi günə olan vəziyyətə görə nizamnamə kapitalında
dövlətin və ya bələdiyyənin iştirak payı 30 faizdən artıq olan hüquqi şəxslər; hərbi hissələr; xeyriyyə təşkilatları,
dini birliklər, idarələr və təşkilatlar; anonim ianə köçürənlər və sair) tərəfindən seçkiqabağı təşviqatın aparılması
qadağandır.
Bundan başqa, KİV-də seçkiqabağı təşviqat aparılarkən seçki qanunvericiliyi ilə yanaşı, “Reklam
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 19-cu maddəsinin tələbləri də nəzərə alınmalıdır.
Seçkiqabağı təşviqat aparmaq üçün şərait yaratmış teleradio verilişləri təşkilatları və dövri nəşrlər, eləcə də
seçkiqabağı təşviqatın digər subyektləri müqavilə ilə öz üzərlərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirməyə
borcludurlar. Təşviqat prosesinin subyektləri müqavilədə müəyyənləşdirilmiş şərtləri pozduqda teleradio
verilişləri təşkilatları efir vaxtının verilməsi və dövri nəşrlərdə dərc üçün yerin ayrılması haqqında müqavilənin
ləğvi barədə məhkəməyə müraciət edə bilərlər.
Qanunvericilikdə dövri nəşrlər vasitəsilə seçkiqabağı təşviqat haqqında müəyyən edilmiş qaydalara riayət
edilməsi üzərində nəzarəti Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən təşkil edilən və əsasən jurnalistlərdən ibarət
olan mətbuat qrupu həyata keçirir. Yuxarıda göstərilən şərtlərə əməl olunmaması qanunla müəyyən olunmuş
qaydada məsuliyyət yaradır.
Azərbaycan.-2014.-2 dekabr.-N 263.-S.4.
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Bələdiyyə seçkilərində vətəndaşların seçki hüquqlarının pozulması məsuliyyət yaradır
Nizami NADİROV,
Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü
Azərbaycan xalqı 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra hüquqi, demokratik,
dünyəvi inkişaf yolunu seçmiş, dünyanın sivil toplumu olaraq güvəndiyi, öz taleyini etibar etdiyi legitim
siyasi hakimiyyəti məhz demokratik, azad, şəffaf seçkilər yolu ilə – müstəqil, azad iradə əsasında seçmək
əzmini nümayiş etdirmişdir. 1993-cü ildən bəri respublikamızda keçirilən hər bir seçki müstəqil
Azərbaycan dövlətinin seçki təcrübəsində mühüm irəliləyişlərlə səciyyəvidir.
Ölkəmizdə keçirilən referendum, prezident, parlament və bələdiyyə seçkiləri Azərbaycan Respublikasında
seçki praktikasının seçkidən-seçkiyə təkmilləşdirilməsi baxımından böyük nəticələrlə yadda qalmış, bu sahədə
qazanılan nailiyyətlər əməkdaşlıq münasibətlərini getdikcə inkişaf etdirdiyimiz dünyanın aparıcı dövlətləri və
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. Ötən illərdə ölkəmizdə keçirilmiş hər bir
seçkinin əvvəlkilərlə müqayisədə irəliyə doğru addım olduğunu beynəlxalq təşkilatların rəylərinin müqayisəli
təhlili də birmənalı sübut edir. Seçkilər sahəsində ciddi tərəqqinin əldə olunmasına baxmayaraq, təəssüflər olsun
ki, seçki hüquqlarının həyata keçirilməsində bir sıra nöqsan və çatışmazlıqlar da olmuşdur. Vətəndaşların seçki
hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan verilmiş şikayətlər təhlil edilərkən aydın
olur ki, bura Seçki Məcəlləsinin bir sıra tələblərinin pozulması, seçki prosesinə qanunsuz müdaxilə, ayrı-ayrı
namizədlər tərəfindən seçkiqabağı təşviqat zamanı qanunla qadağan olunmuş üsullara əl atılması və sair
seçkilərə dair şikayətlər daxildir.
Seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi sahəsində görülən tədbirlərin səmərəliliyinin artırılması, seçkilərə
hazırlıq dövründə və səsvermə günü Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və Seçki Məcəlləsinin
tələblərinə uyğun olaraq vətəndaşların seçki hüquqlarının daha dolğun təmin edilməsi Mərkəzi Seçki
Komissiyasının ali məqsədidir. Seçki qanunvericiliyində seçicilərin seçib-seçilmək hüququ təsbit edilməklə
yanaşı, vətəndaşların seçki hüququnun pozulmasına görə məsuliyyət də nəzərdə tutulmuşdur. Bu məsuliyyət
Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi, Azərbaycan
Respublikasının Mülki Məcəlləsi, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi, eləcə də Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 11 may və 25 oktyabr 2005-ci il tarixli və “Azərbaycan Respublikasında İnsan
Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının təsdiq edilməsi haqqında” 28 dekabr 2006-cı il və 27
dekabr 2011-ci il tarixli sərəncamları ilə tənzimlənir. Seçki hüquqlarının pozulmasına səbəb olmuş əməllər
qanunvericiliyə uyğun olaraq, cinayət, mülki və ya inzibati məsuliyyət yaradır.
Seçki Məcəlləsinin 115-ci maddəsi vətəndaşların seçki hüquqlarının pozulmasına görə məsuliyyət nəzərdə
tutur. Həmçinin Seçki Məcəlləsinin 116-cı maddəsinə əsasən, məntəqə və dairə seçki komissiyaları, Mərkəzi
Seçki Komissiyası namizəd, qeydə alınmış namizəd, habelə onların və siyasi partiya, siyasi partiyalar blokunun,
referendum üzrə təşviqat qrupunun səlahiyyətli nümayəndələri və vəkil edilmiş şəxslər barəsində Seçki
Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallarda qanun pozuntularına görə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar
Məcəlləsinə əsasən inzibati xəta protokolu tərtib etmək və cərimənin tədbiqi üçün məhkəməyə müraciət etmək
hüququna malikdirlər. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin altıncı fəsli siyasi, sosial və əmək hüquqları əleyhinə olan
inzibati xətaların dairəsini müəyyən edir və 6-cı fəslin 39-48.2-ci maddələri vətəndaşların seçki hüquqlarının
pozulmasına görə inzibati məsuliyyət nəzərdə tutur.
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 39-cu (Seçkiqabağı və ya referendumla bağlı təşviqatın aparılması
qaydalarının pozulması), 40-cı (Təşviqat-nəşr materiallarını qəsdən məhv etmək və ya namizədin seçicilərlə
görüşünə mane olma), 41-ci (Namizəd haqqında bilərəkdən yalan məlumatlar yayma), 42-ci (Seçki komissiyası
(referendum) üzvünün, müşahidəçilərin, vəkil edilmiş şəxslərin, namizədlərin, siyasi partiyaların bloklarının,
referendum üzrə təşviqat qrupunun səlahiyyətli nümayəndələrinin, kütləvi informasiya vasitələri
nümayəndələrinin hüquqlarının pozulması), 42-2-ci (Seçicilər haqqında məlumatların düzgün, tam və vaxtında
verilməməsi), 42-3-cü (Seçki bülletenlərinin, səsvermə protokollarının və vəsiqələrinin verilməsi və saxlanması
qaydalarının pozulması), 42-4-cü (Dövlət avtomatlaşdırılmış informasiya sistemindən istifadə qaydalarının
pozulması), 43-cü (Seçkilərlə (referendumla) bağlı hədə-qorxu və ya zorakılığa çağıran çıxışlar və ya bu cür
materialların yayılması), 43-1-ci (Seçicinin bilərəkdən birdən çox seçici siyahısına daxil edilməsi), 44-cü (Seçici
siyahıları ilə vətəndaşların tanış olmaq hüquqlarının və digər hüquqlarının pozulması), 45-ci (Seçkilərdə
(referendumda) iştirak etmək üçün məzuniyyətin verilməsindən imtina etmə), 45-ci (Qeydə alınmış namizədin
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seçkilərdə iştirak etdiyi müddətdə xidməti vəzifələrinin icrasını dayandırmaması), 45-2-ci (Seçici imzalarının
toplanması qaydasının pozulması), 46-cı (Seçkilərin (referendumun) maliyyələşdirilməsi və ya maliyyə
hesabatlarının təqdim edilməsi qaydalarının pozulması), 47-ci (Anonim və ya təşviqat materiallarının və ya
reklamların hazırlanması, yayılması qaydalarının pozulması), 48-ci (Səsvermənin nəticələri və ya seçkilərin
yekunları haqqında məlumatların bilərəkdən təqdim edilməməsi və ya dərc olunmaması), 48.2-ci (Səsvermənin
yekunlarına və nəticələrinə aid məlumatların bilərəkdən qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada və
müddətdə dərc edilməməsi) maddələrinə görə fiziki, hüquqi və vəzifəli şəxslər müxtəlif məbləğlərdə cərimə
olunurlar.
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsir dairəsinin əhatəsindən kənar vətəndaşların seçki hüquqlarının
pozulmasına görə cinayət məsuliyyəti də nəzərdə tutulur.
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 159, 159-1, 160, 161-ci maddələrinə görə, seçki
(referendumda iştirak) hüquqlarının həyata keçirilməsinə mane olma, seçki (referendum) komissiyalarının işinə
müdaxilə etmə və ya təsir göstərmə, seçki (referendumda iştirak) sənədlərini saxtalaşdırma, bilə-bilə səsləri
düzgün hesablamama və yaxud səsvermənin gizliliyini pozma halları cinayət qanunvericiliyinə müvafiq olaraq
cinayət əməli hesab edilir.
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 159-cu maddəsi (Seçki (referendumda iştirak) hüquqlarının
həyata keçirilməsinə mane olma) 20 iyun 2003-cü il tarixli qanunla yeni redaksiyada verilmiş və bu maddəyə
görə vətəndaşın seçki (referendumda iştirak) hüquqlarının həyata keçirilməsinə mane olma, vətəndaşı namizədin
lehinə imza atmağa məcbur etmə və ya namizədin müdafiəsi üçün imza yığılmasına mane olma, vətəndaşı öz
iradəsinə zidd səsverməyə məcbur etmə və ya onun səsverməsinə mane olma hərəkətləri, müəyyən maliyyə
vahidi məbləğində cərimə, habelə iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır.
Seçki Məcəlləsinin 159.4-cü maddəsinə əsasən, bu məcəllənin 159.1 – 159.3-cü maddələrində nəzərdə
tutulmuş əməllər ələ alma, aldatma, hədələmə, zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmə hədəsi ilə törədildikdə,
qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə, vəzifəli şəxs tərəfindən öz
qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə – şərti maliyyə vahidinin beş yüz mislindən min mislinədək
miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətdə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma
hüququndan məhrum etməklə və ya edilməməklə üç ilədək müddətdə azadlıqdan məhrum etmə ilə
cəzalandırılır.
Cinayət Məcəlləsinin 159-cu maddəsinin əlamətləri altına düşən əməlin – cinayətin obyekti Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 56-cı maddəsində təsbit olunmuş seçki hüququnun həyata keçirilməsi ilə
əlaqədar yaranan ictimai münasibətlərdir. Həmin normaya əsasən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının
dövlət orqanlarına, o cümlədən bələdiyyələrə seçmək və seçilmək, habelə referendumda iştirak etmək hüququ
var.
Cinayət Məcəlləsinin 159.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan cinayət obyektiv cəhətdən aşağıdakı əməllərdə
ifadə olunur: a) vətəndaşı namizədin lehinə imza atmağa məcbur etmə; b) namizədin müdafiəsi üçün imza
toplanmasına mane olma.
Cinayət Məcəlləsinin 159.2-ci maddəsində vətəndaşı hər hansı namizədin lehinə imza atmağa məcbur etmə
dedikdə, Cinayət Məcəlləsinin 159.4.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş üsullar istisna olmaqla, hər hansı bir
başqa üsulla seçicini namizədliyi irəli sürülmüş namizədin xeyrinə, öz iradəsinin ziddinə imza vərəqinə imza
atmağa məcbur etmə başa düşülməlidir. Vətəndaşın öz iradəsinin əleyhinə, hər hansı namizədin lehinə imza
atması bütün hallarda məcburetmə hərəkəti kimi qiymətləndirilməlidir. Cinayət Məcəlləsinin şərh olunan 159.3cü maddəsində nəzərdə tutulan cinayətin obyektiv cəhəti iki qrup hərəkətlərlə xarakterizə olunur: a) vətəndaşı öz
iradəsinin ziddinə səsverməyə məcbur etmə; b) vətəndaşın səs verməsinə mane olma.
Cinayət Məcəlləsinin 159.1-ci maddəsinin dispozisiyasında göstərildiyi kimi, namizədlərin, partiyaların,
siyasi partiyalar blokunun seçki (referendum) kampaniyalarına müdaxilə etməsi və ya onu pozması Cinayət
Məcəlləsinin 159-1.1-ci maddəsinin əlamətləri altına düşür. Cinayət Məcəlləsinin 159-1.2-ci maddəsində
seçkiqabağı (referendumqabağı) kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə mane olma əməli ilə əlaqədardır.
Seçkilərdə (referendumda) başqalarının əvəzinə səs verilməsinə şərait yaratma 159-1.3-cü maddənin təsiri
altına düşür.
Cinayət Məcəlləsinin 160-cı maddəsi (Seçki (referendum) komissiyalarının işinə müdaxilə etmə və ya təsir
göstərmə) 30 dekabr 2003-cü il tarixli qanunla yeni redaksiyada verilmişdir. Həmin normaya əsasən seçki
(referendum) komissiyalarının işinə müdaxilə etmə və ya təsir göstərmə və ya komissiya üzvünün öz
vəzifələrini yerinə yetirməsi ilə bağlı fəaliyyətinə müdaxilə etmə məsuliyyət yaradır.
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Eyni hərəkətlər: ələ alma, aldatma, hədələmə, zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmə hədəsi ilə;
qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə. Bu əməl vəzifəli şəxs
tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə ağırlaşdırıcı hal hesab edilə bilər.
Cinayət Məcəlləsinin 160-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayətin obyekti seçki komissiyalarının normal
fəaliyyətini təmin edən ictimai münasibətlərdir. Bu cinayətin ictimai təhlükəliliyi ilk növbədə onunla müəyyən
olunur ki, seçki komissiyalarının qanuni fəaliyyətinə mane olma, eyni zamanda vətəndaşların seçki hüquqlarının
tam və real həyata keçirilməsi üçün də təhlükə yaradır.
Cinayət Məcəlləsinin 161-ci maddəsində seçki (referendumda iştirak) sənədlərini saxtalaşdırma, bilə-bilə
səsləri düzgün hesablamama, yaxud səsvermənin gizliliyini pozma barədə məsuliyyət nəzərdə tutulur. Cinayət
Məcəlləsinin 161.1-ci maddəsinin tələbinə əsasən seçki komissiyasının üzvü tərəfindən seçki (referendumda
iştirak) sənədlərinin saxtalaşdırılması və ya saxta sənədlərin təqdim edilməsi, bilə-bilə səslərin düzgün
hesablanmaması, səsvermənin nəticələrinin düzgün müəyyənləşdirilməməsi və ya səsvermənin gizliliyinin
pozulması cinayətdir.
Cinayət Məcəlləsinin 161.2-ci maddəsində seçki sənədlərinin başqa şəxslər tərəfindən saxtalaşdırılması,
saxta sənədlərin təqdim edilməsi, başqa şəxslərin yerinə səs verilməsi, bir şəxs tərəfindən seçki qutusuna birdən
artıq seçki bülleteninin atılması cinayət hesab olunur.
Bu maddədə başqa şəxslər anlayışına seçki (referendum) komissiyasının üzvü olmayan 16 yaşına çatmış
istənilən anlaqlı fiziki şəxs daxildir. Başqa şəxslərin yerinə səs verilməsi dedikdə, adı seçici siyahısında olan
seçicinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi təqdim etməklə və ya etməməklə həmin seçicinin əvəzinə seçici
siyahısında imzalamaqla hər hansı şəxsin səs verməsi başa düşülməlidir.
Bir sözlə, seçkilərdə vətəndaşların seçki hüquqlarının pozulması yolverilməzdir və bu hüquqların
pozulması məsuliyyət yaradır.
Xalq qəzeti.-2014.-10 dekabr.-N 270.-S.3-4.
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Abşeron rayonunda bələdiyyə seçkilərinin ədalətli, şəffaf və mütəşəkkil keçirilməsi üçün bütün şərait
yaradılıb
Rəşad CƏFƏRLİ
Azərbaycanda vüsət alan dinamik inkişaf bütün bölgələrdə olduğu kimi, Abşeron rayonunun hər bir
güşəsində yaxından müşahidə olunmaqdadır. Ötən 11 ildə rayonun hərtərəfli inkişafı üçün böyük işlər
görülmüşdür və bu indi də yüksək əzmlə davam etdirilir. Bu mənada real mənzərə Abşeronun ölkənin
əsas inkişaf və quruculuq ünvanlarından biri olduğunu təsdiq edir. Prezident İlham Əliyevin birbaşa
təşəbbüsü və himayəsi sayəsində son illər rayon ərazisində olduqca mühüm infrastruktur layihələri
həyata keçirilmiş, möhtəşəm tikililərin təməli qoyulmuş və uğurla başa çatdırılmışdır. İstifadəyə verilən
və yenidən qurulan səhiyyə və təhsil müəssisələri, uşaq bağçaları, yollar, yol ötürücüləri və yol qovşaqları,
idman qurğuları, parklar, inzibati binalar rayonun simasını tamamilə dəyişmişdir. Bu dövrdə həm ayrıayrı dövlət proqramlarından, həm yaradılmış azad sahibkarlıq mühitindən irəli gələrək rayonda çoxsaylı
xidmət və istehsal sahələri fəaliyyətə başlamışdır.
Sosial-iqtisadi tədbirlər miqyaslı, konkret və ünvanlıdır
Abşeronda həyata keçirilmiş çoxşaxəli tədbirlər sistemi həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət göstəricilərinə
görə miqyaslı, konkret və ünvanlıdır. Rayon rəhbərliyi üzərinə düşən məsuliyyəti düzgün dəyərləndirməklə
fəaliyyətini dövlət başçısı İlham Əliyevin yeritdiyi çevik və səmərəli inkişaf strategiyasının mahiyyətinə uyğun
qurmağa, idarəetmədə mütərəqqi prinsipləri tətbiq etməyə, qarşıda duran vəzifələri dəqiq müəyyənləşdirərək
vaxtında icrasına nail olmağa çalışır. Abşeron RİH başçısı Zakir Fərəcov bildirir ki, Prezident İlham Əliyevin
apardığı siyasətin mahiyyətinə uyğun olaraq rayonda qarşıya qoyulmuş başlıca vəzifələr əhalinin sosial rifah
halının yaxşılaşdırılması, abadlıq-quruculuq işlərinin daha sürətlə və keyfiyyətlə aparılması, təhsil-səhiyyə
müəssisələrinə diqqətin artırılması, xidmət və infrastruktur sahələrində işin müasir dövrün tələblərinə
uyğunlaşdırılmasıdır.
Bütün bunlardan irəli gələrək Xırdalan şəhəri başda olmaqla, Abşeronun hər kənd və qəsəbəsində dinamik
quruculuq və abadlıq işləri həyata keçirilir. Cəmi bir neçə il ərzində Xırdalan şəhərində onlarla yeni inzibati və
hündurmərtəbəli yaşayış binaları inşa olunmuş, sakinlərin istirahəti üçün parklar salınmışdır. Xırdalanın
küçələrində göz oxşayan dayaqlar üzərində quraşdırılmış yaraşıqlı gecə işıqları, ictimai binaların, fərdi evlərin,
xidmət obyektlərinin, həyət divarlarının fasadlarının milli ornamentlər və müasir üzlük materialları ilə işlənməsi
şəhərin ümumi mənzərəsinə xüsusi gözəllik verir. Burada inşa olunmuş yüksək mərtəbəli yaşayış evləri, inzibati
binalar, nəfis layihələr əsasında tikilib istifadəyə verilmiş sosial obyektlər, ticarət, iaşə və məişət xidməti
müəssisələri şəhərin möhtəşəmliyini, müasirliyini əks etdirir.
2014-cü ilin ötən sosial-iqtisadi göstəriciləri bu vəzifələrin uğurla icra olunduğunu Abşeronun dinamik
inkişaf və quruculuq yolu ilə irəlilədiyini göstərir. Bu il ərzində rayonda qarşıya qoyulmuş bütün tapşırıqlar
vaxtında və keyfiyyətlə icra edilmişdir. Xüsusilə oktyabrın 3-də Prezident İlham Əliyevin Abşerona səfəri hər
bir abşeronlunun həyatında silinməz izlər buraxmaqla, bütövlükdə rayonun inkişafında yeni mərhələnin əsasını
qoymuşdur. Prezident İlham Əliyevin Abşeron rayonuna səfəri zamanı istifadəyə verilən obyektlər rayonun
inkişaf yolunda olmasının əyani təsdiqi idi. Dövlət başçısı Xırdalan şəhərində Heydər Əliyev Mərkəzinin,
şahmat və musiqi məktəblərinin, Masazır qəsəbəsində inşa olunan stadionun açılışında iştirak etmiş, həmçinin
Xırdalan şəhərindəki Bayraq meydanında, Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkında aparılan
yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur.
Abşeronda son illərdə əldə olunan ən böyük nailiyyətlərdən biri iri sənaye müəssisələrinin yaradılmasıdır.
Elə buna görədir ki, bu il rayonda sənaye məhsulunun ümumi həcmi artmış, iqtisadi və sosial sahələrin inkişafı
üçün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala ötən ildə olduğundan artıq investisiya yönəldilmişdir. İl ərzində
rayon ərazisində avtomobil yollarının yenidən qurulması istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür. Prezident
İlham Əliyevin Masazır-Saray-Novxanı və Hökməli-Qobu-Lökbatan-Güzdək-Puta avtomobil yollarının
tikintisinə vəsait ayrılması haqqında sərəncamı rayon ərazisində yol infrastrukturunun inkişafında mühüm
əhəmiyyət kəsb etmişdir. Belə ki, ötən dövr ərzində Masazır-Saray-Novxanı avtomobil yolu tikilərək istismara
verilmiş, Hökməli-Qobu-Lökbatan-Güzdək-Puta avtomobil yolunda isə iş davam etdirilir. Bununla yanaşı,
küçələrin və yol kənarlarının abadlaşdırılmasına da il ərzində xüsusi diqqət yetirilmişdir.
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Rayonun yüksəlişi istiqamətində diqqəti çəkən mühüm məqamlardan biri də Abşeronun dövlət büdcəsindən
maliyyələşməməsidir. Qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi
siyasətin bəhrəsidir ki, rayonun iqtisadi imkanları artdıqca yerli gəlirləri də ilbəil çoxalmış və dövlət büdcəsinin
dotasiyasından asılılıq getdikcə aradan qalxmışdır. Bunun nəticəsində artıq Abşeron bir neçə ildir ki, dövlət
büdcəsinin yardımından imtina edib. Bu, rayonun sosial-iqtisadi inkişafının bariz göstəricisidir.
Bütün bunlar bir daha təsdiq edir ki, Abşeron rayonu inkişafının keyfiyyətcə yeni dövrünü yaşayır. Müasir,
yaraşıqlı bir görkəmə malik olan Abşeron Azərbaycanın gündən-günə yeniləşən simasını özündə əks etdirməklə
sosial-iqtisadi sahədə qazanılan nailiyyətlərin miqyasını davamlı olaraq genişləndirir.
Rayonun sosial həyatında bələdiyyələr də fəal iştirak edirlər
Respublikamızda bələdiyyələr çox gənc olsalar da, onlar işgüzarlığı, təşkilatçılığı, ərazilərin sosial
problemlərinin həlli istiqamətində göstərdikləri təşəbbüskarlıqla özlərini doğruldurlar. 1999-cu ildə yerli
özünüidarəetmə orqanı olan ilk bələdiyyə seçkilərində Abşeron rayonunda 15 bələdiyyə qrumu
formalaşdırılmışdır: Xırdalan, Digah, Fatmayı, Görədil, Masazır, Mehdiabad, Məmmədli, Aşağı Güzdək,
Ceyranbatan, Güzdək, Hökməli, Novxanı, Pirəkəşkül-Qobustan, Qobu və Saray bələdiyyələridir. Rayonda
xüsusən son illərdə vüsət alan inkişafda bələdiyyələrin rolu danılmazdır. Onların təşəbbüskarlığı və aparılan
quruculuq işlərinə fəal qoşulmaları nəticəsində Abşeronun qəsəbə və kəndlərində sosial-iqtisadi problemlər
müsbət həllini tapır. Belə ki, Abşeron rayonunda bələdiyyələr yarandığı gündən daxili yolların abadlaşdırılması,
kommunikasiya xətlərinin yenidən qurulması, yeni uşaq bağçası, məktəb, səhiyyə müəssisələrinin,
ambulatoriyaların tikilməsi, köhnələrinin əsaslı təmir olunması, yeni istehsal sahələrinin yaradılması, iş
yerlərinin açılması, ağac və bəzək kollarının əkilməsi istiqamətində mühüm işlər görmüşlər. Bələdiyyələr daim
aztəminatlı ailələrə qayğı göstərmiş, bayramlarda onlara sovqat çatdırılmasını təmin etmişlər. Bu mənada hər
biri illik proqramlar əsasında fəaliyyət göstərən Abşeron yerli özünüidarəetmə orqanlarının özlərinin
yaratdıqları maliyyə mənbələri hesabına göstərdikləri fəallıq bəlkə də heç bir rayonla müqayisə edilə bilməz.
Dinamik inkişaf edən Azərbaycanda gələcək nəslin sağlam böyüməsi, onun hərtərəfli inkişafı ölkə
rəhbərliyinin daim diqqət mərkəzindədir. Bu istiqamətdə görülən mühüm tədbirlərin tərkib hissələrindən biri də
məktəbəqədər təhsil müəssisələrindən olan uşaq bağçalarının və körpələr evlərinin şəbəkələrinin
genişləndirilməsi, onların təlim-tərbiyə prosesində fəal iştirakının təmin olunmasıdır. Son 10 ildə
respublikamızda yüzlərlə uşaq bağçasının inşa olunması göstərir ki, Azərbaycan dövləti gələcəyimiz olan
körpələrin və uşaqların vətənimizə layiqli vətəndaş kimi formalaşmalarını prioritet vəzifələrdən biri elan edir.
Çünki sirr deyil ki, məktəbəqədər təhsilin ilk pilləsi olmaqla ailənin və cəmiyyətin maraqlarına uyğun olaraq
uşaqların erkən yaş dövründən intellektual, fiziki və psixi inkişafını, sadə əmək vərdişlərinə yiyələnməsini,
istedad və qabiliyyətinin üzə çıxarılmasını, sağlamlığının qorunmasını, estetik tərbiyəsini, təbiətə və insanlara
həssas münasibətinin formalaşmasını təmin edir. Danılmaz həqiqətdir ki, maddi sərvətlərin “insan kapitalı”na
çevrilməsinin təməli məhz məktəbəqədər təhsil müəssisələrində qoyulur.
Bu nəcib missiyanın reallaşdırılmasında Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti xüsusi qeyd edilməlidir. Ulu
öndər Heydər Əliyevin ölkəmizin sosial-iqtisadi, mədəni tərəqqisi, sivil dünya birliyinə inteqrasiyası, xalqın
maddi rifahının yaxşılaşması naminə müəyyən etdiyi, işləyib hazırladığı siyasətin öyrənilməsinə, təbliğinə və bu
ideyaların həyata keçirilməsinə dəstək verən Heydər Əliyev Fondunun əsas məqsədlərindən biri uşaq
müəssisələrinin və məktəblərin infrastrukturlarını inkişaf etdirməkdir. Həyata keçirdiyi “Yeniləşən Azərbaycana
yeni məktəb”, “Uşaq evləri və internat məktəblərinə dəstək” kimi layihələr Azərbaycanda təhsil müəssisələrinin
yenidən qurulmasına gözəl töhfələr verib.
Cəmiyyətin müxtəlif xarakterli problemlərinin həllində aparıcı rol oynayan Heydər Əliyev Fondu bu gün
də dəyərli təklif və təşəbbüslə təhsil sisteminə öz töhfələrini verməkdə davam edir. Mehriban xanım Əliyevanın
rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev Fondunun məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin inkişafı proqramının təqdimatı
bunun təsdiqidir.
Abşeron rayonunda quruculuq işlərinin əsas istiqamətlərindən birini təhsil ocaqlarının, o cümlədən yeni
məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin inşası təşkil edir. Xatırladaq ki, bu il martın 12-də Abşeron Rayon İcra
Hakimiyyəti yanında şuranın iclası keçirilmiş, rayonda məktəbəqədər təhsildə olan mövcud vəziyyət geniş
müzakirə olunmuşdu. Abşeron RİH-nin başçısı Zakir Fərəcov bildirmişdi ki, qarşıdakı dövrdə nəzərdə tutulan
quruculuq işlərində rayonun daxili imkanları hesabına bir neçə məktəbəqədər təhsil ocağının tikintisinin həyata
keçirilməsi planlaşdırılır.
İclasda iştirak edən rayonun bələdiyyə sədrləri də yekdilliklə maraqlı təkliflə çıxış etmişdilər. Belə ki,
Heydər Əliyev Fondunun məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin inkişafı proqramını yüksək qiymətləndirən
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bələdiyyə sədrləri Mehriban xanım Əliyevanın bu çağırışına qoşularaq ilin sonuna kimi öz daxili imkanları
hesablarına yeni uşaq bağçalarının inşa olunaraq istifadəyə verilməsi barədə təşəbbüs irəli sürmüşdülər.
Təşəbbüsə Abşeronun 15 bələdiyyəsinin hər biri qoşulmuş, rayonun rəhbərliyi və ictimaiyyəti tərəfindən
böyük rəğbət və razılıq hissi ilə qarşılanmışdı. “15 bələdiyyə – 15 məktəb” devizi altında bələdiyyələr qarşıya
qoyduqları bu vəzifəni reallaşdırmaq üçün vaxt itirmədən əməli fəaliyyətə başlamışdılar. Artıq uşaq bağçalırının
bir neçəsi hazırdır və yeni ilədək açılışı olacaq.
Seçki hazırlıqları yüksək səviyyədədir
Dinamik inkişaf yolunda Abşeron rayonu həm də siyasi fəallığı, ölkə miqyaslı proseslərdə sakinlərinin
mütəşəkkil iştirakı ilə diqqəti cəlb edir. İstər prezident, istər parlament, istərsə də bələdiyyə seçkiləri bu rayonda
həmişə yüksək səviyyədə baş tutmuş və indiyədək heç bir seçkidə qanun pozuntusu qeydə alınmamışdır.
Rayonu əhatə edən seçki dairələri üzrə seçkilərdə fəal iştirak edən seçicilər hər zaman layiqli namizədləri
dəstəkləmişlər.
Dekabrın 23-də Azərbaycanda sayca dördüncü bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. İndiydək 37100 nəfərdən
çox namizəd qeydə alınmışdır. Bu, keçən seçki ilə müqayisədə 7 min nəfər çoxdur. Namizədlər arasında 30
partiyanın təmsilçisi var. Qeydə alınan yerli müşahidəçilərin sayı isə 15 mini keçmişdir.
Bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq Abşeron rayonunda yüksək səviyyədədir. Rayon ərazisindəki dairə seçki
komissiyalarının işi ilə tanış olarkən bunun şahidi olduq. Abşeron rayonu iki – 45 saylı Abşeron və 50 saylı
Abşeron-Qobustan seçki dairələrini əhatə edir. 45 saylı Abşeron dairə seçki komissiyasının sədri Dilşad
Abbasovanın sözlərinə görə, seçki dairəsində 36 seçki məntəqəsi mövcuddur. Bu məntəqələrin 12-də
səsvermənin gedişini veb-kameraların vasitəsi ilə internetdən izləmək mümkün olacaq. 46 min 387 nəfər
seçicinin qeydə alındığı bu dairə üzrə səsvermənin nəticəsi olaraq Abşeronun 7 – Xırdalan, Digah, Fatmayı,
Görədil, Masazır, Mehdiabad, Məmmədli bələdiyyələri formalaşdırılacaq.
50 saylı Abşeron-Qobustan seçki dairəsində 49 seçki məntəqəsi mövcuddur ki, bunun 21-i Abşeron
rayonunu əhatə edir. 4 seçki məntəsində səsverməni internetdən izləmək mümkün olacaq. Bu seçki dairəsində
Abşeron üzrə qeydə alınmış seçicilərin sayı isə 24 min 495 nəfərdir. Abşeronun 8 – Aşağı Güzdək,
Ceyranbatan, Güzdək, Hökməli, Novxanı Pirəkəşkül-Qobustan, Qobu və Saray bələdiyyələri bu dairə üzrə
səsvermənin nəticəsində formalaşacaq.
Abşeron rayonunda bələdiyyələr üzrə ümumilikdə 167 nəfər seçiləcək. Bələdiyyə üzvü seçilmək üçün 453
nəfər müraciət etmiş və onlardan 417 nəfərinin namizədliyi qeydə alınmışdır. Onlardan 222 nəfəri Yeni
Azərbaycan Partiyasının üzvü, 163 nəfəri bitərəf, qalanları digər siyasi partiyaların üzvləridir. Namizədlərin 30
faizə qədərini gənclər təşkil edir. Abşeron Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müvafiq sərəncamına əsasən,
bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq dövründə namizədlərin seçkiqabağı təşviqat işlərinin təşkili məqsədi ilə rayon
ərazisində müvafiq yerlər müəyyənləşdirilmişdir.
Dairə və məntəqə seçki komissiyaları ilə tanışlıq zamanı bir daha əmin olduq ki, Abşeron rayonu qarşıdan
gələn bələdiyyə seçkilərinə çox ciddi hazırlaşmışdır. Görülən bütün işlər yalnız bir məqsədə – seçkilərin
demokratik, şəffaf və mütəşəkkil keçirilməsinə, yüksək nəticələr əldə edilməsinə xidmət edir. Abşeronda şahidi
olduqlarımız deməyə əsas verir ki, rayon ictimaiyyəti dekabrın 23-də keçiriləcək bələdiyyə seçkilərində
mütəşəkkil və fəal iştirak edəcək. Ən əsası, əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi bələdiyyə seçkiləri də yüksək
səviyyədə baş tutacaq
Azərbaycan.-2014.-18 dekabr.-N 277.-S.9.
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Azərbaycanda yerli özünüidarənin formalaşması və seçkilərin bu prosesdə rolu Bələdiyyə seçkiləri
qarşısında
Mehdi SƏLİMZADƏ,
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə İş Mərkəzinin rəisi
Azərbaycanda müxtəlif dövrlərdə yerli özünüidarəetmə institutu və ya buna bənzər qurumlar
mövcud olsa da, yalnız 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra ölkəmiz əsl demokratik
dəyərlərə malik bələdiyyələri yaratmaq imkanı qazanmışdır. 12 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq
səsverməsi yolu ilə qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası bu imkanı reallığa
çevirmişdir. Yerli demokratiyanın həyata keçirilməsinə zəmin yaradan və siyasi-iqtisadi cəhətdən
müstəsna əhəmiyyət kəsb edən yerli özünüidarə orqanlarının – bələdiyyələrin yaradılması Konstitusiyada
təsbit olunmuşdur.
Müstəqilliymizin ilk illərində dövlət quruculuğunun əsaslarının yaradılması, ölkənin ərazi bütövlüyünün
qorunub saxlanılması və dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi baxımından hakimiyyətin güclü
mərkəzləşdirilməsinə haqq qazandırmaq olardı. Lakin artıq bu prosesin davam etməsi strateji baxımdan dövlətin
və cəmiyyətin səmərəli idarəetmə sisteminin formalaşmasını, hüquqi, demokratik dövlət və vətəndaş cəmiyyəti
quruculuğunu, ölkənin gələcək inkişafını ləngidə bilərdi. Buna görə də Azərbaycanda səmərəli dövlət idarəetmə
sisteminin formalaşdırılması strategiyasının əsas prinsiplərindən biri kimi yerli özünüidarəetmə sisteminin
yaradılması yolu ilə dövlət funksiyalarının əks-mərkəzləşdirilməsi xətti müəyyənləşdirildi ki, bu da öz əksini
ölkə Konstitusiyasında tapdı. Respublikamızda həyata keçirilən əks-mərkəzləşdirmə prosesinin əsas məqsədi
dövlət idarəetməsinin əsaslarının demokratikləşdirilməsindən, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının həm cari, həm
də perspektiv məsələlərinin həlli zamanı müvafiq idarəetmə səviyyələrində dövlətin öz funksiyalarını səmərəli
şəkildə yerinə yetirməsinə şərait yaratmaqdan, demokratik dövlətin əsası kimi, yerli özünüidarəetmənin
tətbiqindən və onun inkişaf etdirilməsindən ibarət idi. Beləliklə, Azərbaycanda idarəetmə sisteminin əksmərkəzləşdirilməsi yolu ilə yerli özünüidarəetmə sisteminin formalaşdırılması prosesi ölkədə demokratiyanın
inkişafı, hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu, dövlətin və cəmiyyətin idarə olunmasının
səmərəliliyinin artırılması istiqamətində atılan ən əhəmiyyətli addımlardan biridir.
Respublikamızda yerli özünüidarəetmə sisteminin yaradılmasının əhəmiyyəti və bunun yerli məsələlərin
həllinin demokratik prinsip olması Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 12 dekabr 1999-cu il
tarixdə bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar xalqa müraciətində öz əksini tapmışdır: “Bələdiyyə seçkiləri
Azərbaycanda gedən demokratiya prosesinin böyük bir hissəsi, böyük bir qoludur. Demokratik, hüquqi dövlət,
dünyəvi dövlət qurmaq prosesinin bir hissəsi, bir sahəsidir… Biz Azərbaycanda tam müstəqil yerli
özünüidarəetmə orqanları yaradırıq. Bu, həm demokratiyanın inkişafı deməkdir, eyni zamanda, ölkəni idarə
etməkdə vətəndaşlarımıza imkanlar yaradılmasının göstəricisidir”.
Göründüyü kimi, demokratik prinsiplərin, insan hüquq və azadlıqlarının Konstitusiyamızda geniş əks
olunması cəmiyyətimizdə yerli demokratiyanın inkişafına və insanların özünüidarəetmənin mütərəqqi
formalarından istifadəsinə şərait yaratmışdır. Konstitusiyaya görə, Azərbaycan Respublikasında yerli
özünüidarəetməni bələdiyyələr həyata keçirirlər. Konstitusiyanın 13-cü maddəsində mülkiyyətin dövlət, xüsusi
və bələdiyyə mülkiyyəti növünə bölünməsi təsbit olunmuşdur. Qeyd edilmişdir ki, mülkiyyət toxunulmazdır və
dövlət tərəfindən müdafiə olunur. Dövlət səlahiyyətlərinin müəyyən hissəsinin yerlərə ötürülməsi yolu ilə yerli
özünüidarəetmə orqanları olan bələdiyyələrə verilməsi, Əsas Qanunumuzun 142-146-cı və 150-ci maddələrində
yerli özünüidarəetmənin təşkilinin təsbit olunması ilə əks-mərkəzləşmə prosesinin və bələdiyyə orqanlarının
hüquqi əsasları yaradılmışdır.
Konstitusiyanın qəbulundan dərhal sonra müvafiq sahə üzrə münasibətləri tənzimləyən qanun layihələrinin
Milli Məclisin müvafiq komissiyasında işlənilməsinə başlanmış, qısa müddət ərzində “Bələdiyyələrə seçkilərin
qaydaları haqqında”, “Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunları qəbul edilmişdir.
12 dekabr 1999-cu il tarixdə ölkədə keçirilən ilk bələdiyyə seçkilərində 22 min nəfərdən artıq bələdiyyə üzvü
seçilmiş və 2667 yerli özünüidarəetmə orqanları təşkil olunmuşdur. Bu orqanlarda 25 min nəfərə yaxın müxtəlif
peşə sahibləri bələdiyyə qulluğuna qəbul edilmişdir.
Azərbaycanda 2004-cü il dekabrın 17-də ikinci bələdiyyə seçkiləri keçirilməklə yerli özünüidarəetmə
orqanlarının inkişafının yeni mərhələsi başlanmışdır. Həmin seçkilərdə 2731 bələdiyəyə 20356 bələdiyyə üzvü
seçilmişdir.
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Ölkəmizdə 2009-cu il dekabrın 23-də bələdiyyələrə keçirilmiş növbəti – III seçkilərdə mühüm siyasi tədbir
kimi, böyük önəm daşımışdır. Azad, demokratik və şəffaf şəraitdə keçirilmiş seçkilər nəticəsində 15591 nəfər
bələdiyyə üzvü seçilmişdir. Seçilmiş bələdiyyə üzvləri 10 siyasi partiyanı təmsil etmişdir. Olduqca əlamətdardır
ki, seçilmiş bələdiyyə üzvləri sırasında qadınların və gənclərin xüsusi çəkisi əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq
xeyli artmışdır. Belə ki, qadınların sayı 4243 nəfər, gənclərin sayı isə 4000 nəfərdən çox olmuşdur.
Bir neçə gündən sonra – dekabrın 23-də ölkəmizdə sayca IV bələdiyyə seçkiləri keçiriləcəkdir. Məlum
olduğu kimi, Mərkəzi Seçki Komitəsi tərəfindən “Seçki Məcəlləsi”nin tələblərinə uyğun olaraq, seçkinin təşkili
işləri daha da təkmilləşdirilmiş formada artıq başa çatdırılmışdır. Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərində iştirak
etməklə bağlı MSK-nın məlumatından məlum olur ki, bu seçkilərdə 37100 nəfərdən çox namizəd qeydə
alınmışdır. Bu da, əvvəlki seçki ilə müqayisədə 7 min nəfər çoxdur. Ötən dəfə hər bələdiyyə üzvlüyünə orta
hesabla 2-yə yaxın namizəd düşürdüsə, builki seçkilərdə hər bələdiyyə yerinə 2,5 namizəd qeydə alınıb. Nəzərə
alsaq ki, bələdiyyələrin sayı əvvəlki seçkilərə nisbətən azalıb, amma, bələdiyyə seçkilərinə maraq böyükdür.
Demək olar ki, müraciət edənlərin 99 faizi qeydə alınıb. Bu heç də təsadüfü deyil, çünki 15 yaşı tamam olan
respublikanın bələdiyyə institutu müəyyən inkişaf mərhələsi keçmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu inkişaf
mərhələsində yerli özünüidarə orqanları təşkilat-struktur nöqteyi-nəzərindən tam formalaşmış, səlahiyyətləri
çərçivəsində bələdiyyə mülkiyyətinin idarə olunmasında, bələdiyyənin maliyyə mənbələrindən istifadədə, əhali
ilə münasibətlərin tənzimlənməsində və xüsusi olaraq hakimiyyət orqanları ilə əlaqələrin qurulmasında xeyli
təcrübə toplamışlar. Bu təcrübə nəticəsində Azərbaycanda bələdiyyələr demokratik inkişaf yolu keçərək, əhali
qarşısında yerli özünüidarə orqanlarının əsas əlamət və məqsədlərini müəyyənləşdirməklə fəaliyyətlərini
səmərəli şəkildə qura bilmişlər. Eyni zamanda, onlar əhali qarşısında cavabdehlik məsuliyyətini dərk edərək
vətəndaşların da yerli özünüidarənin təşkilində iştirakına şərait yaratmaqla, cəmiyyət qarşısında mütəmadi
olaraq hesabat vermək təcrübəsi qazanmışlar. Həmçinin, bələdiyyələr respublikanın sosial-iqtisadi inkişaf
proqramlarının həyata keçirilməsində yaxından iştirak etmişlər. Bu mənada bələdiyyələrin fəaliyyətinə
cəmiyyətdə maraq artmışdır.
Bütün bunlarla yanaşı, bələdiyyələrin fəaliyyətində, təbii ki, ilk illərdə və sonrakı dövrdə işin təşkili ilə
bağlı müəyyən nöqsanlara və qanunsuzluqlara da yol verilmişdir. Belə halların aradan qaldırılması məqsədilə
Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən mütəmadi olaraq maarifləndirici, hüquqi tədbirlər, eyni zamanda beynəlxalq
təcrübələrin öyrənilməsinə rəğmən metodoloji və hüquqi yardımlar həyata keçirilmişdir. Söz yox ki, bu tədbirlər
bələdiyyələrin işinin təşkilinə müsbət təsir göstərmiş, yol verilən nöqsanlar əhalinin bələdiyyə idarəçiliyinə
nəinki marağın azalmasına, əksinə vətəndaşlarımızın yerli özünüidarəetmə sisteminə yaxından iştirak etmək
kimi istək və həvəslərinin artmasına səbəb olmuşdur. Təbii ki, hər seçki prosesində bu hal müşahidə olunmuş və
bu, bir daha növbəti seçki prosesi ərəfəsində də özünü aydın göstərmişdir.
Respublikamızda bələdiyyələrin fəaliyyətinin effektivliyini artırmaq məqsədilə beynəlxalq təcrübələrə
istinadən səmərəli institusional tədbirlər həyata keçirilir. Bunlardan biri kiçik bələdiyyələrin birləşərək iri
özünüidarə orqanına çevrilməsidir. Belə ki, 2009-cu ildə ölkəmizdə 2754 bələdiyyə mövcud idi. Onlardan 1570ci birləşmək barədə qərara gələrək Milli Məclisə müraciət etdi. Bundan sonra Milli Məclis “Azərbaycan
Respublikasında bələdiyyələrin birləşməsi yolu ilə yeni bələdiyyələrin yaradılması haqqında” 29 may 2009-cu
il tarixli Qanun qəbul etdi. Birləşmədən sonra 1719 (46 rayon üzrə 535 yeni bələdiyyə yaradılmış, 1035
bələdiyyə isə ləğv edilmişdir) bələdiyyə fəaliyyət göstərmişdir.
2014-cü ildə birləşmədən əvvəl 1717 bələdiyyə mövcud olmuşdur. 30 may 2014-cü il tarixdə qəbul edilmiş
“Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin birləşməsi yolu ilə yeni bələdiyyələrin yaradılması haqqında”
Qanunla 21 rayon üzrə 204 bələdiyyənin birləşməsi nəticəsində 94 yeni bələdiyyə yaradılmış, 110 bələdiyyə isə
ləğv edilmişdir. Hazırda 1607 bələdiyyəyə 15035 bələdiyyə üzvünün seçilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının III fəslinin 56-cı maddəsində seçki hüququ təsbit olunmuşdur.
Vətəndaşların seçki hüququndan istifadə etməsi, seçki sisteminin təşkili hər bir sivil ölkə üçün həm siyasi, həm
hüquqi, eyni zamanda, tarixi baxımdan əhəmiyyətli hadisədir. Həmçinin, seçkilərin hakimiyyətin
formalaşmasına birbaşa aidiyyəti vardır. Bu mənada seçki bir institut kimi sistem adlandırılır və dəqiq
sistemlərdə olduğu kimi, müəyyən subyekt və elementlərdən ibarət olması ilə bir-biri ilə bağlı dəyərlərdən təşkil
olunur. Monolit bir sistem kimi onun hər hansı bir elementinə edilən müxtəlif xarakterli təsir, o cümlədən
müsbət xarakterli təsir bu sistemin əhəmiyyətini nəzərəçarpacaq dərəcədə artıracaqdır. Təbii ki, bu təsir
qüvvəsinə malik olanlar seçki hüququna malik vətəndaşlardır ki, onlar öz hüquqlarından səmərəli və
qanunauyğun şəkildə istifadə edərkən sistemin müsbət effektli cəhətləri qabarıq şəkildə özünü göstərir. Seçkinin
cəmiyyətdə bu mənada əhəmiyyəti çox böyükdür.
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Hesab edirik ki, növbəti bələdiyyə seçkilərində də seçki hüququ olan vətəndaşlarımız mütəşəkkil və fəal
iştirak etməklə öz konstitusion borclarını ləyaqətlə yerinə yetirəcək və demokratik cəmiyyətimizin mənafeyi
baxımından yerli özünüidarə sisteminin təşkilində öz töhfələrini verəcəklər.
Xalq qəzeti.-2014.-20 dekabr.-N 279.-S.5.
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Bələdiyyə seçkiləri – 2019
Bələdiyyə seçkilərinin təyin edilməsi, namizədlərin irəli sürülməsinin əsasları və qaydaları
Arifə Muxtarova,
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 142-ci maddəsinə əsasən yerli özünüidarəni həyata keçirən
bələdiyyələr seçkilər əsasında formalaşır. Seçki Məcəlləsinin müvafiq normasının tələbinə görə bələdiyyələrin
səlahiyyət müddəti 5 ildir, həmin müddətin hesablanması səsvermənin keçirildiyi gündən başlanır və yeni
seçilən bələdiyyələrin birinci iclas günü başa çatır. Bələdiyyə seçkilərinin təyin edilməsi barədə qərar Mərkəzi
Seçki Komissiyası (MSK) tərəfindən qəbul edilir və səsvermə gününə azı 60 gün qalmış rəsmi dərc olunur.
Azərbaycanda 2014-cü ildə keçirilən seçkilərdə seçilmiş bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyət müddəti başa
çatmaq üzrədir. Bu isə növbəti bələdiyyə seçkilərinin hazırlanıb keçirilməsi ilə bağlı qanunvericiliklə müəyyən
olunmuş müvafiq addımların atılmasını zəruri edir. Seçkilərin təyin olunması barədə qərar rəsmi dərc edildikdən
sonra bələdiyyə üzvlüyünə namizədliyin irəli sürülməsi başlanır ki, bu da seçki prosesinin çox mühüm
mərhələsi sayılır.
Ölkəmizdə yerli özünüidarəni həyata keçirən bələdiyyələrə keçiriləcək seçkilərdə vətəndaşlar özlərinin
aktiv və passiv seçki hüququndan istifadə edərək ölkə üzrə 1606 bələdiyyə tərkibini formalaşdıracaq.
Müvafiq seçki dairəsində daimi yaşayan və seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı qanunla müəyyən edilmiş qaydada bələdiyyə üzvü seçilə bilər. Məhkəmənin qərarı
ilə fəaliyyət qabiliyyətsizliyi təsdiq olunmuş şəxslərin seçkilərdə iştirak etmək hüququ yoxdur. Məhkəmənin
qanuni qüvvəyə minmiş hökmü ilə azadlıqdan məhrumetmə yerlərində cəza çəkən şəxslər, Azərbaycan
Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 15.4-15.5-ci maddələrində nəzərdə tutulan cinayətlərə görə (ağır və
xüsusi ilə ağır) məhkum olunmuş şəxslər, ikili vətəndaşlığı olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları yerli
özünüidarə orqanlarına seçilmək hüququndan məhrumdurlar. İkili vətəndaşlıq şəxsin eyni zamanda iki və daha
artıq dövlətin vətəndaşı olmasını ifadə edir. Həmin vətəndaşlar eyni anda bir neçə dövlət qarşısında hüquq və
vəzifələrə malik olurlar. Belə olan halda vətəndaş ikili vətəndaşlığı olan müddət ərzində passiv seçki
hüququndan istifadə edə bilməz.
Bundan başqa, xarici dövlətlər qarşısında öhdəlikləri olan vətəndaşlar da bələdiyyə seçkilərində namizəd
ola bilməzlər. Belə ki, xarici dövlətdə yaşamaqla bağlı əmələ gələn davamlı, möhkəm və sabit münasibətlərin
mövcudluğuna səbəb olan qeydiyyat, vergi, ölkə ərazisini müəyyən müddətdən artıq tərk etməmək və s. kimi
amillər vətəndaşın xarici dövlət qarşısında öhdəliklərinin yaranmasına səbəb ola bilər. Vətəndaşın xarici ölkə
qarşısında yaranmış siyasi və hüquqi öhdəlikləri onun seçkili orqanlarda təmsil olunmaq imkanını əlindən alır.
Belə statuslu vətəndaşlar başqa ölkə qarşısındakı öhdəliklərinə xitam verilənədək seçkili orqanlara seçilmək
hüququndan istifadə edə bilməzlər.
Konstitusiyanın 56-cı və Seçki Məcəlləsinin 14-cü maddələrinin tələbinə əsasən, hərbi qulluqçular (hərbi
qulluqda olduqları müddətdə), hakimlər (hakim olduqları müddətdə), dövlət qulluqçuları (dövlət qulluğunda
olduğu müddətdə), din xadimləri (peşəkar dini fəaliyyətlə məşğul olduqları müddətdə) tutduqları vəzifələrinə
görə bələdiyyə üzvü ola bilməzlər.
Bələdiyyə üzvlüyünə namizədlər seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərar rəsmi dərc olunduqdan sonra
passiv seçki hüququna malik olan vətəndaşlar öz təşəbbüsü ilə, seçicilərin təşəbbüs qrupları, siyasi partiyalar və
siyasi partiyaların blokları tərəfindən irəli sürülürlər.
Öz təşəbbüsü ilə bələdiyyə üzvlüyünə namizədliyini irəli sürən vətəndaş namizədliyin irəli sürülməsinə
dair bildirişi və namizədin bələdiyyə üzvü seçiləcəyi halda həmin vəzifə ilə uzlaşmayan fəaliyyətinə xitam
verəcəyinə dair yazılı öhdəliyi olan ərizəni müvafiq dairə seçki komissiyasına göndərir. Ərizədə onun
tərcümeyi-halına aid məlumatlar (soyadı, adı, atasının adı, doğum tarixi, yaşayış yerinin ünvanı, təhsili, əsas iş
və ya xidmət yeri (bu olmadıqda - fəaliyyət növü)) göstərilir. Namizədin ödənilməmiş və ya üzərindən
götürülməmiş məhkumluğu olduqda, ərizədə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq
maddəsinin adı və nömrəsi, namizədin xarici ölkədə cinayət məsuliyyəti yaradan əməli olmuşdursa və bu haqda
qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü çıxarılmışdırsa və bu əməl Azərbaycan Respublikasının Cinayət
Məcəlləsində nəzərdə tutulan cinayət məsuliyyəti yaradırsa, xarici ölkənin müvafiq qanununun adı, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşlığı haqqında məlumatla yanaşı, xarici ölkə vətəndaşlığının və başqa ölkələr qarşısında
öhdəliklərinin olub-olmaması da göstərilməlidir. Namizəd tərəfindən səlahiyyətli nümayəndə təyin olunubsa,
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həmin səlahiyyətli nümayəndənin notariat qaydasında təsdiq edilmiş vəkalətnaməsi, namizəd öz ərizəsində
siyasi mənsubiyyətinə dair məlumat daxil edibsə, bu barədə təsdiqedici sənəd təqdim etməlidir.
Bələdiyyə seçkilərində namizəd seçicilərin təşəbbüs qrupu tərəfindən irəli sürülərsə, bu zaman müəyyən
edilmiş müvafiq qaydalara əməl edilməlidir. Belə ki, müvafiq seçki dairəsinin ərazisində yaşayan seçicilər
təşəbbüs qrupunu yaratmaq istədikdə öz yığıncağını keçirməli, həmin yığıncaqda seçicilərin təşəbbüs qrupunun
yaradılması və adlandırılması, təşəbbüs qrupunu təmsil edəcək şəxsin (təşəbbüs qrupunun nümayəndəsinin)
müəyyən edilməsi, namizədin irəli sürülməsi və namizədliyin irəli sürülməsinin təsdiqi üçün dairə seçki
komissiyasına bildirişlə müraciət olunması məsələsi həll edilməlidir. Təşəbbüs qrupunun iclası müvafiq
qaydada protokollaşdırılmalıdır.
Bələdiyyə üzvlüyünə namizəd seçicilərin təşəbbüs qrupu tərəfindən irəli sürüldükdə müvafiq dairə seçki
komissiyasına seçicilərin təşəbbüs qrupunun yaradılması və namizədin irəli sürülməsi barədə yığıncağın
protokolu, seçicilərin təşəbbüs qrupu tərəfindən bələdiyyə üzvlüyünə namizəd irəli sürülməsi haqqında bildiriş,
öhdəlik ərizəsi təqdim edilir.
Seçkilərdə namizədin irəli sürülməsi haqqında qərarı siyasi partiya öz nizamnaməsinə uyğun olaraq
kollegial qaydada qəbul edir. Eyni zamanda siyasi partiyalar bələdiyyə seçkilərinə blok şəkilində də qoşula
bilərlər. Seçkilərdə siyasi partiyaların bloku qismində iştirak etmək istəyən iki və daha artıq siyasi partiya
blokun qeydə alınması məqsədi ilə MSK-ya bloka daxil olan siyasi partiyaların nizamnamələrinin notariat
qaydasında təsdiq edilmiş surətlərini, siyasi partiyaların bloka daxil olmaq haqqında qərarlarını, blokun
yaradılması haqqında siyasi partiyaların səlahiyyətli nümayəndələri tərəfindən imzalanmış və həmin partiyaların
möhürləri ilə təsdiqlənmiş birgə qərarını təqdim edirlər.
Təqdim edilən sənədlərə ən geci 5 gün müddətində baxıldıqdan sonra siyasi partiyalar blokunun qeydə
alınıb-alınmaması barədə qərar qəbul edilir. Həmin sənədlər düzgün rəsmiləşdirilmədikdə, tam olmadıqda və ya
Seçki Məcəlləsinin tələblərinə uyğun gəlmədikdə siyasi partiyalar blokunun qeydə alınmasından imtina edilə
bilər. Siyasi partiyaların bloku qeydə alındıqdan sonra onun tərkibinə hər hansı digər siyasi partiya daxil ola
bilməz, siyasi partiya blokunun tərkibinə daxil olan siyasi partiyanın blokun fəaliyyəti dövründə seçkilərdə
müstəqil partiya kimi çıxış etməsi yolverilməzdir.
Siyasi partiyaların blokları tərəfindən namizədin irəli sürülməsi haqqında qərar siyasi partiyaların
nümayəndələrinin iclasında qəbul edilir və siyasi partiyaların bloku tərəfindən irəli sürülən namizəd bloka daxil
olan hər bir siyasi partiya tərəfindən təsdiq edilir. Siyasi partiyaların blokuna daxil olan partiyaların üzvü
olmayan şəxslər də seçkilərdə namizəd kimi irəli sürülə bilər.
Siyasi partiyanın səlahiyyətli nümayəndəsi müvafiq dairə seçki komissiyasına namizədin adı ilə birlikdə
siyasi partiyanın qeydə alınması barədə şəhadətnamənin notariat qaydasında təsdiqlənmiş surətini, siyasi
partiyanın qüvvədə olan nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiqlənmiş surətini, namizədin irəli sürülməsi
barədə siyasi partiyanın yığıncağının qərarını və protokolunu, siyasi partiyanın səlahiyyətli nümayəndələrinin
rəsmiləşdirilmiş vəkalətnamələrini təqdim edir.
Namizəd siyasi partiyaların bloku tərəfindən irəli sürülərsə, siyasi partiyaların blokuna daxil olan siyasi
partiyaların yığıncağının namizəd irəli sürmək barədə qərarları ilə birlikdə iclasların protokolları, siyasi
partiyaların blokuna daxil olan siyasi partiyaların nümayəndələrinin yığıncaqlarının siyasi partiyaların bloku
adından namizəd irəli sürülməsi haqqında qərarı və müvafiq iclasın protokolu, siyasi partiyalar blokunun
səlahiyyətli nümayəndələrinin notarial qaydasında rəsmiləşdirilmiş vəkalətnamələri səlahiyyətli nümayəndə
tərəfindən müvafiq dairə seçki komissiyasına göndərilir. Qeyd edilən sənədlərlə yanaşı, namizədin seçiləcəyi
halda həmin vəzifə ilə uzlaşmayan fəaliyyətinə xitam veriləcəyi barədə öhdəliyi də göstərilməklə,
namizədliyinin irəli sürülməsinə razılıq verməsi barədə ərizə də təqdim edilir. Ərizədə namizədin soyadı, adı,
atasının adı, doğum tarixi, yaşayış yerinin ünvanı, təhsili, əsas iş və ya xidmət yeri, o cümlədən tutduğu vəzifə
(bu olmadıqda - fəaliyyət növü), namizədin arzusu ilə siyasi partiyaya mənsubluğu göstərilir. Namizədlərin
ödənilməmiş və ya üzərindən götürülməmiş məhkumluğu olduqda, ərizəyə bu barədə Seçki Məcəlləsində
nəzərdə tutulmuş qaydada məlumat daxil edilir.
Dairə seçki komissiyasına namizəd, seçicilərin təşəbbüs qrupları, siyasi partiyalar və siyasi partiyaların
bloku tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərə 5 gün müddətində baxılır və namizədin təsdiq olunub-olunmaması
barədə qərar qəbul edilir. Əgər komissiya irəli sürülmüş namizədin təsdiq olunmasından imtina edərsə, bu
barədə əsaslandırılmış qərar qəbul etməlidir.
Həmin qərardan maraqlı subyektlər qanunla müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə MSK-ya şikayət edə
bilərlər. Namizədin təsdiq olunması barədə qərar qəbul edildikdən sonra seçicilərin imzalarının toplanması üçün
imza vərəqələri namizədə və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinə, namizəd siyasi partiya və ya siyasi partiyalar
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bloku tərəfindən irəli sürülmüşdürsə, onların səlahiyyətli nümayəndəsinə təqdim edilir. İmza vərəqələrini
götürən namizəd və ya səlahiyyətli nümayəndə hər imza vərəqəsinin aşağı künc hissəsində imza qoyur.
Yuxarıda qeyd edilən seçki prosesləri başa çatdıqdan sonra bələdiyyə üzvlüyünə namizədin müdafiəsi
üçün seçici imzalarının toplanması mərhələsi başlayır.
Hazırda növbəti bələdiyyə seçkiləri ərəfəsindəyik. İnamla demək olar ki, indiyədək Azərbaycanda
keçirilən digər seçkilər kimi, növbəti bələdiyyə seçkiləri də azad, ədalətli və şəffaf şəkildə keçirilməklə
ölkəmizin tarixində özünəməxsus yer tutacaqdır.
Azərbaycan.-2019.-18 oktyabr.-№231.-S.7.
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MSK bələdiyyə seçkilərinin dekabrın 23-də keçirilməsini qərara alıb
Oktyabrın 18-də Məzahir Pənahovun sədrliyi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) növbəti
iclası keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, komissiyanın iclasında əvvəlcə Azərbaycan Respublikasında növbəti
bələdiyyə seçkilərinin təyin edilməsi məsələsinə baxılıb.
MSK sədri bildirib ki, bələdiyyələrin səlahiyyət müddəti başa çatır. Buna görə də Seçki Məcəlləsinin
tələblərinə müvafiq olaraq azı 60 gün əvvəl bələdiyyələrə seçkilər təyin edilməlidir. Bu seçkilərdə respublika
üzrə 1606 bələdiyyəyə 15156 üzv seçilməlidir. Bələdiyyə seçkiləri işğal altındakı 7 seçki dairəsi istisna olmaqla,
ümumilikdə 118 seçki dairəsini əhatə edəcək.
MSK üzvləri seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərar layihəsi ilə tanış olduqdan sonra Azərbaycan
Respublikasında növbəti bələdiyyə seçkilərinin 2019-cu il dekabrın 23-nə təyin edilməsi barədə qərar qəbul
olunub.
Sonra "Azərbaycan Respublikasında bələdiyyə seçkilərinin hazırlanıb keçirilməsi üzrə əsas hərəkət və
tədbirlərin Təqvim Planı" müzakirə olunaraq təsdiq edilib.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Arifə Muxtarova vətəndaşların seçki hüquqlarını pozan
hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə MSK nəzdində ekspert
qrupunun yaradılmasına dair məsələyə də baxılması ilə bağlı çıxış edib. Komissiya üzvləri və Katibliyin
əməkdaşları da daxil olmaqla MSK nəzdində 9 nəfərdən ibarət tərkibdə ekspert qrupu yaradılıb.
Ekspert qrupuna MSK üzvləri - Ramiz İbrahimov, Validə Kazımova, Tofiq Həsənov, İlkin Şahbazov,
Qabil Orucov, Bəxşeyiş Əsgərov, İlham Məmmədov, Komissiya katibliyinin əməkdaşları Rafiq Abbasov və
Nailə Əsgərova daxil olunub. Dairə seçki komissiyaları nəzdində qanunvericilikdə nəzərdə tutulan müddətdən
gec olmayaraq, müvafiq tələblərə cavab verən 3 nəfərdən ibarət ekspert qruplarının yaradılması isə dairə seçki
komissiyalarına həvalə edilib.
İclasda dekabrın 23-də keçiriləcək bələdiyyə seçkilərində namizədliyin qeydə alınması məsələsinə MSKda yenidən baxılması ehtimalı və zərurəti nəzərə alınaraq, təqdim edilmiş imza vərəqələrindəki imzaların və
onlara əlavə edilmiş sənədlərdə olan məlumatların düzgünlüyünü yoxlamaq məqsədi ilə müvafiq dövlət
qurumlarının mütəxəssislərindən ibarət işçi qrupu yaradılıb və Komissiyanın üzvü işçi qrupunun rəhbəri təyin
olunub.
Komissiyanın iclasında cari məsələlərə də baxılıb.
İclasda beynəlxalq qurumların təmsilçiləri, həmçinin kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri
iştirak ediblər.
Azərbaycan.-2019.-19 oktyabr.-№232.-S.1,6.
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Bələdiyyə üzvlüyünə namizədlərin irəli sürülməsi başladı
Etibar Seyidağa
Müxalifət partiyaları isə hələ də yekun qərara gələ bilməyiblər
Oktyabrın 18-də Mərkəzi Seçki Komissiyası bələdiyyə seçkilərinin 23 dekabra keçirilməsi barədə
qərar qəbul edib. Təqvim planına uyğun olaraq, oktyabrın 19-dan bələdiyyə üzvlüyünə namizədlərin irəli
sürülməsi prosesi başlayıb. Qeyd edək ki, ölkə üzrə 5 minə yaxın bələdiyyə mövcuddur. Ölkə üzrə vahid
seçicilər siyahısına isə 5212902 seçici daxil edilib ki, onların da 49,17 faizi kişi, 50,83 faizi isə qadınlardır.
Bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı dövlət büdcəsindən 53 milyon 900 min manat vəsait ayrılıb.
Bələdiyyələrə Seçkilərin qaydaları haqqında Qanunda bildirilir ki, Azərbaycan Respublikasında yerli
özünüidarəni həyata keçirən bələdiyyələri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları bu qanunla müəyyən
edilmiş qaydada çoxmandatlı seçki əraziləri üzrə ümumi, bərabər, birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi
və gizli səsvermə yolu ilə seçirlər. Bələdiyyələrin səlahiyyət müddəti 5 ildir. Bələdiyyələrin səlahiyyətləri
onların ilk iclas günü başlanır və yeni seçilən bələdiyyələrin birinci iclas günü başa çatır. Bələdiyyə üzvlərinin
səlahiyyətləri yalnız bələdiyyələrin səlahiyyət müddətində qüvvədədir. 18 yaşı tamam olan və yaşı 18-dən
yuxarı olan Azərbaycan vətəndaşlarının bələdiyyələrə üzv seçmək və seçilmək hüququ vardır.
İcra hakimiyyəti orqanlarında işləyən vəzifəli şəxslər, hakimlər, hüquq-mühafizə orqanlarının işçiləri, din
xadimləri, hərbi qulluqçular bələdiyyə üzvü seçilə bilməzlər. İcra hakimiyyəti orqanlarında işləyən vəzifəli
şəxslərin, hakimlərin, hüquq-mühafizə orqanlarının işçilərinin bələdiyyə üzvlüyünə namizədliyi qeydə
alındıqdan sonra 3 gün ərzində onlar tutduqları vəzifədən azad olunmalı və bu barədə müvafiq sənədi ərazi seçki
komissiyasına təqdim etməlidirlər. Bu qaydaya riayət olunmadıqda həmin şəxslərin qeydiyyatı ləğv edilir.
Məhkumluğun ödənilməsindən və ya götürülməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikası
Cinayət Məcəlləsinin 7-1 maddəsində nəzərdə tutulan ağır cinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxslər,
məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü ilə azadlıqdan məhrumetmə yerlərində cəza çəkənlər
bələdiyyə üzvü seçilə bilməzlər.
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada fəaliyyət qabiliyyətsizliyi
təsdiq edilmiş şəxslər bələdiyyələrə seçkilərdə iştirak edə bilməzlər. Mənşəyinə, siyasi baxışlarına, sosial və
əmlak vəziyyətinə, irqi və milli mənsubiyyətinə, cinsinə, təhsilinə, dilinə, dinə münasibətinə, məşğuliyyət
növünə və xarakterinə görə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının seçki hüquqlarının qanunvericilikdə
nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, birbaşa, dolayısı ilə və ya başqa şəkildə məhdudlaşdırılması qadağandır.
Qanuna uyğun olaraq majoritar seçki sistemi əsasında seçki əraziləri üzrə aşağıdakı sayda
bələdiyyə üzvləri seçilir:
500-dən az əhalisi olan ərazilərdə - 5 bələdiyyə üzvü;
500-dən 1000-dək əhalisi olan ərazilərdə - 7 bələdiyyə üzvü;
1000-dən 5000-dək əhalisi olan ərazilərdə - 9 bələdiyyə üzvü;
5000-dən 10000-dək əhalisi olan ərazilərdə - 11 bələdiyyə üzvü;
10000-dən 20000-dək əhalisi olan ərazilərdə - 13 bələdiyyə üzvü;
20000-dən 50000-dək əhalisi olan ərazilərdə 15 bələdiyyə üzvü;
50000-dən 100000-dək əhalisi olan ərazilərdə - 17 bələdiyyə üzvü;
100000-dən 300000-dək əhalisi olan ərazilərdə - 19 bələdiyyə üzvü.
Bələdiyyələrə seçkilərin hazırlanması və keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər Azərbaycan dövlət büdcəsinin və
bələdiyyə büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir. Seçki komissiyalarının işi üçün qeyri-dövlət
təşkilatlarının və müəssisələrinin binalarından və avadanlığından istifadə edilməsinə görə icarə haqqı
Azərbaycan dövlət büdcəsinin və bələdiyyə büdcəsinin hesabına ödənilir. Azərbaycan dövlət büdcəsi və
bələdiyyə büdcəsinin vəsaitlərindən sözügedən Qanunda nəzərdə tutulmuş istisnalardan başqa, bələdiyyə
üzvlüyünə namizədlər göstərilməsini təmin etmək və onlar barəsində təşviqat aparmaq üçün istifadə oluna
bilməz.
Azərbaycanda bələdiyyə institutunun yaranmasının 12 dekabrda 20 ili tamam olur. İlk bələdiyyə
seçkisi 12 dekabr 1999-cu ildə keçirilib.
Siyasi partiyaların 23 dekabrda keçiriləcək seçkilərdə iştirakına gəlincə, hakim Yeni Azərbaycan
Partiyasından əldə etdiyimiz məlumata görə, rayon təşkilatlarında bələdiyyə üzvlüyünə namizədlər
müəyyənləşdirilir. Bu həftədən etibarən namizədlər irəli sürüləcək. Müxalifət partiyaları isə hələ də bələdiyyə
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seçkilərində iştirak edib-etməməklə bağlı yekun qərarı verməyiblər. Araşdırmamız zamanı bəlli oldu ki, müxalif
partiyaların bir çoxu seçkidə iştiraka maraqlı deyillər. Səbəb kimi isə seçkilərin demokratik keçiriləcəyinə
inamsızlıqları və bələdiyyələrin ciddi əhəmiyyət daşımayan quruma çevrildiyi ilə əsaslandırırlar.
Bələdiyyələrin fəaliyyətinin zəif olduğundan və sayının çoxluğundan hətta YAP-ın icra katibinin
müavini Siyavuş Novruzov da bir müddət öncə narazılığını ifadə etmişdi.
S.Novruzov bildirmişdi ki, bu gün Azərbaycanda bələdiyyələrin və bələdiyyə üzvlərinin sayı həddindən
artıq çoxdur. Azərbaycan kimi bir ölkədə bu qədər bələdiyyələrə və bələdiyyə üzvlərinə ehtiyac yoxdur: “Heç
onların çoxunun nə işlə məşğul olduğu, varlığı, yoxluğu bilinmir. Belə olan halda bu qədər bələdiyyələrə və
bələdiyyə üzvlərinə nə ehtiyac var axı?! Ona görə də hesab edirik ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin və bələdiyyə
üzvlərinin sayı azaldılmalıdır. Bununla bağlı seçki qanunvericiliyinə, Seçki Məcəlləsinə bəzi dəyişikliklərin
edilməsini istəyirik. Eyni zamanda, hesab edirik ki, artıq Azərbaycanda da bələdiyyə sədrləri seçki yolu ilə
seçilsin, yəni bələdiyyə üzvlərinin yox, məhz xalqın, seçicilərin səsverməsi ilə seçilsinlər. Bu yöndə də Seçki
Məcəlləsinə dəyişikliklər olunmalıdır. Əgər bunlar olarsa, o zaman bələdiyyələrin fəaliyyəti arzu olunan
səviyyəyə çata bilər”.
Yeni Müsavat.-2019.-21 oktyabr.-№218.-S.6.
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Namizədlərin seçki fondları şəffaf olmalıdır
Seçki fondları, xüsusi seçki hesabları, seçki fonduna könüllü ianələr, seçki fondlarının vəsaitlərinə
dair hesabat və həmin vəsaitlərin istifadəsində aşkarlıq
Fuad Cavadov,
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü
Azərbaycan Respublikasında növbəti bələdiyyə seçkiləri 2019-cu il dekabrın 23-nə təyin edilib.
Seçkilərin hazırlanıb keçirilməsi üzrə əsas hərəkət və tədbirlərin Təqvim Planına uyğun olaraq bələdiyyə
üzvlüyünə namizədliyin irəli sürülməsi prosesi başlayıb. Bu mərhələdə namizədlər tərəfindən həyata keçirilməsi
zəruri olan hərəkətlərdən biri də seçki fondlarının yaradılması və xüsusi seçki hesabının açılmasıdır. Seçki
qanunvericiliyinə əsasən seçki prosesində namizədlərin, qeydə alınmış namizədlərin, namizəd irəli sürmüş və ya
namizədi qeydə alınmış siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi üçün
seçki fondu yaradılır.
Bu məqsədlə də xüsusi seçki hesabı açılır. Xüsusi seçki hesabı namizədin irəli sürülməsi barədə dairə
seçki komissiyasına bildiriş təqdim edildikdən sonra 5 gün müddətində, namizədin qeydiyyatı üçün zəruri olan
seçici imzalarının yığılmasına azı 24 saat qalmış açılmalıdır.
Namizədlər üçün vahid seçki fondu yaratmaq niyyətində olan siyasi partiyalar bələdiyyələrin 1/3-dən
çoxunda irəli sürülən namizədlərin siyahısını MSK-ya təqdim etdikdən sonra 5 gün müddətində vahid seçki
fondunu formalaşdırmaq üçün xüsusi seçki hesabı açırlar.
Xüsusi seçki hesabı yalnız "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-də və ya onun filiallarında açılmalıdır.
Bu filialların mövcud olmadığı seçki dairələrinin ərazisində hesablar "Kapital Bank” ASC-nin filiallarında
açılmalıdır.
Seçki Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada rəsmiləşdirilmiş sənədlər təqdim edildikdə müvafiq bank
namizədə, siyasi partiyaya, siyasi partiyalar blokuna dərhal, lakin 5 gündən artıq olmayan müddətdə xüsusi
seçki hesabı açmalıdır. Bütün pul vəsaiti xüsusi seçki hesablarına manatla köçürülür.
Xüsusi seçki hesabının vəsaitlərinə sərəncam vermək hüququ namizədin özü, onun təyin etdiyi
səlahiyyətli nümayəndə və yaxud siyasi partiya və ya siyasi partiyalar bloku tərəfindən təyin edilmiş maliyyə
məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndə tərəfindən həyata keçirilir.
Namizədlər, siyasi partiya, siyasi partiyalar bloku yalnız bir xüsusi seçki hesabı aça bilərlər.
Bələdiyyə üzvlüyünə namizədlərin seçki fondları yalnız aşağıdakı pul vəsaiti hesabına formalaşır:
- bələdiyyə üzvlüyünə namizədin xüsusi vəsaiti (əhalisi 99.999-dan çox olan ərazidə 10 000 (on min),
49.999-dan çox olan ərazidə 7 500 (yeddi min beş yüz), 19.999-dan çox olan ərazidə 5 000 (beş min), 9.999-dan
çox olan ərazidə 2 500 (iki min beş yüz), 4.999-dan çox olan ərazidə 1 250 (min iki yüz əlli), 4.999-dan az olan
ərazidə isə 750 (yeddi yüz əlli) manatdan çox olmamaq şərtilə);
- namizədi, qeydə alınmış namizədi irəli sürmüş siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun tərkibinə
daxil olan siyasi partiyaların vəsaiti (əhalisi 99.999-dan çox olan ərazidə 7 500 (yeddi min beş yüz), 49.999-dan
çox olan ərazidə 5 000 (beş min), 19.999-dan çox olan ərazidə 3 750 (üç min yeddi yüz əlli), 9.999-dan çox olan
ərazidə 2 500 (iki min beş yüz), 4.999-dan çox olan ərazidə 1 250 (min iki yüz əlli), 4.999-dan az olan ərazidə
isə 500 (beş yüz) manatdan çox olmamaq şərtilə);
- vətəndaşların və hüquqi şəxslərin könüllü ianələri (vətəndaşın köçürdüyü vəsait 500 (beş yüz)
manatdan, hüquqi şəxsin köçürdüyü vəsait isə 10 000 (on min) manatdan çox ola bilməz).
Bələdiyyə üzvlüyünə namizədlərin maliyyə fondu məbləğinin yuxarı həddi 50 000 (əlli min) manatdan
çox ola bilməz.
Bələdiyyələr onların ərazilərində irəli sürülən namizədlərin seçki fondlarına bərabər məbləğdə vəsait
ayıra bilərlər.
Bələdiyyələrin 1/3-dən çoxunda namizəd irəli sürmüş və ya namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyalar,
siyasi partiyaların blokları vahid seçki fondu yarada bilərlər.
Siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının seçki fondları isə yalnız aşağıdakı pul vəsaiti hesabına
formalaşır:
- siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının xüsusi vəsaiti (250 000 (iki yüz əlli min) manatdan çox
olmamaq şərtilə). Siyasi partiyalar blokunun bu xüsusi vəsaiti seçki blokunu yaratmış siyasi partiyaların ayırdığı
vəsaitlər hesabına formalaşır;
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- vətəndaşların və hüquqi şəxslərin könüllü ianələri (vətəndaşın köçürdüyü vəsait 750 (yeddi yüz əlli)
manatdan, hüquqi şəxsin köçürdüyü vəsait isə 25 000 (iyirmi beş min) manatdan çox ola bilməz).
Bələdiyyə üzvlüyünə namizədlərin seçki fondu məbləğinin yuxarı həddi qanunvericiliklə 500 000 (beş
yüz min) manat miqdarında nəzərdə tutulduğundan hər bir siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun seçki
fondu vəsaitinin yuxarı həddi həmin məbləğin siyasi partiya, siyasi partiyalar bloku tərəfindən irəli sürülmüş və
ya qeydə alınmış namizədlərin sayına vurulması yolu ilə müəyyən edilir. Bu tələbə riayət olunması siyasi
partiyaların, siyasi partiya bloklarının maliyyə hesabatlarında göstərilməlidir.
Vahid seçki fondu yaradan siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun bələdiyyələr üzrə qeydiyyatdan
keçən namizədləri bələdiyyələrin yarısını və ya yarısından azını əhatə edərsə, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar
blokunun xüsusi seçki hesabı bağlanır. Həmin hesabın bağlanması ilə eyni vaxtda hər bir namizəd üçün xüsusi
seçki hesabı açılır və vahid seçki fondunun vəsaitləri namizədlərin seçki fondları arasında proporsional qaydada
bölüşdürülür.
Seçki qanunvericiliyinin tələblərindən aydın olur ki, seçki fondları namizədin öz xüsusi vəsaiti, siyasi
partiyaların vəsaiti, fiziki və hüquqi şəxslərin könüllü ianələri hesabına formalaşır.
Fiziki şəxslər dedikdə, yalnız 18 yaşdan yuxarı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, hüquqi şəxslər
dedikdə isə dövlət hakimiyyəti orqanları və bələdiyyə qurumları, dövlət, bələdiyyə təşkilatları və idarələri, hərbi
hissələr, xeyriyyə təşkilatları, dini birliklər, idarələr və təşkilatlar, eləcə də seçkilərin təyin edilməsi haqqında
qərarın rəsmi dərc edildiyi günə olan vəziyyətə görə nizamnamə kapitalında dövlətin və ya bələdiyyənin iştirak
payı, yaxud xarici kapitalın payı 30 faizdən artıq olan hüquqi şəxslər istisna olmaqla, yalnız Azərbaycan
Respublikasının hüquqi şəxsləri nəzərdə tutulur.
Könüllü ianələr yalnız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarından rabitə şöbələri və ya bank
təşkilatları vasitəsilə ianəçinin soyadı, adı, atasının adı, doğum tarixi və yaşayış yerinin ünvanı göstərilməklə
şəxsiyyət vəsiqəsi, yaxud onu əvəz edən sənədin təqdim edilməsi əsasında qəbul edilir.
Hüquqi şəxslərin könüllü ianələri isə seçki fonduna yalnız nağdsız köçürülmə yolu ilə, müvafiq hüquqi
şəxsin nizamnamə kapitalında dövlət və ya bələdiyyə kapitalının, xarici kapitalın olub-olmaması və ya payı
qeyd edilməklə, onun adı, qeydiyyat tarixi, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi, bank rekvizitləri
göstərilməklə qəbul olunur.
Vətəndaşların və hüquqi şəxslərin könüllü ianələri xüsusi seçki hesabına poçt və ya bank təşkilatları
vasitəsilə müvafiq ödəniş sənədi alındıqdan sonra ən geci iki gün ərzində köçürülməlidir.
Namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi partiya bloklarının seçki fonduna ianələr qanunvericilikdə
göstərilən və buna hüququ olmayan subyektlərdən daxil olubsa, yaxud nəzərdə tutulan məbləğdən artıq
köçürülübsə, müvəkkil bank müvafiq seçki komissiyasına məlumat verməlidir.
Əgər namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi partiya bloklarının seçki fondlarına könüllü ianələri buna
hüququ olmayan fiziki və hüquqi şəxslərdən daxil olubsa, yaxud qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məbləğdən
artıq köçürülübsə, ianənin xüsusi seçki hesabına daxil olduğu gündən sonrakı 10 gün müddətində namizəd və ya
maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndə ianəni bütünlüklə və ya onun müəyyənləşdirilmiş yuxarı
həddini aşan hissəsinin geri qaytarılmasının səbəbini göstərməklə və göndərilmə xərclərini çıxmaqla, ianəçiyə
qaytarılır. Göstərilən müddət ərzində ianə ianəçiyə geri qaytarılmadıqda, bank bu barədə müvafiq seçki
komissiyasına yazılı məlumat verməklə həmin ianəni bütünlüklə ianəçiyə geri qaytarmalıdır.
Seçki qanunvericiliyinə uyğun olaraq anonim ianələr xüsusi seçki hesabına daxil olduğu gündən sonra 10
gün müddətində namizəd, qeydə alınmış namizəd, siyasi partiya, siyasi partiyalar bloku tərəfindən dövlət
büdcəsinə köçürülür. Göstərilən müddət ərzində anonim ianə dövlət büdcəsinə köçürülmədikdə bank müvafiq
seçki komissiyasına yazılı məlumat verməklə həmin ianəni bütünlüklə dövlət büdcəsinə köçürür.
Qeydə alınmış namizədlərin, namizədi qeydə alınmış siyasi partiyaların, siyasi partiya bloklarının xüsusi
seçki hesabları üzrə bütün əməliyyatlar səsvermə günündən sonra 3 iş günü müddətində dayandırılır.
Maliyyə əməliyyatlarının aparılması müddəti Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) tərəfindən
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş aşağıdakı hallarda və əsaslarla uzadıla bilər:
- qeydiyyatdan imtina edilənədək namizədin, namizədi qeydə alınmış siyasi partiyanın, siyasi partiya
bloklarının gördükləri işlərin dəyərinin ödənilməsi üçün;
- namizəd kimi çıxış etməyə razılıq verməsi barədə ərizəsini geri götürməsi və ya siyasi partiya, siyasi
partiyaların bloku tərəfindən geri çağırılması;
- öz namizədliyini geri götürmüş qeydə alınmış namizədə, qeydə alınmış namizədini geri çağırmış siyasi
partiyaya, siyasi partiyaların bloklarına, qeydiyyatı ləğv edilmiş qeydə alınmış namizədə, namizədin
qeydiyyatının ləğv edilməsi haqqında qərarın qəbul edilməsinədək görülmüş işlərin dəyərinin ödənilməsi ilə
əlaqədar;
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- digər hallarda - qeydə alınmış namizədə, siyasi partiyaya, siyasi partiyaların blokuna səsvermə
gününədək görülmüş işlərin dəyərinin ödənilməsi ilə əlaqədar.
Seçki fondlarında olan vəsaitlər təyinatlı məqsəd daşıyır. Bu vəsaitlərdən yalnız aşağıdakı məqsədlər üçün
istifadə edilə bilər:
- namizədlərin irəli sürülməsinin müdafiəsi üçün imzaların toplanmasına yönəlmiş təşkilati-texniki
tədbirlərin maliyyə təminatı, habelə seçici imzalarının toplanması üçün müvafiq şəxslərin haqqının ödənilməsi;
- seçkiqabağı təşviqatla bağlı işlərin, həmçinin informasiya və məşvərət xidmətlərinin dəyərinin
ödənilməsi;
- seçki kampaniyasının keçirilməsi ilə əlaqədar hüquqi şəxslərin və vətəndaşların bilavasitə yerinə
yetirdikləri digər işlərin dəyərinin ödənilməsi ilə bağlı xərclər.
Seçki Məcəlləsinin tələbinə görə namizədlər, qeydə alınmış namizədlər, siyasi partiyalar, siyasi
partiyaların blokları səsvermə gününədək seçki fondlarının hesablarına köçürülmüş pul vəsaitindən istifadə
edirlər. İmzaların yığılması üçün və seçkiqabağı təşviqat fəaliyyəti üçün seçki fondlarına daxil olan vəsaitdən
başqa digər pul vəsaitindən istifadə etmək qadağandır.
Qanunvericiliyin tələbinə görə, namizədlər, qeydə alınmış namizədlər, namizədi qeydə alınmış siyasi
partiya, siyasi partiya blokları müvafiq seçki komissiyasına seçki fondlarına daxil olan və xərclənən vəsaitlər
barəsində maliyyə hesabatı təqdim etməlidirlər. Maliyyə hesabatı MSK tərəfindən müəyyən edilmiş formada və
müəyyən növbəliliklə təqdim olunmalıdır. Belə ki, birinci ilkin maliyyə hesabatı dairə seçki komissiyasına
qeydiyyat üçün zəruri sənədlərlə eyni zamanda təqdim edilir. Bu hesabata hesabatda göstərilmiş tarixə 2 gün
qalmışdan əvvəlki dövr üçün məlumatlar daxil edilir.
İkinci ilkin maliyyə hesabatı səsvermə gününə ən tezi 20 gün qalmış və səsvermə gününə ən geci 10 gün
qalmış təqdim edilir və bu hesabata orada göstərilən tarixə 7 gün qalmışdan əvvəlki dövr üçün məlumatlar daxil
edilir.
Yekun maliyyə hesabatı isə seçkilərin nəticələrinin rəsmi dərc edildiyi gündən ən geci 10 gün sonra
təqdim edilir. Yekun maliyyə hesabatına seçki fonduna vəsaitlərin daxil olmasını və xərclənməsini təsdiq edən
ilkin maliyyə sənədləri də əlavə edilir.
Əgər namizəd, qeydə alınmış namizəd öz statusunu itirərsə, maliyyə hesabatının verilməsi vəzifəsi
namizəd, qeydə alınmış namizəd olmuş vətəndaşların və ya siyasi partiya, siyasi partiyaların blokunun maliyyə
məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsinin üzərinə qoyulur.
Seçki qanunvericiliyində seçki fondları vəsaitlərinin istifadəsində kifayət qədər şəffaf və işlək aşkarlıq
mexanizmləri nəzərdə tutulub.
İlk növbədə namizədlərin, qeydə alınmış namizədlərin, namizəd irəli sürmüş və namizədi qeydə alınmış
siyasi partiyalar və siyasi partiya bloklarının seçki prosesindəki fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi üçün xüsusi
seçki hesabının açılması və seçki fondunun formalaşdırılmasının özü elə seçkilərdə vəsaitlərin xərclənməsinin
şəffaflığının təminatıdır.
İkincisi, qeydə alınmış namizədlərin, namizədi qeydə alınmış siyasi partiyaların və siyasi partiya
bloklarının maliyyə hesabatlarının surətləri müvafiq seçki komissiyası tərəfindən onların alındığı gündən sonra
5 gün müddətində dərc edilir.
Üçüncüsü, seçki fondu haqqında aşağıdakı məlumatlar müvafiq kütləvi informasiya vasitələrində hökmən
dərc edilməlidir:
- bələdiyyə üzvlüyünə namizədin seçki fondu vəsaitinin məbləği min manatdan çox olduqda həmin
vəsaitin xərclənməsinin maliyyə hesabatı barədə;
- bələdiyyə üzvlüyünə namizədin seçki fonduna 2 min 500 manatdan çox məbləğdə ianə köçürən hüquqi
şəxslər barəsində (bu zaman eyni hüquqi şəxs tərəfindən vəsaitin bir neçə ianə şəklində köçürülməsinin
mümkünlüyü nəzərə alınmalıdır);
- bələdiyyə üzvlüyünə namizədin seçki fonduna 250 manatdan çox məbləğdə ianə köçürən vətəndaşların
sayı barədə;
- ianəçilərə qaytarılan vəsaitlər barədə, geri qaytarmanın əsası haqqında;
- bələdiyyə üzvlüyünə namizədin seçki fonduna daxil olmuş vəsaitin ümumi həcmi və onun xərclənmiş
hissəsinin ümumi məbləği barədə.
Dördüncüsü, müvəkkil bank həftədə bir dəfədən az olmamaq şərtilə, səsvermə gününə 10 gündən az
müddət qaldıqda isə 3 bank günü ərzində bir dəfədən az olmamaq şərtilə müvafiq seçki komissiyasına bələdiyyə
üzvlüyünə namizədlərin, namizədləri qeydə alınmış siyasi partiya, siyasi partiya bloklarının xüsusi seçki
hesablarına daxil olan və xərclənən vəsaitlər barədə komissiyanın müəyyənləşdirdiyi formada məlumatlar verir.
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Beşincisi, müvafiq olaraq dairə seçki komissiyası və ya MSK səsvermə gününədək iki həftədə bir dəfədən
az olmayaraq müntəzəm surətdə seçki fondlarına vəsaitlərin daxil olması və xərclənməsi barədə məlumatları
dərc edilmək üçün kütləvi informasiya vasitələrinə təqdim edir.
Altıncısı, Seçki Məcəlləsinin 77.2-ci və 77.3-cü maddələrində göstərilən dövri nəşrlər müvafiq seçki
komissiyaları tərəfindən onlara verilmiş seçki fondları vəsaitlərinin daxil olması və xərclənməsi haqqında
məlumatları dərc etməyə borcludur.
Yeddincisi, müvafiq seçki komissiyası qeydə alınmış namizədləri, siyasi partiyaları, siyasi partiya
bloklarını onların rəsmi sorğusu əsasında öz seçki fondlarına vəsaitlərin daxil olması və xərclənməsi barədə
müvafiq bankın məlumatları ilə tanış edir.
Nəhayət, seçki fondlarının vəsaitlərindən istifadə olunmasında aşkarlığın təmin edilməsinin vasitələrindən
biri də MSK-da və dairə seçki komissiyalarında nəzarət-təftiş xidmətlərinin yaradılmasıdır. Nəzarət-təftiş
xidmətləri seçki fondları vəsaitinin düzgün qeydə alınmasına və istifadəsinə, pul vəsaitinin daxilolma
mənbələrinə nəzarəti təmin etmək məqsədi ilə yaradılır. Onlar seçki fondlarına vəsaitin daxil olmasına, bu
vəsaitin uçotuna və təyinatı üzrə xərclənməsinə nəzarət etmək hüququna malikdirlər.
MSK tərəfindən gerçəkləşdirilən genişmiqyaslı layihələr, ardıcıl və effektiv şəkildə atılan addımlar, eləcə
də demək olar ki, bütün seçki subyektlərini əhatə edən çoxsaylı maarifləndirmə tədbirləri əminliklə deməyə əsas
verir ki, cari il dekabrın 23-də bələdiyyə seçkiləri azad, ədalətli və şəffaf şəkildə keçirilməklə ölkəmizin
tarixində növbəti əlamətdar hadisəyə çevriləcək.
Azərbaycan.-2019.-25 oktyabr.-№237.-S.6.
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Bakıda seçkilərlə bağlı müraciətlərin araşdırılmasına həsr olunan seminar keçirilib
2019-cu il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar Mərkəzi Seçki Komissiyası
müxtəlif statuslu seçki subyektlərinin maarifləndirilməsi məqsədi ilə ardıcıl və sistemli şəkildə genişmiqyaslı
layihələr gerçəkləşdirməkdədir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının təşkilatçılığı ilə noyabrın 4-də Bakı
şəhərindəki Park İnn hotelində seçkilərlə bağlı müraciətlərin araşdırılmasına həsr olunan seminar keçirilib.
Vətəndaşların seçki hüquqlarını pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması
məqsədi ilə dairə seçki komissiyaları nəzdində fəaliyyət göstərən ekspert qrupu üzvlərinin maarifləndirilməsi və
fəaliyyətlərinin daha da təkmilləşdirilməsinə yönələn tədbirdə Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvləri, İnsan
Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi yanında Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli nümayəndəsi, Mərkəzi
Seçki Komissiyası nəzdində ekspert qrupunun üzvləri və Katibliyin təmsilçiləri iştirak ediblər.
Seminarda çıxış edən Mərkəzi Seçki Komissiyası sədrinin müavini Rövzət Qasımov bildirib ki,
dünyanın heç bir yerində ideal seçki mümkün deyil, çünki seçkilərdə milyonlarla insan iştirak edir. Qarşımıza
qoyulan məqsəd mükəmməlliyin model olaraq hədəf seçilməsidir. Demokratiya ilə bağlı bu gün bizə qoyulan
tələb yüz illərlə demokratiya və seçki təcrübəsinin olduğu ölkələrlə eynidir. Rövzət Qasımov qeyd edib ki, MSK
özünün təsdiq etdiyi tədbirlər planına uyğun olaraq bir sıra məqsədyönlü layihələr gerçəkləşdirib. Seçkilərlə
bağlı müraciətlərə baxılmasına dair Gəncədə, Şəkidə, Masallıda tədbirlər keçirilib, Bakıdakı seminar layihənin
yekun tədbiridir. Tədbirlərdə vətəndaşların müraciətlərinə baxılması ilə bağlı dairə seçki komissiyalarında
fəaliyyət göstərən ekspert qruplarının üzvləri üçün ətraflı şəkildə təqdimatlar olunub. MSK-nın sədr müavini
qeyd edib ki, seçki prosesində ən mühüm məsələlərdən biri vətəndaşların müraciət və şikayətlərinə baxılmasıdır.
İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi yanında Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli
nümayəndəsi Çingiz Əsgərov deyib ki, bu tədbir ölkəmizdə seçki təcrübəsinin daha da yaxşılaşmasına xidmət
edir. İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrasına nəzarəti həyata keçirən Avropa Şurasının
Nazirlər Komitəsinin iclaslarında dövlətlər tərəfindən öhdəliklərin yerinə yetirilməsi məsələləri mütəmadi
qaydada müzakirə edilir, qərarlar qəbul edilir. Avropa Məhkəməsinin Azərbaycan ilə bağlı, o cümlədən seçki
hüquqlarının qorunmasına dair qərarlarının icrası məsələləri də Nazirlər Komitəsi tərəfindən müzakirə edilir.
Belə müzakirələr zamanı ölkədə keçirilən bütün seçkilərlə bağlı məlumatlar, hesabatlar və qərarlar nəzərə alınır.
Ona görə də Azərbaycanda hər bir seçkini yüksək səviyyədə keçirməklə beynəlxalq ictimaiyyətə insan hüquq və
azadlıqlarına, demokratik dəyərlərə sadiq olduğumuzu göstərməliyik.
Sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasının və Komissiya nəzdində ekspert qrupunun üzvləri Bəxşeyiş
Əsgərovun və Ramiz İbrahimovun vətəndaşların seçki hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar müraciətlərə
baxılmasına dair müxtəlif mövzularda məruzələri dinlənilib və təqdimatlar keçirilib.
Seminarın praktiki hissəsində mövzular ətrafında müzakirələr aparılıb, kazuslar üzrə müxtəlif şikayət
nümunələri nəzərdən keçirilərək əhatə olunan məsələlər əyani şəkildə hərtərəfli izah edilib.
Xatırladaq ki, seçkilərlə bağlı müraciətlərə baxılmasına həsr olunan regional seminarlar Mərkəzi Seçki
Komissiyasının təşkilatçılığı ilə oktyabrın 29-da Gəncədə, 31-də Şəkidə və noyabrın 2-də Masallı şəhərində də
keçirilib.
AZƏRTAC
2019, 4 noyabr
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Yeni Azərbaycan Partiyası bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar imzatoplama kampaniyasını
uğurla davam etdirir
Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) dekabrın 23-də Azərbaycanda keçiriləcək bələdiyyə seçkiləri ilə
əlaqədar imzatoplama kampaniyasını uğurla davam etdirir.
Bələdiyyə seçkilərinə xalqa xidmət devizi ilə qatılan Yeni Azərbaycan Partiyası seçki kampaniyasının
uğurla başa çatdırılması məqsədilə yüksək səviyyəli hazırlıq prosesini yekunlaşdırmış, seçki kampaniyasının
operativliyini təmin etmək məqsədilə hər bir rayon və şəhər təşkilatının nəzdində seçki qərargahları
yaradılmışdır. Seçki qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq, Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydə alınmış
Yeni Azərbaycan Partiyasının bu qurumda səlahiyyətli nümayəndəsi, eləcə də namizəd irəli sürdüyü hər bir
seçki dairəsində səlahiyyətli nümayəndəsi təyin edilmişdir.
Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən qəbul edilmiş qərara əsasən Azərbaycanda mövcud 1606
bələdiyyənin hər birini əhatə etməklə, ümumilikdə 15500 nəfərin bələdiyyə üzvlüyünə namizədliyi irəli
sürülmüşdür.
Qeyd edək ki, Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən bələdiyyə üzvlüyünə namizədlərin sənədləri dairə
seçki komissiyalarına təhvil verilmiş, imzaların toplanması və digər zəruri seçki hərəkətlərinin həyata
keçirilməsi prosesi davam edir.
Yeni Azərbaycan. - 2019.- 6 noyabr. - № 205. - S. 6.
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Yeni seçkilər bələdiyyələrin fəaliyyətinin daha səmərəli olmasına xidmət edəcək
Kamran Bayramov,
Milli Məclisin deputatı
Azərbaycan tarixinin müxtəlif dövrlərində yerli seçkili idarəetmə qurumları mövcud olsa
da, dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra ölkəmiz əsl demokratik dəyərlərə malik
bələdiyyələri yaratmaq imkanı qazanmışdır.
Bələdiyyələrin hüquqi statusunun qanun çərçivəsində müəyyənləşdirilməsi ilk dəfə olaraq məhz
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi ilə hazırlanmış və 12 noyabr 1995-ci ildə
ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında öz əksini
tapdı. Dövlətçilik tarixinə mühüm hadisə kimi daxil olan bu gündən sonra, 1999-cu ilin dekabrında ilk
bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsi ilə bu institut yaranmağa başladı və bələdiyyələrin hüquqi bazasını
formalaşdıran normativ aktlar qəbul edilməyə başlandı. Bu aktlarda bələdiyyələrin bir qurum olaraq
hüquqi statusunun müəyyən olunması, onların fəaliyyətinin əsas prinsipləri, maliyyə-iqtisadi təminatları
və digər məqamlar öz əksini tapdı.
Ötən 20 il ərzində Azərbaycan Respublikasında yerli özünüidarəetmə orqanlarının səmərəli
fəaliyyəti üçün dövlət tərəfindən sistemli tədbirlər həyata keçirilmiş, mükəmməl qanunvericilik bazası
və institusional təsisatlar yaradılmış, bələdiyyə institutu tam olaraq formalaşmışdır.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi siyasi kursun Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi nəticəsində dövlətin idarəetmə
sistemi daha da təkmilləşdirilmiş, bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin və fəaliyyətinin gücləndirilməsi
istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirilmiş və bu tədbirlər hal-hazırda da davam etdirilməkdədir.
Nəticədə bələdiyyələr də özünün inkişaf yolunu keçmiş, vətəndaşların maraq və mənafeləri naminə yerli
əhəmiyyətli məsələlərin həllində yaxından iştirak etməyə çalışmışlar.
Dünya təcrübəsi onu göstərir ki, bələdiyyələrin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması, iqtisadi
və maliyyə potensialının gücləndirilməsi yollarından biri də onların birləşməsidir. Xatırladaq ki,
yarandığı dövrdə ölkəmizdə 2700-dən çox bələdiyyə fəaliyyət göstərirdi. Bununla əlaqədar
bələdiyyələrin fəaliyyətinin müasir tələblər səviyyəsində qurulmasına, onların iqtisadi resurslarından
istifadənin səmərəsinin yüksəldilməsinə, yerli əhəmiyyətli məsələlərin həllində rolunun artırılmasına və
kadr potensialının gücləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilərək "Bələdiyyələrin birləşməsi, ayrılması və
birgə fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq 2009-cu ildə
bələdiyyələr birləşərək sayı 1718-ə salınmış, 2014-cü ildə isə növbəti birləşmə prosesi nəticəsində
bələdiyyələrin sayı 1607-yə qədər azalmışdır.
Yerli özünüidarəetmə orqanlarında xidmət, bələdiyyəyə rəhbərlik, onun fəaliyyətinin təşkili
idarəçilik bacarığı, bilik, yüksək intellekt və ixtisas tələb edir. Bu səbəbdən də bələdiyyə üzvlərinin və
sədrlərin keyfiyyət tərkibi daim aktual olan məsələdir.
Bələdiyyələrin qarşısında duran vəzifələrin icrası, onların fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması,
mövcud resursların yerli səviyyədə müəyyən edilmiş hədəflərə, sosialyönümlü məsələlərin həllinə
yönəldilməsi bələdiyyə kadrlarından birbaşa asılıdır. İlk iki bələdiyyə seçkilərinə nəzər salsaq görərik
ki, bələdiyyə üzvlərinin əksəriyyəti yerli özünüidarəetmə haqqında kifayət qədər təsəvvürə malik
olmamışlar.
Bələdiyyələrin həmin dövrdə olan durumu, bələdiyyə üzvlərinin zəif fəaliyyətləri ilə razılaşmayan
seçicilər 2009-cu ildə müvafiq nüfuza və təcrübəyə malik olan şəxslərə etimad göstərmişlər. Nəticə
olaraq seçilmiş üzvlər arasında ali təhsillilərin sayı 29,7 faiz, qadınların sayı 22 faiz, gənclərin sayı isə
25 faiz artmışdır. Keyfiyyət tərkibinin gücləndirilməsi bələdiyyələrin fəaliyyətinin məzmunca yeni
mərhələsinin əsasını qoymuşdur.
Göstərilən rəqəmləri və ölkə bələdiyyələrinin 20 illik inkişaf proseslərini nəzərə alaraq belə bir
qənaətə gəlmək olar ki, qarşıdan gələn bələdiyyə seçkilərində seçici fəallığı daha yüksək olacaqdır.
Həmçinin keçən müddət ərzində ölkənin yerli özünüidarəetmə orqanlarında kifayət qədər təcrübəli və
bələdiyyə idarəçiliyi üzrə ixtisaslaşmış kadr ordusunun formalaşmasını və eyni zamanda ölkəmizin və
xarici dövlətlərin ali məktəblərində bələdiyyə menecmenti üzrə təhsil almış gənclərin də bələdiyyə üzvü
olaraq yerli idarəetmədə fəal iştirak etmək istəklərini nəzərə alsaq, heç şübhəsiz ki, bizi qarşıda qızğın
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seçki mübarizəsi gözləyir. Qeyd etdiyimiz bu amillər seçki marafonunda qalib gəlmiş bələdiyyə
üzvlərinin daha çox təhsilli, liderlik bacarığı olan gənclərdən və peşəkar bələdiyyə menecerlərindən
olmasına gətirib çıxaracaqdır. Nəticədə bələdiyyə üzvlərinin keyfiyyət tərkibi daha da yaxşılaşacaq və
bu da bələdiyyələrin fəaliyyətinin növbəti illərdə daha səmərəli olacağından, bələdiyyələrin vətəndaşlara
göstərdikləri xidmət səviyyəsinin daha yüksələcəyindən xəbər verir.
Azərbaycan.-2019.-8 noyabr.-№249.-S.1,6.
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Mühüm mərhələ
Namizədlərin qeydə alınması şərtləri. Qeydə alınmış namizədlərin statusu, onların
bərabərliyi və fəaliyyətinin təminatları. Namizədin namizədlik statusundan imtina etməsi
Validə Kazımova,
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü
Hazırda respublikamızın ictimai-siyasi həyatının çox mühüm hadisələrindən olan bələdiyyə seçkilərinə
hazırlıq hərəkətləri uğurla davam etməkdədir. Seçki qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş seçki subyektləri
tərəfindən namizədliyin irəli sürülməsi, təsdiqi və namizədlərin qeydə alınması prosesi gündən-günə genişlənir.
Seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan və müvafiq seçki dairəsində daimi yaşayan Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşları bələdiyyələrə üzv seçilə bilərlər.
Məlumdur ki, passiv seçki hüququna malik olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları öz təşəbbüsü
ilə, seçicilərin təşəbbüs qruplarının təşəbbüsü ilə, siyasi partiyalar və siyası partiyalar bloku tərəfindən bələdiyyə
üzvlüyünə namizəd irəli sürülə bilər. İrəli sürülən namizədlik təsdiq olunduqdan sonra namizədin müdafiəsi
üçün seçici imzaları qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada toplanılır və rəsmiləşdirilir. Bundan sonra seçki
prosesinin mühüm mərhələlərindən olan namizədlərin qeydə alınması başlanır.
İrəli sürülmüş namizədlərin qeydə alınması üçün namizəd və ya siyasi partiyaların, siyasi partiyalar
blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi səsvermə gününə ən çoxu 50 və ən azı 30 gün qalmış saat 18:00-dək
müvafiq seçki komissiyasına namizədin müdafiəsi üçün toplanmış imzalar olan imza vərəqələrini və digər seçki
sənədlərini təqdim etməlidir.
Müvafiq seçki komissiyasına namizədin müdafiəsi üçün toplanmış seçici imzaları olan imza vərəqələri ilə
birlikdə seçici imzalarının toplanması haqqında Mərkəzi Seçki Komissiyasının müvafiq təlimatına əlavə edilmiş
yekun protokolunun iki nüsxəsi, namizədin öhdəlik ərizəsindəki özü haqqında məlumatlarda dəyişiklik olubsa,
bu barədə bildiriş, namizədin seçkilərin təyin edildiyi gündən əvvəlki bir illik dövrü əhatə edən gəlirlərinin
miqdarı və mənbələri barədə məlumat, gəlirlər barədə məlumatların alındığı təşkilatlardan həmin gəlirlərin illik
cəmi barədə arayış, namizədə məxsus əmlak barədə Seçki Məcəlləsinin 5 saylı əlavəsinə uyğun formada tərtib
edilmiş məlumat, seçici imzalarının toplanması üçün sərf edilmiş vəsait haqqında məlumatlar da göstərilməklə,
namizədin ilkin maliyyə hesabatı təqdim edilməlidir.
Müvafiq seçki komissiyası imza vərəqələrini və namizədin qeydə alınması üçün lazım olan digər
sənədləri qəbul etdikdən sonra 7 gün müddətində namizədin qeydə alınıb-alınmaması barədə əsaslandırılmış
qərar qəbul etməlidir. Siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun irəli sürdüyü namizəd qeydə alındıqda
müvafiq seçki komissiyası qeydiyyat barəsində qərarında namizədin müvafiq siyasi partiya, siyasi partiyaların
bloku tərəfindən irəli sürüldüyünü göstərir. Qeydiyyat barədə və ya qeydiyyatdan imtina barəsində qərarda onun
qəbul olunduğu tarix və vaxt göstərilir.
Namizədin qeydə alınması barədə qərarın surəti müvafiq seçki komissiyası tərəfindən həmin qərarın
qəbul edildiyi gündən etibarən bir gün müddətində namizədə, namizəd irəli sürmüş siyasi partiyanın və ya siyasi
partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndələrinə verilməli, qeydiyyatdan imtina olunubsa, həm də bunun
əsasları göstərilməlidir.
Seçki Məcəlləsinin 60-cı maddəsində qeydiyyatdan imtina üçün aşağıdakı əsaslar müəyyən edilmişdir:
- imzaların toplanması zamanı Seçki Məcəlləsinin 57.1-ci maddəsinin tələblərinin pozulması;
- Seçki Məcəlləsinin 57-ci və 58-ci maddələrində göstərilən sənədlərin düzgün rəsmiləşdirilməməsi və ya
olmaması;
- namizədlərin, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar bloklarının Seçki Məcəlləsinin 57-ci və 58-ci
maddələrinə uyğun təqdim etdikləri məlumatların düzgün olmaması (siyasi partiyalar, siyasi partiyaların
blokları tərəfindən irəli sürülən namizədlərə bu əsas o vaxt tətbiq edilə bilər ki, göstərilən düzgün olmayan
məlumatlar namizədin təqsirindən buraxılsın);
- namizədin müdafiəsi üçün təqdim edilmiş etibarlı (düzgün) seçici imzalarının lazımi saydan az olması;
- namizədin, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun seçki fondunun yaradılması qaydasının və
müvafiq seçki fondunun vəsaitinin xərclənməsi qaydasının pozulması (bu əsas yalnız o vaxt tətbiq edilə bilər ki,
əvvəllər bu cür pozuntuya görə xəbərdarlıq edilsin və ya cərimə tətbiq olunsun);
- Seçki Məcəlləsinin 55-ci maddəsinin tələblərinin siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun
səlahiyyətli nümayəndəsi, habelə siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku və ya namizəd tərəfindən pozulması
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(bu əsas yalnız o vaxt tətbiq edilə bilər ki, əvvəllər bu cür pozuntuya görə xəbərdarlıq edilsin və ya cərimə tətbiq
edilsin - bu cür pozuntu digər məsuliyyətə səbəb olmursa).
Onu da qeyd edək ki, göstərilən hallar qeydiyyatdan imtinaya dair qərarın çıxarılması üçün əsas
götürüldükdə qərar buraxılan səhvə (qüsura, pozuntuya) mütənasib olmalıdır. Təqdim edilən sənədlərdə səhvlər
və pozuntular namizəd və ya siyasi partiyaların, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən
düzəlişlərin edilməsi yolu ilə aradan götürülə bilərsə, müvafiq seçki komissiyası namizədi və ya siyasi
partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsini 24 saat müddətində bu haqda xəbərdar edir və
onun tərəfindən müvafiq düzəlişlər edildikdən sonra namizədi qeydə alır.
Namizədin hərəkətlərində cinayət məsuliyyətinə və ya inzibati məsuliyyətə səbəb olan hüquq pozuntusu
əlamətləri aşkar edildikdə seçki komissiyası qanunvericiliyin pozulmasında təqsirli olan şəxslərin məsuliyyətə
cəlb edilməsi məsələsinə baxılması üçün müvafiq sənəd və materialları hüquq mühafizə orqanlarına göndərir.
Müvafiq seçki komissiyaları aidiyyəti seçki dairəsi üzrə qeydə alınmış namizədlər barədə məlumatları
qeydiyyatdan sonra 24 saat müddətində kütləvi informasiya vasitələrinə təqdim edirlər. Seçki komissiyaları
qeydə alınmış namizədlər barədə məlumatları səsvermə gününə ən azı 15 gün qalmış seçki komissiyasının
otaqlarında, məlumat lövhələrində yerləşdirirlər. Namizədin qeydiyyatının ləğv edilməsi barədə məlumatlar da
həmin qaydada yerləşdirilir.
Qeydə alınmış hər bir namizədə dairə seçki komissiyası tərəfindən qeydiyyat vəsiqəsi verilir.
Qeydə alınmış bütün namizədlər, onların statusları nəzərə alınmaqla, bərabər hüquqa malikdirlər və
bərabər vəzifələr daşıyırlar.
Dövlət orqanlarında işləyən, bələdiyyə qulluğunda olan və ya kütləvi informasiya vasitələrində əmək və
mülki hüquq müqaviləsi əsasında işləyən qeydə alınmış namizədlər seçki kampaniyasında iştirak etdikləri
müddətdə xidməti vəzifələrini yerinə yetirməkdən azad olunurlar, müvafiq əmrin təsdiq edilmiş surətini
qeydiyyat günündən ən geci 3 gün ərzində onları qeydə almış seçki komissiyasına təqdim edirlər. Onlar öz
vəzifə və xidməti mövqeyindən imtiyaz qazanmaq və üstünlük əldə etmək məqsədilə istifadə edə bilməzlər.
Vəzifə və xidməti mövqedən üstünlük əldə etmək məqsədilə istifadə olunması nəticəsində bərabərlik
prinsiplərinin pozulması halları Seçki Məcəlləsinin 55.2-ci maddəsi ilə müəyyənləşdirilir.
Dövlət vəzifələrində olan qeydə alınmış namizədlərin yalnız öz vəzifələrini icra etməkdən azad olunduğu
vaxtda seçkiqabağı təşviqat aparmaq hüququ vardır.
Vəzifəli şəxslər, teleradio verilişləri və kütləvi informasiya vasitələri redaksiyalarında işləyən jurnalistlər
və yaradıcı işçilər qeydə alınmış namizəddirlərsə, yaxud qeydə alınmış namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi
partiyalar bloklarının vəkil edilmiş şəxsləri və ya səlahiyyətli nümayəndələridirsə, seçkilərin gedişinin kütləvi
informasiya vasitələri ilə işıqlandırılmasında iştirak etmək onlara qadağan edilir.
Qeydə alınmış namizədlər, siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları, siyasi partiyaların, siyasi
partiyalar bloklarının vəkil edilmiş şəxsləri və səlahiyyətli nümayəndələri, qeydə alınmış namizədlərin vəkil
edilmiş şəxsləri, göstərilən şəxslərin təsisçisi, sahibi, üzvü və ya işçisi olduğu təşkilatlar, göstərilən şəxslərin və
ya təşkilatların tapşırığı ilə hərəkət edən digər fiziki və hüquqi şəxslər xeyriyyə fəaliyyəti ilə məşğul ola
bilməzlər. Göstərilən şəxslərin və təşkilatların fiziki və hüquqi şəxslərə, seçicilərə maddi və maliyyə, yaxud
digər xidmətlər göstərmək təklifi ilə müraciət etməsi qadağandır. Namizədlərin, qeydə alınmış namizədlərin,
siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun üzvlərinin, onların səlahiyyətli nümayəndələrinin və vəkil edilmiş
şəxslərinin adından və onların müdafiəsi üçün fiziki və hüquqi şəxslərin xeyriyyə fəaliyyəti ilə məşğul olması
qadağandır.
Bundan başqa, seçkilərdə iştirak edən qeydə alınmış namizəd Seçki Məcəlləsinin 2.6-cı maddəsində
göstərilən şərtlərlə yanaşı aşağıdakı şərtlərə də riayət etməlidir:
- qeydə alınmış digər namizədlərin seçki kampaniyası zamanı öz siyasi ideyalarını və baxışlarını azad və
sərbəst yaymaq hüququna hörmət bəsləmək;
- qeydə alınmış digər namizədlərin, siyasi partiyaların, seçicilərin və ictimai təşkilatların hüquqlarına
hörmət bəsləmək;
- seçicilərlə azad ünsiyyətin yaradılmasında qeydə alınmış digər namizədlərə mane olmamaq.
Qeydə alınmış namizədə qanunla müəyyən edilmiş nəqliyyat xərcləri onun qeydə alındığı gündən
seçkilərin nəticələrinin rəsmi dərc edildiyi günədək ödənilir. Taksi və sifarişli nəqliyyat reyslərindən istifadə
xərcləri ödənilmir. Şəhərkənarı və şəhərlərarası nəqliyyat xərcləri gediş-gəliş biletinin, şəhər nəqliyyatı üçün isə
müvafiq müddətdə istifadə edilmiş gediş-gəliş biletlərinin təqdim edilməsi əsasında ödənilir.
Namizəd qeydə alındığı gündən seçkilərin nəticələrinin rəsmi dərc edildiyi günədək dövlət orqanının,
idarəsinin, təşkilatının və ya bələdiyyə orqanının, təşkilatının, onların vəzifəli şəxslərinin təşəbbüsü ilə işdən,
xidmətdən, təhsil müəssisəsindən çıxarıla bilməz və ya razılığı olmadan başqa işə, başqa yerdə işləməyə
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(oxumağa, xidmət keçməyə) keçirilə bilməz, habelə ezamiyyətə göndərilə bilməz, hərbi xidmətə və ya toplanışa
çağırıla bilməz. Qeydə alınmış namizədin seçkilərdə iştirak müddəti qeydə alındığı gündən başlayaraq işlədiyi
ixtisas üzrə əmək stajına daxil edilir.
Qeydə alınmış namizəd qeyd edilən müddətdə müvafiq prokurorun razılığı olmadan, namizəd kimi qeydə
alındıqdan sonra törətdiyi əməllərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz, tutula bilməz və məhkəmə
qaydasında müəyyənləşdirilən inzibati tənbeh tədbirlərinə məruz qala bilməz. Qeydə alınmış namizəd cinayət
başında yaxalanarsa, tutula bilər. Belə razılıq verildikdə və ya qərar qəbul edildikdə, müvafiq prokuror və ya
məhkəmə namizədin qeydə alındığı seçki komissiyasını bu barədə dərhal xəbərdar edir.
Qeydə alınmış namizəd, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi müvafiq
dairə seçki komissiyasından hüdudları, ünvanı və telefonları göstərilməklə seçki məntəqələrinin, məntəqə seçki
komissiyalarının siyahısını və səsvermə yerlərinin ünvanlarını ala bilər.
Seçki qanunvericiliyinin humanizm prinsipinə uyğun olaraq qeydə alınmış namizəd səsvermə gününə azı
10 gün qalmış müvafiq seçki komissiyasına yazılı ərizə verərək namizədliyini geri götürə bilər. Belə ərizə geri
götürülə bilməz. Daxil olmuş ərizə əsasında müvafiq seçki komissiyası ərizə vermiş namizədin qeydiyyatının
ləğvi barədə 1 gün müddətində qərar qəbul edir.
Qeydə alınmış namizədin öz namizədliyini geri götürməsinə məcburedici əsas, habelə siyasi partiyanın,
siyasi partiyalar blokunun qeydə alınmış namizədini geri çağırmasına məcburedici əsas dedikdə, qeydə alınmış
namizədin məhkəmə tərəfindən fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilərək Azərbaycan Respublikasının Əmək
Məcəlləsində nəzərdə tutulan müvafiq tibbi ekspertiza orqanı tərəfindən təsdiqlənmiş ağır xəstəliyi və ya
iştirakını mümkünsüz edən səbəblər nəticəsində namizədin seçki kampaniyası dövründə sağlamlığının
pozulması başa düşülür.
Namizədin öz namizədliyini geri götürməsi haqqında məlumat dairə və məntəqə seçki komissiyalarının
məlumat lövhələrində yerləşdirilir.
Qeydə alınmış namizəd dövlət orqanının, idarəsinin, təşkilatının və ya bələdiyyə orqanının, təşkilatının
seçki komissiyasının hərəkəti (hərəkətsizliyi) nəticəsində ona dəymiş zərərin ödənilməsi məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq məhkəməyə müraciət edə bilər.
Azərbaycan.-2019.-9 noyabr.-№250.-S.1,6.
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Məzahir Pənahov: “Azərbaycan vətəndaşlarının seçki hüquqlarının
qorunması ilə bağlı bütün addımlar atılır”
2019-cu il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar MSK-nın müxtəlif istiqamətli
irimiqyaslı layihələri ardıcıl və intensiv şəkildə davam edir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, MSK-nın maarifləndirmə proqramına əsasən ilk dəfə olaraq seçki hüquqlarının
pozulmasına dair şikayətlərin məhkəmə qaydasında həlli mövzusunda beşgünlük regional seminar-müşavirələrə
start verilib.
Layihə çərçivəsində noyabrın 12-də Bakı şəhərində "Bulvar hotel”də keçirilən ilk tədbirin açılışında çıxış
edən MSK sədri Məzahir Pənahov bildirib ki, Azərbaycan vətəndaşlarının seçki hüquqlarının qorunması ilə
bağlı bütün addımlar atılır.
Onun sözlərinə görə, seçkilər zamanı hüquqi narazılıqlarla bağlı dairə seçki komissiyalarına müraciət
edilir. "Daha sonra dairə seçki komissiyaları MSK-ya müraciət edir və bununla bağlı MSK müvafiq qərar verir.
İddiaçı tərəf qərardan narazı olduqda apelyasiya məhkəmələrinə, onların qərarından narazı qaldıqda isə Ali
Məhkəməyə müraciət edir. Yəni bütün bunlar vətəndaşlarımızın ali hüquqlarıdır”, - deyə MSK sədri vurğulayıb.
M.Pənahov bildirib ki, Azərbaycan dünyanın demokratik ölkələrindən biridir və buna şübhə ola bilməz.
Azərbaycanın bütün sahələrdə olduğu kimi, seçki sahəsində də nə qədər inkişaf etdiyi göz qabağındadır. O,
dekabrın 23-də bələdiyyə seçkilərinin demokratik keçiriləcəyinə əminliyini ifadə edib.
Məzahir Pənahov qeyd edib ki, bələdiyyə seçkilərində beynəlxalq müşahidəçilərin sayı kifayət qədər
olacaq. Onun sözlərinə görə, adətən bələdiyyə seçkilərində beynəlxalq müşahidəçilərin sayı prezident və
parlament seçkilərinə nisbətən o qədər də çox olmur. "Amma Mərkəzi Seçki Komissiyası olaraq Avropa Şurası
Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinə artıq dəvət göndərmişik. Çünki Konqres adətən bələdiyyə
seçkilərində müşahidələr aparır. Onların gəldiyi qənaət beynəlxalq miqyasda lazımi səviyyədə qarşılanır.
Bundan əlavə, 15 müxtəlif ölkənin ali seçki qurumları da dəvət olunub”, - deyə MSK sədri qeyd edib.
Seminar-müşavirədə çıxış edən Ali Məhkəmənin kollegiya sədri Hikmət Mirzəyev seçki hüquqlarının
pozuntusu ilə bağlı işlərə baxarkən yuxarı seçki komissiyaları tərəfindən şikayətin bütün dəlillərinin hərtərəfli
araşdırılmasının təmin edilməsini bir daha tövsiyə edib. O əlavə edib ki, bütün seçki komissiyaları seçki
hüquqlarının daha da səmərəli həyata keçirilməsi istiqamətində fəaliyyətlərini davam etdirməlidirlər.
Onun sözlərinə görə, seçki prosesini həyata keçirən orqanların fəaliyyəti vətəndaşların hüquqlarının təmin
edilməsinə yönəlməlidir. Müvafiq olaraq vətəndaşların güman etdikləri hüquq pozuntularına dair işlər üzrə
məhkəmədə mübahisənin açılması mümkündür. Seçki Məcəlləsinin 112.1-ci maddəsində də göstərilib ki, seçki
hüquqlarını pozan qərar və hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) şikayət verilə bilər. Lakin qanunvericilikdə təsbit
edilib ki, şikayət əvvəlcə yuxarı seçki komissiyalarına, daha sonra isə məhkəməyə verilə bilər. Bununla
qanunvericilik aşağı seçki komissiyalarında yol verilmiş pozuntuların məhkəməyə gəlmədən yuxarı seçki
komissiyaları tərəfindən aradan qaldırılması imkanı yaradır.
Kollegiya sədri qeyd edib ki, seçki hüquqlarının müdafiəsinə dair işlərə məhkəmə tərəfindən baxılması
məsələlərini İnzibati Prosessual Məcəllə tənzimləyir. Buna görə də həmin işlərə inzibati məhkəmə icraatı
qaydasında baxılır. Əsas məsələlərdən biri vətəndaşların seçki hüquqlarının pozulması ilə bağlı şikayətlərin istər
müvafiq yuxarı seçki komissiyalarında, istərsə də məhkəmələrdə araşdırılması ilə bağlıdır. Bununla bağlı
diqqətinizi mühüm bir məqama cəlb etmək istəyirəm. Bu, şikayət vermiş şəxsin şikayətin baxılmasında
iştirakının təmin edilməsi və onun irəli sürdüyü bütün dəlillərin araşdırılması məsələsidir. Şəxsin özünün
şikayətinə baxılmasında iştirak etmək hüququ ən təməl hüquqlardan biri olmaqla təmin edilməlidir.
Daha sonra Bakı Apelyasiya Məhkəməsinin sədri İman Nağıyevin və Sumqayıt Apelyasiya
Məhkəməsinin sədri Səadət Bəktaşinin çıxışları dinlənilib. Qeyd edilib ki, seçki mübahisələrinin həlli ilə bağlı
dairə seçki komissiyalarının məlumatının artırılması və bu istiqamətdə görülən işlərin effektivliyinin
gücləndirilməsi vətəndaşların seçki hüquqlarının daha səmərəli təmin olunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Tədbirin gündəliyinə uyğun olaraq seminar-müşavirədə "Vətəndaşların seçki hüquqlarının pozulması ilə
əlaqədar şikayət və müraciətlərin verilməsi və onların araşdırılması qaydası”, "Seçki hüquqlarının müdafiəsi ilə
bağlı qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən tətbiqi təcrübəsi” və "Məhkəmədə seçki hüquqlarının müdafiəsi
ilə bağlı işlər üzrə icraat” mövzularında təqdimatlar keçirilib, seçki mübahisələrinin həllinə dair çıxışlar
dinlənilib.
Müvafiq məhkəmə orqanlarının təmsilçiləri, Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvləri, komissiyanın
aidiyyəti struktur bölmələrinin əməkdaşları və region üzrə dairə seçki komissiyaları sədrlərinin qatıldığı tədbirin
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yekununda seçki hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərin məhkəmə qaydasında həlli ilə bağlı bir sıra aktual
məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb və iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
Qeyd edək ki, bu il ölkəmizdə bələdiyyə seçkilərinin yüksək səviyyədə təşkil olunub azad, ədalətli və
şəffaf keçirilməsi üçün çoxsaylı genişmiqyaslı maarifləndirmə layihələrindən biri kimi gerçəkləşdirilən və seçki
mübahisələrinin həllinə həsr olunan seminar-müşavirələrin noyabrın 13-də Gəncədə, 14-də Şəkidə, 15-də
Şirvanda və 18-də Naxçıvan Muxtar Respublikasında da keçirilməklə bütün seçki dairələrinin dairə seçki
komissiyalarını əhatə etməsi nəzərdə tutulur.
Azərbaycan.-2019.-13 noyabr.-№251.-S.1,8.
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Təşviqat qaydalara uyğun aparılmalıdır
Bələdiyyə seçkilərində təşviqatın aparılmasına dair ümumi tələblər
Almas Qəhrəmanlı,
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü
Azərbaycan Respublikasında yerli özünüidarəni həyata keçirən bələdiyyələrə seçkilər Seçki
Məcəlləsinə uyğun olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) tərəfindən təyin edilir. Xatırladaq ki,
növbəti bələdiyyə seçkiləri MSK-nın 18 oktyabr 2019-cu il tarixli 7/24 saylı qərarı ilə 2019-cu il
dekabrın 23-nə təyin edilib.
Seçkilərin hazırlanıb keçirilməsi üçün əsas hərəkət və tədbirlər, onların ardıcıllığı və həyata
keçirilməsi müddətləri üzrə Təqvim Planı da təsdiq olunub.
Seçki Məcəlləsinin tələblərinə və Təqvim Planına uyğun olaraq noyabrın 30-dan etibarən seçki
kampaniyasında əsas mərhələlərdən biri olan seçkiqabağı təşviqat mərhələsi başlanacaq.
Seçkiqabağı təşviqat səsvermə gününə 23 gün qalmış başlayır və səsvermənin başlamasına 24
saat qalmış dayandırılır, yəni səsvermə günü və ondan əvvəlki gün saat 08:00-dan baslayaraq hər hansı
seçkiqabağı təşviqat aparmaq qadağandır.
Dövlət Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və Seçki Məcəlləsinə uyğun olaraq
vətəndaşlar, siyasi partiyalar tərəfindən azad seçkiqabağı təşviqatın aparılması üçün şərait
yaradılmasını təmin edir, habelə qeydə alınmış namizədin, namizədi qeydə alınmış siyasi partiyaların,
siyasi partiyalar bloklarının seçkiqabağı təşviqat aparması üçün kütləvi informasiya vasitələrindən
bərabər istifadə şərtlərini müəyyənləşdirir.
Seçkiqabağı təşviqat bələdiyyə seçkilərində iştirak etmək üçün qeydə alınmış namizədlər,
namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyalar, siyasi partiyalar blokları və bu subyektlərin adından
onların səlahiyyətli nümayəndələri, vəkil edilmiş şəxsləri (onlara verilmiş səlahiyyətlər daxilində)
tərəfindən aparıla bilər.
Qeydə alınmış namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının qanunun yol verdiyi
formalarda və üsullarla seçiciləri seçkilərdə iştirak etməyə və ya etməməyə, qeydə alınmış namizədin,
siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun lehinə və ya əleyhinə səs verməyə çağırışlar formasında
seçkiqabağı təşviqat aparmaq hüququ vardır.
Xarici dövlətlər, xarici hüquqi şəxslər, xarici vətəndaşlar, vətəndaşlığı olmayan şəxslər, 18
yaşına çatmamış vətəndaşlar, beynəlxalq təşkilatlar və beynəlxalq ictimai hərəkatlar, dövlət
hakimiyyəti orqanları və bələdiyyə qurumları, dövlət və bələdiyyə qulluqçuları, hərbi qulluqçular,
xeyriyyə təşkilatları, dini birliklər, dini idarə və təşkilatlar, seçki komissiyaları, seçki komissiyalarının
həlledici səs hüquqlu üzvləri və digər vəzifəli şəxsləri tərəfindən seçkiqabağı təşviqatın aparılması,
seçkiqabağı hər hansı təşviqat materiallarının yayılması qanunla qadağan edilir.
Xarici dövlətlərin, xarici hüquqi şəxslərin, xarici vətəndaşların, vətəndaşlığı olmayan şəxslərin,
dövlətin və bələdiyyənin seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərarın rəsmi dərc edildiyi günə olan
vəziyyətə görə Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxslərinin nizamnamə kapitalında iştirak
(mülkiyyət) payı 30 faizdən çox olarsa, həmin hüquqi şəxslər tərəfindən də hər hansı bir seçkiqabağı
təşviqatın aparılması yolverilməzdir.
Seçkiqabağı təşviqat müxtəlif üsullarla aparıla bilər.
Seçkiqabağı təşviqat kütləvi informasiya vasitələri ilə, kütləvi tədbirlərin keçirilməsi yolu ilə,
çap olunmuş audiovizual və digər təşviqat materiallarının buraxılması və yayılması yolu ilə və qanunla
qadağan edilməyən digər üsullarla aparılır.
Qeydə alınmış namizəd, siyasi partiya və siyasi partiyalar bloku seçkiqabağı təşviqatın forma və
üsullarını müstəqil müəyyənləşdirir.
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Kütləvi informasiya vasitələri ilə seçkiqabağı təşviqat açıq müzakirələr, "dəyirmi masa”lar,
mətbuat konfransları, müsahibələr, çıxışlar, siyasi reklamlar, tele və videoverilişlər, videofilmlər
formasında və qanunla qadağan edilməyən digər formalarda həyata keçirilir.
Mülkiyyət növünə və yayım imkanlarına görə Azərbaycan Respublikası ərazisinin yarısına,
yarısından çoxuna, yaxud azına yayımlanan ictimai teleradio verilişləri təşkilatlarının, təsisçiləri
bələdiyyə qurumları hesab edilən teleradio təşkilatlarının, təsisçiləri fiziki və hüquqi şəxslər olan və
xüsusi mülkiyyətə əsaslanan teleradio verilişləri təşkilatlarının, təsisçiləri dövlət orqanları, təşkilatları,
idarələri olan və ya dövlət büdcəsindən maliyyələşən, Azərbaycan Respublikası ərazisinin yarısına,
yarısından çoxuna, yaxud azına yayımlanan və həftədə azı bir dəfə çıxan dövlət büdcəsindən
maliyyələşən dövri mətbuat nəşrlərinin, təsisçiləri bələdiyyə qurumları hesab edilən dövri nəşrlərin və
təsisçiləri ayrı-ayrı fiziki və ya hüquqi şəxslər olan özəl dövri nəşrlərin seçkiqabağı təşviqat prosesində
iştirakı nəzərdə tutulur.
İctimai teleradio təşkilatları, təsisçiləri bələdiyyə qurumları hesab edilən teleradio təşkilatları
tərəfindən seçkiqabağı təşviqat üçün ayrılan efir vaxtı və dövlət büdcəsindən maliyyələşən dövri
mətbuat nəşrləri, təsisçiləri bələdiyyə qurumları hesab edilən dövri nəşrlər tərəfindən seçkiqabağı
təşviqata dərc üçün ayrılan yer ödənişsiz və ödənişli əsaslarla, özəl teleradio təşkilatları və özəl dövri
nəşrlər tərəfindən isə yalnız ödənişli əsaslarla həyata keçirilir.
Verilişləri Azərbaycan Respublikası ərazisinin yarısına, yaxud yarısından çoxuna yayımlanan
ictimai teleradio verilişləri təşkilatları, habelə dövlət büdcəsindən maliyyələşən dövri nəşrlərin
redaksiyaları bələdiyyələrin yarısından çoxunda namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyalara, siyasi
partiyalar bloklarına seçkiqabağı təşviqat aparmaq üçün şərait yaratmağa borcludurlar.
Azərbaycan Respublikası ərazisinin yarısından az hissəsində verilişləri yayımlanan teleradio
verilişləri təşkilatları, habelə ictimai teleradio verilişləri təşkilatlarının müvafiq bölmələri, yaxud
dövlət büdcəsindən maliyyələşən Azərbaycan Respublikası ərazisinin yarısından az hissəsində
yayımlanan dövri nəşrlərin redaksiyaları bələdiyyələrin 1/3-dən çoxunda namizədləri qeydə alınmış
siyasi partiyalara, siyasi partiyaların bloklarına müvafiq inzibati ərazi vahidində seçkiqabağı təşviqat
aparmaq imkanı yarada bilərlər.
Qanunda nəzərdə tutulmuş teleradio verilişləri təşkilatları və dövri nəşrlərin redaksiyalarının
təsisçiləri bələdiyyə qurumları hesab edilərsə, onlar müvafiq bələdiyyənin üzvlüyünə qeydə alınmış
namizədlər üçün seçkiqabağı təşviqatın aparılmasına şərait yaratmağa və qeydə alınmış namizəd,
siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku üçün bərabər imkanlar yaratmağa borcludurlar. Bu teleradio
verilişləri təşkilatları və dövri nəşrlərin redaksiyaları seçkiqabağı təşviqat fəaliyyətində tamamilə
iştirak etmədikdə, formasından asılı olmayaraq, hər hansı materialın nəşrindən və ya efir vaxtının
verilməsindən imtina edə bilərlər.
Seçkiqabağı təşviqat başlanandan sonra bir həftə müddətində qeydə alınmış namizədlər, siyasi
partiyalar, siyasi partiyaların blokları arasında onların verdikləri ərizələr əsasında ictimai teleradio
verilişləri təşkilatlarında ayrılmış pulsuz efir vaxtının bölgüsü məqsədilə MSK tərəfindən, dövlət dövri
mətbuat nəşrlərinin ayırdığı pulsuz dərc yerinin bölgüsü məqsədilə seçkiqabağı təşviqat müddətinin
başlandığı gün müvafiq dövri nəşrlərin redaksiyalarında püşkatma keçirilir.
Püşkatmanın keçirilməsində müvafiq seçki komissiyasının üzvləri, namizədlər, namizədləri
qeydə alınmış siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının səlahiyyətli nümayəndələri, yaxud vəkil
edilmiş şəxsləri, qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada müşahidəçi statusu almış Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşları, KİV nümayəndələri və beynəlxalq müşahidəçilər iştirak edə bilərlər.
İctimai teleradio verilişləri təşkilatlarının seçkiqabağı təşviqat üçün ayırdıqları ödənişsiz efir
vaxtının ümumi həcmi həftədə 3 saatdan az olmamalıdır.
Təsisçiləri dövlət orqanları, idarələri, təşkilatları olan və ya dövlət büdcəsindən maliyyələşən,
Azərbaycan Respublikasının ərazisinin yarısına, yaxud yarısından çoxuna yayımlanan dövri nəşrlərdən
hər birində ayrılan pulsuz nəşr səhifələrinin həcmi seçkiqabağı təşviqat dövründə həftəlik nəşr
səhifələrinin ümümi həcminin azı 10 faizini təşkil etməlidir.
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İctimai teleradio verilişləri təşkilatları və dövri nəşrlər təşviqat aparmaq məqsədilə namizədləri
qeydə alınmiş siyasi partiyalara, siyasi partiyaların bloklarına müqavilə əsasında pullu efir vaxtı və
dövri nəşrlərin redaksiyaları öz səhifələrində ödənişli əsaslarla yer ayırmalıdırlar. Bu zaman ayrılan
pullu efir vaxtının ümumi həcmi ayrılan pulsuz efir vaxtının ümumi həcmindən az və həmin həcmdən
iki dəfədən artıq ola bilməz, nəşr səhifələrində ödənişli dərc üçün ayrılmış yerin ümumi həcmi isə
ayrılan pulsuz nəşr səhifələrinin həcmindən az olmamalıdır.
Teleradio təşkilatlarında və dövri nəşrlərdə ödənişli əsaslarla aparılan təşviqatın vaxtı
seçkiqabağı təşviqat subyektləri arasında onların verdikləri bildiriş əsasında teleradio təşkilatları və
dövri nəşrlərin redaksiyaları tərəfindən keçirilən püşkatma nəticəsində müəyyənləşdirilir.
Seçkiqabağı təşviqat materiallarının efirə verilmə və ya dərc olunma şərtləri bütün namizədlər,
siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları üçün eyni olmalıdır.
Püşkatma keçirildikdən sonra efir vaxtı və dövri nəşrlərdə dərc üçün yer bağlanmış müqavilə
əsasında təqdim edilir. Müqavilədə seçkiqabağı təşviqatın forması, efirəçıxma vaxtı və tarixi, dərcetmə
tarixi, verilən efir vaxtının müddəti, dərc üçün ayrılan yerin həcmi, ödənişin qaydası və həcmi, aparıcı
jurnalistin teleradio verilişləri prosesində iştirak forması və şərtləri nəzərdə tutulmalıdır.
Efir vaxtının haqqı və dövri nəşr səhifələrində ayrılmış yerin dəyəri yalnız namizədlərin xüsusi
seçki fondu və ya siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının vahid seçki fondu vəsaitləri hesabına
ödənilməlidir.
Püşkatma keçirildikdən sonra ayrılmış efir vaxtından və dövri nəşrlərin səhifələrindəki yerdən
imtina edilərsə, bu barədə efirə çıxmağa 2 gün qalmış müvafiq teleradio təşkilatına, dərcetmə gününə
isə azı 5 gün qalmış müvafiq dövri nəşrin redaksiyasına məlumat verilməlidir. Teleradio təşkilatları və
dövri nəşrlərin redaksiyaları sərbəstləşdirilmiş efir vaxtından və yerdən seçkiqabağı təşviqat
məqsədləri üçün istifadə edə bilməzlər. Bu qurumlar seçkiqabağı təşviqat istisna olmaqla, həmin
sərbəstləşdirilmiş imkanlardan öz mülahizələri üzrə istifadə edirlər.
Namizədin, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun seçkiqabağı təşviqat materiallarının
verilməsini malların, xidmətlərin reklamları ilə və ya digər proqlamların verilməsi ilə dayandırmaq
qadağandır.
Kütləvi tədbirlər yolu ilə seçkiqabağı təşviqat yığıncaqlar, vətəndaşlarla görüşlər, kütləvi
müzakirələr, söhbətlər və s. formalarda aparılır.
Dövlət orqanları, bələdiyyə qurumları qeydə alınmış namizədə, siyasi partiyalara, siyasi
partiyalar bloklarına vətəndaşlarla görüşlər, açıq müzakirələr təşkil edilməsində və keçirilməsində
köməklik etməlidirlər.
Dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan, seçkiqabağı tədbirlərin keçirilməsi üçün yararlı yer
(bina, otaq) seçki komissiyalarının sifarişi ilə seçkiqabağı təşviqat subyektlərinin seçki komissiyaları
ilə razılaşdırdıqları vaxtda seçicilərlə görüşlər üçün istifadəyə mülkiyyətçilər tərəfindən pulsuz verilir.
Göstərilən yer qeydə alınmış namizədlərdən birinə, siyasi partiyaya, siyasi partiyalar blokuna
seçkiqabağı təşviqatın aparılması üçün verilmişsə, mülkiyyətçi digər namizədə, siyasi partiyaya, siyasi
partiyalar blokuna eyni istifadə şərtləri ilə həmin yeri verməkdən imtina edə bilməz.
Seçicilərlə görüşlər, yığıncaqlar, digər seçkiqabağı kütləvi tədbirlər keçirmək üçün qeydə alınmış
namizədlər, siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları mülkiyyət formasından asılı olmayaraq,
vətəndaşlara və təşkilatlara məxsus bina və otaqları müqavilə əsasında icarəyə götürmək hüququna
malikdirlər.
Dövlətin müvafiq reyestrlərinə daxil edilmiş, mədəniyyət obyektləri sayılan bina və avadanlıq
təşviqat məqsədləri üçün istifadə edilə bilməz.
Seçki komissiyaları qeydə alınmış namizədlərə, siyasi partiyalara, siyasi partiyaların bloklarına
seçkiqabağı kütləvi tədbirlər keçirmək üçün bərabər şərait yaradırlar, müvafiq icra hakimiyyəti
orqanları isə həmin kütləvi tədbirlərin keçirilməsində təklükəsizliyi və ictimai asayişi qanunvericiliyə
uyğun olaraq təmin edirlər.
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Çap, audiovizual və digər seçkiqabağı təşviqat materialları buraxmaq (qanunla
müəyyənləşdirilmiş qaydada) hüququndan istifadə etməklə də qeydə alınmış namizədlər, siyasi
partiyalar, siyasi partiyaların blokları seçkiqabağı təşviqat apara bilərlər.
Seçkiqabağı çap və audiovizual təşviqat materiallarında bu materialları hazırlayan və
hazırlanmasını sifariş edən təşkilatların adı, materialların tirajı və buraxılış tarixi barədə məlumat
olmalıdır.
Qeydə alınmış namizədlər, siyasi partiyalar, siyasi partiyalar blokları çap olunan seçkiqabağı
təşviqat materialları haqqında tam məlumatları və ya onların surətlərini, habelə bu materialları sifariş
edən və hazırlayan təşkilatların ünvanları barədə məlumatları müvafiq seçki komissiyasına təqdim
etməlidirlər.
Dairə seçki komissiyalarının təklifi ilə yerli icra hakimiyyəti orqanları və bələdiyyə qurumları
səsvermə gününə azı 30 gün qalmış hər bir seçki məntəqəsinin ərazisində təşviqat materiallarının
lövhələrdə yerləşdirilməsi üçün yer müəyyənləşdirməlidirlər. Həmin yerlər elə olmalıdır ki, seçicilərin
gəlməsi üçün əlverişli olsun və orada yerləşdirilən məlumatları oxumaq mümkün olsun.
Səsvermə üçün ayrılmış otaqlarda və ya onların girişində, dövlətin müvafiq reyestrinə daxil
edilmiş tarix və mədəniyyət abidələri sayılan binalarda, qurğularda və otaqlarda seçkiqabağı təşviqat
materialları yerləşdirilə bilməz.
Seçkiqabağı təşviqat zamanı sui-istifadə hallarına yol verilməməlidir.
Seçkiqabağı təşviqat zamanı təşviqat aparmaq hüququna malik olan subyektlər tərəfindən
təşkilati işlərin yerinə yetirilməsi məqsədi istisna olmaqla, seçicilərə pul vəsaiti, maddi sərvət, qiymətli
kağızlar, hədiyyələr vermək və onları qeyri-qanuni hərəkətlər yolu ilə öz tərəfinə çəkmək, dövlət və
bələdiyyə mülkiyyətində olan nəqliyyat vasitələrindən pulsuz istifadə etmək, dövlət orqanlarının və
bələdiyyə qurumlarının fəaliyyətini təmin edən rabitə və informasiya vasitələrindən istifadə etmək,
xeyriyyə fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, seçicilərə mükafat və bəxşiş təklif etmək, onları cəza ilə
hədələmək, təzyiq göstərmək və digər qanunazidd üsullarla səsverməyə və ya səsvermədən çəkinməyə
sövq etmək, digər namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının təşviqat
kampaniyalarına müdaxilə etmək və pozmaq, onların seçkiqabağı təşviqat materiallarının yayılmasına
mane olmaq, təşviqat plakatlarını və digər təşviqat materiallarını məhv etmək və korlamaq
yolverilməzdir.
Hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə, konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə və
dövlətin ərazi bütövlüyünün pozulmasına çağırışlar, vətəndaşların şərəf və ləyaqətini təhqir edən
mülahizələr, sosial, irqi, milli, dini və hər hansı digər meyara əsaslanan ədavət və düşmənçilik
yaradan, əqli mülkiyyət haqqında qanunvericiliyi pozan təşviqatın aparılması qadağandır.
Seçkiqabağı təşviqat aparmaq üçün şərait yaratmış teleradio verilişləri təşkilatları və dövri
nəşrlər, eləcə də seçkiqabağı təşviqatın digər subyektləri müqavilə ilə öz üzərlərinə götürdükləri
öhdəlikləri yerinə yetirməyə borcludurlar.
Efir vaxtından və dövri nəşrlərdən istifadə zamanı təşviqat prosesinin subyektləri müqavilədə
müəyyənləşdirilmiş şərtləri pozduqda teleradio verilişləri təşkilatları efir vaxtının verilməsi və dövri
nəşrlər isə dərc üçün yerin ayrılması haqqında müqavilənin ləğvi barədə məhkəməyə müraciət edə
bilərlər.
Seçkiqabağı təşviqat zamanı qanunvericiliyin tələblərinin pozulması Azərbaycan
Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə, Mülki Məcəlləsinə və İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq
cinayət, mülki və inzibati məsuliyyətin yaranmasına səbəb olur.
Seçki Məcəlləsi ilə seçkiqabağı təşviqat üçün müəyyən edilmiş qaydalara riayət edilməsinə
nəzarəti MSK nəzdində yaradılmış və əsasən jurnalistlərdən ibarət olan mətbuat qrupu həyata keçirir.
Azərbaycan.-2019.-24 noyabr.-№261.-S.1,7.
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Bələdiyyə seçkilərinə namizədlərin qeydə alınması bitdi
MSK-da son rəqəmlər hesablanır...
Nərgiz Liftiyeva
Xəbər verdiyimiz kimi, dekabrın 23-ə təyin olunan bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar namizədlərin qeydə
alınması və məqsədilə seçici siyahılarının məlumat lövhələrində yerləşdirilməsi üçün ayrılan müddət başa çatır.
Qanunvericiliyə görə, sənədlər səsvermə gününə ən çox 50 və ən az 30 gün qalmış, yəni 2019-cu il noyabrın 3dən noyabrın 22-i saat 18:00-dək təqdim edilməli idi. Artıq bu müddət sona çatıb.
Sənədlər qəbul edildikdən sonra 7 gün müddətində Dairə Seçki Komissiyaları imza vərəqələri və təqdim
edilən digər sənədlərdə olan məlumatların düzgünlüyünün yoxlanılması və namizədin qeydə alınıb-alınmaması
haqqında qərar qəbul edir. Qeyd edək ki, noyabrın 18-dən etibarən bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar seçicilərin
tanış olması və əlavə dəqiqləşdirmənin aparılması məqsədilə seçici siyahılarının məlumat lövhələrində
yerləşdirilməsi üçün ayrılan müddət başa çatıb. Seçki Məcəlləsinə əsasən, məntəqə seçki komissiyaları səsvermə
gününə azı 35 gün qalanadək seçicilərin tanış olması və əlavə dəqiqləşdirmənin aparılması məqsədilə seçici
siyahılarının məlumat lövhələrində yerləşdirilməsini təmin etməlidirlər.
Artıq seçkilərdə xarici müşahidəçilərin iştirakı ilə bağlı da rəsmi prosedurlar həyata keçirilib. Mərkəzi
Seçki Komissiyasının sədr müavini Rövzət Qasımovun verdiyi məlumata görə, dekabrın 23-ə təyin edilmiş
bələdiyyə seçkilərini müşahidə etmək üçün 15-ə beynəlxalq təşkilata müraciət ünvanlayıb. Azərbaycanda
keçirilən bütün seçkilərdə arzu edən beynəlxalq təşkilatların və xarici qurumların müşahidəçi qismində
iştirakına şərait yaradılıb. Doğrudur, bələdiyyə seçkiləri yerli seçkilər olduğu üçün beynəlxalq təşkilatlar bunu
müşahidə etməyə o qədər də böyük maraq göstərmir. Ancaq MSK yerli seçkilərlə bağlı Avropa Şurasının Yerli
və Regional Hakimiyyətlər Konqresinə dəvət göndərilib, çünki bu qurum yerli özünüidarəetmə məsələlərinə
diqqət göstərir. Müraciət olunan qurumların sayı 15-dir. səsvermə gününə 10 gün qalana qədər xarici
müşahidəçilərin qeydiyyatı davam edəcək".
Bələdiyyə seçkiləri üçün qeydə alınan namizədlərin dəqiq siyahısı gələn həftə aparılan
hesablamalardan sonra bəlli olacaq. Ancaq son günlərin məlumatı belədir ki, 42 mindən çox iddiaçı
bildiriş təqdim edib.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədr müavini Rövzət Qasımov bildirib ki, Azərbaycanda dekabrın
23-ə təyin edilmiş bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar olaraq dairə seçki komissiyalarına (DSK) 42 625 iddiaçı
bildiriş təqdim edib. həmin şəxslərdən 35 574 nəfəri namizəd statusunu alıb və qeydiyyatdan keçib. Proses 22
noyabr saat 18:00-da yekunlaşıb. Namizədlər arasında qadınlar və gənc namizədlər daha çox fəallıq nümayiş
etdiriblər. Qeydiyyatdan keçərək namizəd statusu almış passiv seçki hüququna malik vətəndaşların 30 faizindən
çoxu qadınlardır.
O cümlədən, qeydə alınmış namizədlərin təxminən 28 faizə yaxını gənclərdir. R.Qasımovun açıqladığı
məlumata görə, bu seçkilərdə hətta yaşı 21-dən aşağı olan 300-ə yaxın gənc artıq namizəd olaraq qeydə alınıb.
Qeyd edək ki, Seçki Məcəlləsinə əsasən, bələdiyyələrin səlahiyyət müddəti 5 ildir.
Bəs görəsən, builki bələdiyyə seçkiləri bu qurumların səlahiyyətinin və rolunun artırılmasında nə kimi rol
oynayacaq? Azərbaycanda bələdiyyə institutunun inkişafı ilə bağlı hansı islahatların aparılmasına ehtiyac var?
Gələn ilin əvvəlindən etibarən evini sığorta etdirməyənlər cərimə olunacaq. Şərtləri və üstünlükləri nədir?
“Yeni Müsavat”a açıqlamasında mövzuya aydınlıq gətirən iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli bildirdi
ki, Azərbaycanda bələdiyyə institutuna marağın artması , insanlarda bələdiyyəçiliyə daha ciddi
yanaşması üçün səlahiyyətlə bağlı məsələlər öz həllini tapmalıdır: “Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki,
burada təyin edilmişlər - yəni yerli icra hakimiyyəti orqanları nümayəndələri, seçilmişlər üzrə- yəni bələdiyyə
nümayəndələri üzərində formal olsa da böyük səlahiyyətə malikdir. Nadir bir hal olsa da, təyin edilənlər
seçilənlərdən daha çox səlahiyyətə, üstünlüyə malikdirlər. Bu vəziyyət dəyişməlidir. Bu bələdiyyə seçkilərində
əsas mövzu - yerli özünü idarəetmənin önəminin daha geniş izah edilməsinə və vətəndaşlara bu marağın
aşılanmasına ehtiyac var.
N.Cəfərli hesab edir ki, böyük şəhər bələdiyyələrinin yaradılması da əsas müzakirə mövzularından
biri olmalıdır: “Bu seçkilərdə biz çalışacağıq ki, bu məsələni gündəmə gətirək. Türkiyədə bələdiyyə seçkilərinə
marağın daha ciddi və böyük olmasının əsas səbəbi böyük şəhər bələdiyyələrinin olmasıdır. Bakıda,
Sumqayıtda, Gəncədə, Mingəçevirdə və digər böyük şəhərlərdə böyük şəhər bələdiyyəsi institutu artıq
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yaradılmalıdır. Budəfəki seçkilərə qədər bu institut yaradıla bilməsə də, ən azından gündəmə gətirilə bilər,
müzakirə mövzularından biri olsa, belə bir tələb qoyulsa, ən azı bu seçkilərdən sonra qanunvericiliyə dəyişiklik
edilməklə, Azərbaycanda böyük şəhər bələdiyyələrinin yaradılması bərqərar edilə bilər. Bu da yerli
özünüidarəetməni daha da gücləndirəcək və yerli problemlərin daha effektiv həll olunmasını sürətləndirəcək. Bu
çox pozitiv bir dəyişiklik ola bilər. Azərbaycanda hazırkı bələdiyyə institutu seçkilərə marağın az olmasının əsas
səbəbidir. Maraq aşağı səviyyədir, parlament və prezident seçkiləri ilə müqayisə olunmaz dərəcədədir. Bu da
yerli idarəetmə orqanlarının səlahiyyətlərinin zəif olmasından irəli gəlir. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv
olarkən də böyük şəhər bələdiyyələrinin yaradılması ilə bağlı öhdəlik götürmüşdü. Bu öhdəliyi yerinə
yetirməyən yeganə Avropa Şurası üzv ölkəsidir”.
Yeni Müsavat.-2019.-23-24 noyabr.-№245.-S.10.
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Bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq uğurla davam edir
Rövzət Qasımov,
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası sədrinin müavini
Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) qərarı ilə dekabrın 23-nə təyin edilmiş növbəti bələdiyyə
seçkilərinin azad, ədalətli və şəffaf keçirilməsi üçün bütün zəruri tədbirlər görülür. Seçki prosesinin
mühüm mərhələləri olan seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsi, normativ-hüquqi bazanın
təkmilləşdirilməsi, seçicilər də daxil olmaqla, bütün seçki subyektlərinin maarifləndirilməsi, bələdiyyə
üzvlüyünə namizədliyin irəli sürülməsi və qeydə alınması, bərabər şərtlərə əsaslanan seçkiqabağı təşviqat
imkanının yaradılması, müşahidəçilər və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin sərbəst
fəaliyyəti üçün tam azad və maneəsiz şəraitin yaradılması ilə bağlı addımlar MSK-nın hazırlayıb təsdiq
etdiyi Təqvim Planına əsasən atılır.
Bütövlükdə seçkilərin milli qanunvericiliyə və müasir beynəlxalq normalara uyğun yüksək səviyyədə
hazırlanıb keçirilməsində ardıcıl, sistemli və keyfiyyətlə reallaşdırılan çoxsaylı genişmiqyaslı layihələr olduqca
mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Vətəndaşlarımızın seçmək və seçilmək kimi əsas konstitusion hüquqlarının təmin olunmasında seçici
siyahılarının mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq, MSK Seçki Məcəlləsinin tələblərinə əsasən hər il
olduğu kimi 2019-cu ildə də seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsinə ciddi diqqət yetirib. Yanvar ayının
əvvəllərindən may ayının sonunadək həyata keçirilən kifayət qədər böyük miqyaslı və əhatəli işə ölkə üzrə aşağı
seçki komissiyalarının otuz mindən artıq üzvü cəlb olunub və bütün proses boyu həm aidiyyəti dövlət orqanları,
həm də yerli qurumlarla sıx əməkdaşlıq edilib. Siyahılar dəqiqləşdirildikdən sonra keyfiyyətlə tərtib və çap
edilərək qanunvericilikdə nəzərdə tutulan müddətdə aşağı seçki komissiyalarına çatdırılıb, seçki məntəqələrində
asılmaqla, eləcə də MSK-nın rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilməklə seçicilərə və geniş ictimaiyyətə təqdim
olunub.
Siyahıların dəqiqləşdirilməsi prosesində seçicilərin aktiv iştirakı və marağı, habelə MSK-nın 115 nömrəli
qaynar xətti və internet səhifəsindəki onlayn müraciət imkanı məlumatların yoxlanılması və dəqiqləşdirilməsinə
şərait yaradıb. Bununla bərabər müasir texnologiyalardan və texniki imkanları daha da təkmilləşdirilən xüsusi
proqram təminatlarından geniş istifadə olunması seçici siyahılarının effektiv hazırlanması, yüksək standartlara
uyğun tərtib və çapı üçün görülən işlərin effektivliyini daha da yüksəldib.
Seçki Məcəlləsinin tələbinə uyğun olaraq, bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar hazırda da seçici siyahılarının
dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı mütəmadi iş gedir və bu proses səsvermə gününə 25 gün qalanadək davam edir.
Dəqiqləşdirmə prosesinə seçicilərin fəal cəlb olunması və görülən işlərin keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsi
məqsədi ilə müxtəlif vasitələrlə intensiv təşviqat kampaniyası gerçəkləşdirilib və bu istiqamətdə KİV və sosial
şəbəkələrin imkanlarından geniş istifadə olunub. Belə ki, adların seçici siyahılarında yoxlanılması ilə bağlı MSK
tərəfindən hazırlanan geniş tirajlı böyük ölçülü məlumatlandırma plakatları bütün ölkə ərazisinə yayılaraq
əhalinin xüsusilə sıx məskunlaşdığı yerlərdə və çoxsaylı məlumat lövhələrində yerləşdirilib. Seçici siyahılarının
dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı MSK-nın hazırladığı videoçarx da komissiyanın rəsmi internet səhifəsində və sosial
şəbəkələrdə yerləşdirilməklə, eləcə də televiziya və radio kanalları vasitəsilə yayımlanmaqla mütəmadi şəkildə
nümayiş etdirilib.
Bu il ölkəmizdə bələdiyyə seçkilərinin keçiriləcəyini nəzərə alaraq, hələ seçkilər təyin olunmazdan xeyli
əvvəl MSK tərəfindən dairə və məntəqə seçki komissiyalarının seçkilərə hazırlığının monitorinqi aparılıb.
Onların təchizatı istiqamətində bütün lazımi addımlar atılıb və aşağı seçki komissiyaları zəruri avadanlıq və
materiallarla təmin olunaraq seçki gününə tam hazır vəziyyətə gətirilib.
Seçkilərin azad, ədalətli və şəffaf keçirilməsində, eləcə də seçki iştirakçılarının maarifləndiriməsində və
fəaliyyətlərinin təkmilləşdirilməsində hüquqi çərçivə və təkmil normativ-hüquqi baza da əhəmiyyətli rol
oynayır. Aşağı seçki komissiyaları üzvlərinin və digər seçki subyektlərinin maarifləndirilməsini həyata
keçirmək, seçki qanunvericiliyinin müddəalarının peşəkarcasına icrasını, seçkilərdə iştirak üzrə hüquqi biliklərin
artırılmasını və gücləndirilməsini təmin etmək üçün MSK təlimat, izah və qaydalar şəklində normativ xarakterli
48 sənəd hazırlayıb. Seçkilərlə bağlı qanunvericilikdə nəzərdə tutulan çoxsaylı müxtəlif prosedurların ardıcıl,
səmərəli və keyfiyyətlə gerçəkləşdirilməsi, seçki prosesi iştirakçılarına metodiki kömək göstərilməsi, o
cümlədən seçkilərin yüksək səviyyədə hazırlanıb keçirilməsi məqsədi daşıyan bu sənədlər MSK üzvləri
tərəfindən baxıldıqdan və geniş müzakirə olunduqdan sonra komissiyanın iclaslarında qəbul edilib, maraqlı
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şəxslərin əldə edə bilmələri üçün 16 toplu şəklində nəşr etdirilərək aşağı seçki komissiyalarına paylanılıb,
həmçinin Azərbaycan və ingilis dillərində MSK-nın rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilib.
MSK seçkilərin demokratiya və aşkarlıq şəraitində keçirilməsi üçün çoxsaylı nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlar, o cümlədən zəngin seçki ənənəsi formalaşmış ölkələrin ali seçki qurumları ilə yaxından əməkdaşlıq
edir. Mütəmadi şəkildə bu əməkdaşlıq çərçivəsində müxtəlif layihələr gerçəkləşdirilir, görüşlər keçirilir,
mümkün tərəfdaşlıq imkanları müzakirə edilir, qarşılıqlı təcrübə və fikir mübadiləsi aparılır.
Ölkəmizdə keçirilən seçkilər daim yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin maraq dairəsində olaraq, çoxsaylı
yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin iştirakı ilə xarakterizə olunub. Bələdiyyə seçkilərində də aşkarlığın və
şəffaflığın daha geniş təmin olunması üçün bütün digər vasitələrlə yanaşı, MSK tərəfindən Avropa Şurasının
Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinə və 15 ölkənin ali seçki qurumlarına dəvətnamə göndərilib.
Bələdiyyə seçkilərində iştirakçılara bərabər şərtlər və eyni imkanlar yaradılması, seçicilərin öz
hüquqlarından tam maneəsiz və sərbəst istifadə etmələri və beləliklə seçkilərin azad, ədalətli və şəffaf
keçirilməsi üçün geniş iş aparılır və bütün addımlar atılır. Seçkilərin yüksək səviyyədə təşkil olunub
keçirilməsində maarifləndirmənin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq, MSK çoxsaylı irimiqyaslı
maarifləndirmə layihələri gerçəkləşdirib. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27
dekabr 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı” bütün maarifləndirmə
layihələrinin həyata keçirilməsində MSK üçün istiqamətverici əsas rolunu oynayır.
Dövlət başçısının həmin sərəncamına əsasən ölkənin ali dövlət qurumlarının rəhbər şəxslərinin də iştirakı
ilə dairə seçki komissiyalarının sədrləri üçün geniş müşavirə və aşağı seçki komissiyalarının üzvləri üçün seçki
hüququ üzrə ixtisaslaşdırılmış kurslar, bələdiyyə üzvlüyünə namizədlərin qeydiyyatı prosedurlarına həsr olunan
tədbirlər, seçkilərlə bağlı müraciətlərin araşdırılmasına həsr olunan regional seminarlar, seçki praktikamızda ilk
dəfə Ali Məhkəmə və Apelyasiya məhkəmələri ilə birgə seçki mübahisələrinin həlli ilə bağlı müraciətlərin
məhkəmə qaydasında araşdırılmasına həsr olunan regional seminar-müşavirələr, əyani vəsaitlərdən istifadə
edilməklə praktiki məşğələlərə geniş yer verilən treninqlər bu qəbildən olan layihələrin bir qismidir. Qeyd
etmək lazımdır ki, MSK-nın maarifləndirmə layihələrinin seçki gününədək davam etməsi və müxtəlif statuslu
digər seçki iştirakçılarını da əhatə etməsi nəzərdə tutulur.
Yuxarıda sadalananlarla yanaşı, seçki subyektlərinin maarifləndirilməsi, onlara metodiki yardım
göstərilməsi və seçki prosesindəki fəaliyyətlərinin sadələşdirilməsi məqsədi ilə aşağı seçki komissiyalarının
üzvləri, namizədlər, müşahidəçilər, polis əməkdaşları və KİV üçün çoxsaylı yaddaş kitabçaları və digər
maarifləndirmə materialları hazırlanaraq aidiyyəti üzrə çatdırılıb, həmçinin MSK-nın internet səhifəsində
yerləşdirilərək geniş ictimaiyyətə təqdim olunub.
Qarşıdan gələn bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı seçicilərin də maarifləndirilməsi MSK-nın daim diqqət
mərkəzində olub və bu istiqamətdə intensiv şəkildə bir sıra layihələr gerçəkləşdirilib. Seçiciləri səsvermədə
aktiv iştiraka səsləyən, onları öz hüquqlarından sərbəst istifadə etməyə dəvət edən, səsvermə proseduru, çağırış
xarakterli və s. müxtəlif mövzuları əhatə edən geniş tirajlı məlumatlandırma plakatları əhalinin xüsusilə sıx
məskunlaşdığı və asanlıqla görünə bilən yerlərdə asılıb. Bütün bunlarla yanaşı, Seçki Məcəlləsinin tələblərinə
əsasən seçicilərin səs verəcəkləri seçki məntəqəsinin ünvanı, səsvermənin yeri və vaxtı barədə məlumat
verilməsi məqsədilə əvvəlki ənənəni davam etdirərək seçicilərə çatdırılan bildirişdə, həmçinin səsvermə
prosesində istifadə olunan şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin siyahısı, səsvermə qaydası və digər aidiyyəti
prosedurlarla bağlı maarifləndirmə xarakterli məlumatları özündə əks etdirən 5020287 bildiriş qanunvericilikdə
nəzərdə tutulan müddətdə və qaydada seçicilərin sayına uyğun çap edilib və səsvermə gününə 7 gün qalanadək
seçicilərə paylanılması nəzərdə tutulub. MSK-nın seçici məlumatlandırma proqramı çərçivəsində hazırlanmaqda
olan videoçarx da seçicilərin səsvermə prosedurları barədə aydın və ətraflı məlumatlandırılmasına imkan
yaradacaq.
Komissiyanın həyata keçirdiyi maarifləndirmə proqramının bir qolu da ilk dəfə səs verən gənc seçiciləri
əhatə edir. Bələdiyyə seçkilərinə gənclərin daha fəal cəlb olunması və onların öz innovativ potensiallarından
geniş istifadə edə bilmələri üçün hərtərəfli şərait yaradılıb, habelə gənclərin maarifləndirilməsi və
məlumatlandırılması məqsədi ilə bir sıra layihələr həyata keçirilməsinə başlanılıb. Gənclərin seçkilərdə aktiv
iştiraka dəvət olunması məqsədi ilə MSK tərəfindən hazırlanan videoçarx televiziya və radio kanalları vasitəsilə
mütəmadi şəkildə yayımlanmaqla bütün ölkə elektoratı ilə yanaşı, bələdiyyə seçkilərinə ilk dəfə qatılan 87054
gəncin seçkilərlə bağlı məlumatlandırılmasında böyük əhəmiyyət daşıyır. Sözügedən videoçarx, həmçinin
MSK-nın internet səhifəsi və sosial şəbəkələrdə də yerləşdirilərək nümayiş etdirilir. Gənclərə yönəlmiş məhz bu
kimi addımlar namizəd qismində bələdiyyə seçkilərinə qatılanların təxminən 27 faizinin gənclər olmasına rəvac
verib.

72

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Bələdiyyə hakimiyyəti.
Sənədlər toplusu

MSK-nın seçici maarifləndirmə proqramı çərçivəsində gerçəkləşdirdiyi tədbirlər sırasında Şərqdə ilk dəfə
seçki hüququ qazanan Azərbaycan qadınlarının bələdiyyə seçkilərində fəallığının daha da yüksəldilməsinə
yönələn layihələr də var. MSK-nın televiziya və radio kanallarında nümayiş etdirilməklə qadınları fəallıqla
seçkilərə qatılmağa səsləyən videoçarxı ilə yanaşı, həm də KİV-də öz əksini tapan çoxsaylı məlumatlar
bələdiyyə seçkilərində qadınların fəallığının artırılmasına öz töhfəsini verir. Sevindirici haldır ki, bələdiyyə
üzvlüyünə indiyədək qeydə alınmış namizədlərin təxminən 30 faizini qadınlar təşkil edir.
Bələdiyyə seçkilərinin cəmiyyət üçün yerli əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq, MSK seçkilər təyin
olunduqdan sonra KİV-lə əlaqələrini daha da intensivləşdirib. MSK-nın iclaslarının vaxtı barədə KİV
nümayəndələri əvvəlcədən məlumatlandırılır və onlar mütəmadi qaydada MSK-nın tədbirlərinə dəvət olunaraq
lazımi informasiya əldə edirlər. Ölkə ictimaiyyətinin seçkilərin hazırlanması və keçirilməsi ilə bağlı
məlumatlandırılması üçün bələdiyyə seçkiləri təyin olunduğu gündən MSK tərəfindən ardıcıl şəkildə müxtəlif
aktual mövzuları əhatə edən çoxsaylı brifinqlər keçirilir, seçkilərlə bağlı reallaşdırılan bütün layihələr barədə
respublikada fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələrinə mətbuat bülletenləri və məlumatlar çatdırılır.
İndiyədək komissiyanın iclasları və təşkil edilən tədbirlər barədə mətbuatda yüzlərlə müxtəlif xarakterli
material, eyni zamanda MSK sədrinin, Komissiya üzvləri və Katibliyin əməkdaşlarının açıqlamaları dərc
olunub.
Seçicilər də daxil olmaqla bütün ölkə elektoratının, eləcə də seçki subyektlərinin məlumatlandırılmasında
MSK-nın rəsmi internet səhifəsi (www.msk.gov.az, www.cec.gov.az, www.infocenter.gov.az) olduqca
əhəmiyyətli rol oynamaqla, seçki iştirakçıları üçün etibarlı informasiya mənbəyinə çevrilib. Seçkilərlə bağlı
bütün məlumatlar internet səhifəsində yerləşdirilir və seçki prosesi boyunca istifadəçilər internet səhifəsinə daxil
olaraq istədikləri müxtəlif məlumatları əldə edirlər. Komissiyanın sosial şəbəkələrdəki səhifələri də seçki
kampaniyası boyunca istifadəçilərin ixtiyarında olur və məlumatlar mütəmadi qaydada bu səhifələrdə də
yerləşdirilir. Seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsi dövrü də daxil olmaqla, bu müddət ərzində MSK-nın internet
səhifəsinə 993000-dən artıq istifadəçi baxışının olması, səhifənin seçki prosesi iştirakçılarının
məlumatlandırılması və şəffaflığın təmin olunmasındakı əhəmiyyətli roluna nümunədir.
Seçkilərə start verildiyi gündən bələdiyyə üzvlüyünə namizədlərin irəli sürülməsi kampaniyası başlanıb
və sevindiricidir ki, bu mərhələ heç bir xoşagəlməz hal baş vermədən şəffaf mühitdə müxtəlif siyasi qüvvələrin
fəallığı ilə diqqət çəkir. Öz namizədləri ilə seçkilərə qatılmaq niyyətində olan 13 siyasi partiya tərəfindən
səlahiyyətli nümayəndələrin qeydə alınması üçün MSK-ya ünvanlanan müraciətlərə müsbət reaksiya verilərək,
siyasi partiyaların təqdim etdiyi bütün şəxslər səlahiyyətli nümayəndələr kimi qeydə alınıb.
Dairə seçki komissiyalarına siyasi partiyalar tərəfindən, öz təşəbbüsü ilə və seçicilərin təşəbbüs qrupları
tərəfindən olunan müraciətlərə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vaxtda və qaydada baxılaraq 42769 nəfərin
namizədliyi təsdiq olunub. Müraciət edənlər arasında öz təşəbbüsləri ilə seçkilərə qatılan 35 siyasi partiyaya
mənsub vətəndaşların olması da bələdiyyə seçkilərinə ölkə ictimaiyyətinin müxtəlif siyasi baxışlı kəsimlərinin
marağının aşkar göstəricisidir.
Seçkilərdə iştirak edən bütün namizədlərə imzatoplama kampaniyasına başlamaq üçün vaxtında və lazımi
sayda imza vərəqələri verilib, onlar sərbəst şəkildə imzatoplama kampaniyası həyata keçiriblər. Qeydiyyat üçün
tələb olunan sayda seçici imzaları toplanan imza vərəqələrini və digər sənədləri dairə seçki komissiyalarına
təqdim edən 41872 nəfərin namizədliyi bu vaxtadək qeydə alınıb ki, bu da yerli özünüidarənin formalaşmasında
ölkə elektoratına geniş seçim imkanı yaradır.
Namizədlərin sənədlərinin yoxlanılması prosesi maraqlanan bütün şəxslər və ictimaiyyət üçün tam açıq,
şəffaf şəkildə aparılır. Belə ki, siyasi partiyaların, bələdiyyə üzvlüyünə namizədlərin səlahiyyətli nümayəndələri,
müşahidəçilər və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri istənilən an proseslə tanışlıq imkanına malik
olaraq onu birbaşa izləyirlər.
Bələdiyyə seçkilərinin mühüm hissəsi olan seçkiqabağı təşviqat mərhələsində səlahiyyətli subyektlərin öz
təşviqatlarını aparmaları üçün MSK başda olmaqla aşağı seçki komissiyaları və digər əlaqədar qurumlar
tərəfindən öz səlahiyyətləri daxilində bütün tədbirlər görülür, azad, ədalətli və şəffaf seçkilərin keçirilməsi üçün
ölkə ərazisində hərtərəfli və bərabər seçkiqabağı təşviqat mühiti yaradılır. Seçkiqabağı təşviqatın mühüm tərkib
hissələrindən biri olan namizədlərin seçicilərlə görüşləri və yığıncaqları üçün Seçki Məcəlləsinin tələblərinə
uyğun olaraq respublikadakı yaşayış məntəqələrində kifayət sayda açıq və qapalı görüş yerləri ayrılır. Onlar
daimi görüş yerləri ilə yanaşı, Seçki Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş digər imkanlardan da istifadə edərək öz
seçicilərinə sərbəst şəkildə seçkiqabağı platformalarını çatdıracaqlar.
Artıq seçki qanunvericiliyinin tələbinə əsasən, seçkiqabağı təşviqat kampaniyası dövründə plakatların və
digər çap materiallarının yerləşdirilməsi üçün müxtəlif uyğun yerlər ayrılmaqla yanaşı, məhz bu məqsədlə əlavə
vasitə kimi hər seçki məntəqəsinin ərazisində iki ədəd olmaqla, ümumilikdə on minə yaxın böyük ölçülü
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məlumat lövhəsi quraşdırılıb. Təşviqat subyektlərinə daha geniş imkanların yaradılması üçün Seçki
Məcəlləsində nəzərdə tutulan müddətdə və qaydada müxtəlif layihələrin gerçəkləşdirilməsi istiqamətində işlər
mütəmadi şəkildə davam edir.
Ölkəmizdə keçirilən seçkilərdə daim müxtəlif aşkarlıq institutlarının, yəni müşahidəçilərin və kütləvi
informasiya vasitələrinin yaxından iştirakına tam şərait yaradılır, qaynar xətt, internet resursları və seçki günü
prosesləri birbaşa izləməyə imkan verən veb-kameralardan geniş istifadə olunur. Seçki gününə hələ xeyli
müddət qalmasına baxmayaraq, indiyədək artıq müxtəlif siyasi partiyaları, qeyri-hökumət təşkilatlarını, müstəqil
namizədləri təmsil edən və öz təşəbbüsləri ilə seçkilərə qatılan 8489 yerli müşahidəçi MSK və dairə seçki
komissiyalarında akkreditasiyadan keçib.
Seçkilərin yerli əhəmiyyətini, on minlərlə namizədin prosesdə iştirakını və ölkə ictimaiyyətinin marağını
nəzərə alaraq, müşahidəçilərin sayının yaxın günlərdə daha sürətlə artacağını əminliklə söyləmək olar.
Məmnuniyyətlə vurğulamaq lazımdır ki, seçki praktikasında Azərbaycan təcrübəsi kimi tanınan və
şəffaflığın daha yüksək səviyyədə təmin olunması üçün digər vasitələrlə yanaşı, 2008-ci ildən bəri ölkəmizdə
keçirilən bütün seçkilərdə uğurla gerçəkləşdirilən veb-kamera təcrübəsinin builki bələdiyyə seçkilərində də
tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. İşğal olunmuş ərazilər istisna olmaqla, bütün ölkə coğrafiyasını əhatə edən 1000
seçki məntəqəsində (seçki məntəqələrinin təqribən 20 faizində) quraşdırılan bu veb-kameralar seçki günü
internet istifadəçilərinə istər ölkə daxilindən, istərsə xaricdən MSK-nın internet səhifəsinə daxil olaraq, heç bir
qeydiyyatdan keçmədən səsvermə, səslərin sayılması və nəticələrin müəyyənləşdirilməsi proseslərini
arasıkəsilmədən əvvəldən axıradək canlı müşahidə etmək imkanı verir.
Onu da qeyd edək ki, bələdiyyə seçkilərinin ədalətli və şəffaf keçirilməsi üçün bütün zəruri şərait
yaradılıb və seçki məntəqələri səsvermə gününə tam hazır vəziyyətə gətirilib. İnanırıq ki, seçicilərimiz onlar
üçün yaradılan bu qədər geniş imkanlardan səmərəli istifadə edəcək və seçki günü fəallıqla seçki məntəqələrinə
gələrək azad və sərbəst şəkildə öz konstitusion hüquqlarını reallaşdıracaqlar.
Xalq qəzeti.-2019.-28 noyabr.-№264.-S.4.
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Bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar seçki bülletenlərinin çapına başlanılıb
Dekabrın 23-də ölkəmizdə keçiriləcək bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar Mərkəzi Seçki Komissiyası
seçki bülletenlərinin çapına başlayıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov və Komissiya
üzvləri bu məqsədlə noyabrın 30-da Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin mətbəəsində keçirilən
tədbirdə iştirak ediblər. Mətbəədə yaradılan şərait və proseslə yaxından tanış olan sədr Məzahir Pənahov
seçki bülletenlərinin çapı və aşağı seçki komissiyalarına verilməsi ilə bağlı qanunvericiliyin tələblərinə
dəqiqliklə əməl edilməsi üçün öz tövsiyələrini verib.
MSK-dan aldığımız məlumatda deyilir ki, bütün seçki subyektləri üçün tamamilə açıq və şəffaf həyata
keçirilən çap prosesi barədə media nümayəndələrinə açıqlamasında Məzahir Pənahov bildirib ki, seçki
bülletenlərinin mətni, forması, sayı və hazırlanma qaydasına dair tələblər MSK-nın qərarına əsasən
müəyyənləşdirilib. Seçki keçiriləcək 1606 bələdiyyənin hər biri üçün ayrıca olmaqla, ümumilikdə, 5 020 287
(beş milyon iyirmi min iki yüz səksən yeddi) ədəd seçki bülleteninin çap olunması nəzərdə tutulub.
Artıq namizədliyin qeydə alınması mərhələsi tamamilə başa çatmış bələdiyyələr üzrə bülletenlərin çapına
başlanılıb. Seçki bülletenləri çap edildikdən sonra qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada və müddətdə
Mərkəzi Seçki Komissiyasından dairə seçki komissiyalarına, dairə seçki komissiyalarından isə məntəqə seçki
komissiyalarına verilir.
MSK sədri kütləvi informasiya vasitələri üçün təşkil olunan brifinqdə bələdiyyə seçkilərinin yüksək
səviyyədə təşkil olunub azad, ədalətli və şəffaf keçirilməsi üçün həyata keçirilən layihələr və son hazırlıq işləri
barədə də ətraflı məlumat verib, jurnalistlərin suallarını cavablandırıb.
Qeyd edək ki, seçki bülletenlərinin çap olunması prosesinin mühafizəsi Azərbaycan Respublikasının
Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti tərəfindən həyata keçirilir.
Xalq qəzeti.-2019.-1 dekabr.-№267.-S.6.
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Şəffaflıq təmin edilib
S.Cavadov
Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18 oktyabr 2019-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş təqvim planında
nəzərdə tutulmuş tədbirlər Neftçala rayonunda da həyata keçirilmişdir. Rayon üzrə 15 bələdiyyəyə 143 nəfər
üzv seçiləcəkdir.
Həmin yerlərə ümumilikdə 486 nəfərin namizədliyi qeydə alınmışdır. Onlar YAP, ASRP, AVP, BQP,
MDHP tərəfindən, habelə öz şəxsi təşəbbüsləri ilə irəli sürülmüş namizədlərdir. Hər bir namizədin qeydə
alınması, öz təşviqat kampaniyasını aparması üçün lazımi şərait yaradılmışdır. Bu məqsədlə namizədlərin
hamısı üçün qapalı və açıq yerlər ayrılmışdır.
Hər bir məntəqənin qarşısına və əhalinin gediş-gəlişinin gur olduğu yerlərə təşviqat lövhələri
vurulmuşdur.
61 saylı Neftçala Dairə Seçki Komissiyasının sədri Şaiq Məmmədov dedi ki, 41 məntəqənin hamısı
rabitə, alternativ işıq mənbəyi və digər avadanlıqla, təşviqat materialları ilə təchiz olunmuşdur.
Yolumuzu 7 saylı seçki məntəqəsindən saldıq. Bu məntəqə rayon Suvarma Sistemləri İdarəsinin inzibati
binasında yerləşir. Məntəqənin girişində lövhədə seçici siyahıları asılmışdır. Məntəqə seçki komissiyasının sədri
Yalçın Səfərovun sözlərindən aydın oldu ki, məntəqə üzrə 1285 nəfər seçici var. Onlardan 683 nəfəri qadın, 602
nəfəri kişidir. İlk dəfə səs verəcək seçicilərin sayı 24 nəfərdir. Seçicilərdən 23 nəfəri tələbədir. Onlar 23 dekabr
günü rayona gələrək səsvermədə iştirak edəcəklər. Bildirişlərin paylanması başa çatdırılmışdır. Məntəqədə vebkamera quraşdırılmışdır. 35 nəfər seçici isə səhhəti ilə bağlı məntəqəyə gələ bilməyəcəyi barədə məlumat
vermişdir. İki nəfərin iştirakı ilə daşınan qutunun onların evlərinə aparılması təmin ediləcəkdir.
Azərbaycan. - 2019.- 17 dekabr. - № 280. - S. 1,8.
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Bələdiyyə seçkilərinə sayılı günlər qaldı
Anar Əliyev
Müstəqilliyimiz bərpa olunduqdan sonra Azərbaycan Respublikasında yerli idarəçilik mexanizmi olan
bələdiyyələrin təşkil olunması və seçkilərin keçirilməsi üçün bələdiyyələr haqqında, bələdiyyələrə seçkilər
haqqında, bələdiyyələrin səlahiyyətləri və vəzifələri haqqında bir neçə qanun qəbul olunub. Ümummilli lider
Heydər Əliyev ilk bələdiyyə seçkiləri öncəsi xalqa müraciəti zamanı deyirdi: “Biz Azərbaycanda qeyri-dövlət,
tam müstəqil yerli özünüidarəetmə orqanları yaradırıq. Bu, həm demokratiyanın inkişafı deməkdir, eyni
zamanda, ölkəni idarə etməkdə vətəndaşlarımıza imkanlar yaradılmasının göstəricisidir. Əgər bələdiyyə
seçkiləri uğurla keçirilsə, əgər bələdiyyələrə həqiqətən, hər bir bölgədə fəaliyyət göstərib xalqa xidmət etmək
arzusunda olan insanlar seçilsə və bu insanlar həqiqətən, bələdiyyə üzvü olaraq xalqımıza yaxşı xidmət göstərə
bilsə, təbiidir ki, bu, bizim ölkəmizin inkişafında çox böyük rol oynayacaq və dövlətin qarşısında duran
vəzifələrin bir qismini bələdiyyələr öz üzərinə götürəcəkdir”. Ulu öndərin bu fikirləri bələdiyyə seçkilərinə
verilən önəmin, dəstəyin birbaşa göstəricisi idi.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bələdiyyə institutunun formalaşdırılması məsələsi ilk dəfə Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə işlənib hazırlanmış və 12 noyabr 1995-ci il tarixdə ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul olunmuş
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında öz əksini tapmışdır. Onun rəhbərliyi dövründə bu istiqamətdə
20-dən çox qanun qəbul olunmuş, 300-ə qədər qanunda dəyişikliklər edilmiş, onlarca fərman və sərəncam
imzalanmışdır. Beləliklə, bələdiyyələrə seçkilərin keçirilməsi üçün lazımi işlər görüldükdən sonra 12 dekabr
1999-cu il tarixinə ilk seçkilər təyin olundu.
1999-cu ildə ölkədə keçirilən ilk bələdiyyə seçkilərində 22 min nəfərdən artıq bələdiyyə üzvü seçilərək
2667 yerli özünüidarəetmə orqanı təşkil olundu. Ulu öndərin müvafiq sərəncamı ilə 2000-ci ildə Ədliyyə
Nazirliyi nəzdində Bələdiyyələrlə İş Mərkəzi yaradıldı.
Növbəti, 2004-cü il dekabrın 17-də ikinci bələdiyyə seçkiləri keçirilməklə yerli özünüidarəetmə
orqanlarının inkişafının yeni mərhələsi başlandı. Həmin seçkilərdə 2731 bələdiyyəyə 20356 bələdiyyə üzvü
seçildi.
Ölkəmizdə 2009-cu il dekabrın 23-də bələdiyyələrə keçirilmiş III seçki də mühüm siyasi tədbir kimi,
böyük önəm daşıyırdı. Azad, demokratik və şəffaf şəraitdə keçirilmiş seçkilər nəticəsində 15591 nəfər bələdiyyə
üzvü seçildi. Seçilmiş bələdiyyə üzvləri 10 siyasi partiyanı təmsil edirdi. Bu seçkilər seçilmiş bələdiyyə üzvləri
sırasında qadınların və gənclərin xüsusi çəkisinin əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq xeyli artması ilə əlamətdar
idi. Belə ki, qadınların sayı 4243 nəfər, gənclərin sayı isə 4000 nəfərdən çox idi.
2014-cü ildəki məlum birləşmədən əvvəl 1717 bələdiyyə mövcud idi. 30 may 2014-cü il tarixdə qəbul
edilən “Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin birləşməsi yolu ilə yeni bələdiyyələrin yaradılması
haqqında” Qanunla 21 rayon üzrə 204 bələdiyyənin birləşməsi nəticəsində 94 yeni bələdiyyə yaradıldı və 110
bələdiyyə ləğv edildi. Hazırda 1607 bələdiyyə üzrə 15035 bələdiyyə üzvü fəaliyyət göstərir.
Bu il dekabrın 23-də ölkəmizdə keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq prosesi də artıq yekunlaşmaq
üzrədir. Bələdiyyə seçkilərinə start verildiyi gündən bələdiyyə üzvlüyünə namizədlərin irəli sürülməsi
kampaniyası başlanıb və sevindiricidir ki, bu mərhələ heç bir xoşagəlməz hal baş vermədən şəffaf mühitdə
müxtəlif siyasi qüvvələrin fəallığı ilə diqqət çəkir. Namizədlərin hazırlıq kampaniyası, MSK-nın və DSK-ların
prosesi təşkil etmək üçün bütün güclərini səfərbər etmələri cəmiyyətdə seçkilərdə fəallıq hissini yüksəltmişdir.
Artıq sosial şəbəkələrdə hər bir qəsəbənin belə bələdiyyə üzvlərinin təbliğatına, əhali ilə sıx təmasını əks etdirən
foto və videolar görmək mümkündür. Bu isə onu göstərir ki, builki bələdiyyə seçkiləri əvvəlkilərdən də gərgin
keçəcək.
Seçki prosesinin mühüm mərhələləri olan seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsi, normativ-hüquqi bazanın
təkmilləşdirilməsi, seçicilər də daxil olmaqla, bütün seçki subyektlərinin maarifləndirilməsi, bələdiyyə
üzvlüyünə namizədliyin irəli sürülməsi və qeydə alınması, bərabər şərtlərə əsaslanan seçkiqabağı təşviqat
imkanının yaradılması, müşahidəçilər və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin sərbəst fəaliyyəti üçün
tam azad və maneəsiz şəraitin yaradılması ilə bağlı addımlar MSK-nın hazırlayıb təsdiq etdiyi Təqvim Planına
əsasən atılmaqdadır.
Bütövlükdə seçkilərin milli qanunvericiliyə və müasir beynəlxalq normalara uyğun şəkildə keçirilməsi
üçün, sistemli iş aparılır və prosesin yüksək səviyyədə təşkil olunmasına diqqət yetirilir. Vətəndaşlarımızın
seçmək və seçilmək kimi əsas konstitusion hüquqlarının təmin olunmasında seçici siyahılarının mühüm
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əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq, MSK Seçki Məcəlləsinin tələblərinə əsasən hər il olduğu kimi, 2019-cu
ildə də seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsinə ciddi diqqət yetirib. Yanvar ayının əvvəllərindən mayın
sonunadək həyata keçirilən kifayət qədər irimiqyaslı və əhatəli işə ölkə üzrə aşağı seçki komissiyalarının otuz
mindən artıq üzvü cəlb olunub. Bütün proses boyu həm aidiyyəti dövlət orqanları, həm də yerli qurumlarla sıx
əməkdaşlıq edilib. Siyahılar dəqiqləşdirildikdən sonra keyfiyyətlə tərtib və çap edilərək qanunvericilikdə
nəzərdə tutulan müddətdə seçki komissiyalarına çatdırılıb. Onlar seçki məntəqələrində asılmaqla, eləcə də
MSK-nın rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilməklə seçicilərə və geniş ictimaiyyətə təqdim olunub.
2019-cu il bələdiyyə seçkilərində seçici fəallığı və bələdiyyələrin keyfiyyət tərkibi üzrə seçki hüququna
malik olan vətəndaşların fəallığı artacaq ki, bu da bələdiyyələrin fəaliyyətinin növbəti illərdə daha səmərəli
olacağına, onların vətəndaşlara göstərdikləri xidmət səviyyəsinin daha yüksək və keyfiyyətli olmasına xidmət
edəcəkdir.
Yerli əhəmiyyətli məsələlərin həlli üçün görülmüş işlərin genişləndirilməsində bələdiyyələr xarici
həmkarların təcrübə və imkanlarından da səmərəli istifadə edirlər. Son illər ərzində beynəlxalq təşkilatlarla
əlaqələrin qurulması və möhkəmləndirilməsi işi də gündəmdə saxlanılmışdır. Əməkdaşlıq çərçivəsində Avropa
Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresi, Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı Ölkələrinin Regional
və Yerli Hakimiyyətlər Nümayəndələrinin Konfransı və digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla işgüzar
münasibətlər qurulmuşdur. Azərbaycan bələdiyyələrinin fəaliyyətinə diqqət etsək, görərik ki, Türkiyə,
Gürcüstan, Almaniya, Avstriya, Latviya, Litva, Estoniya, Rusiya kimi ölkələrin bələdiyyə orqanları və onların
yaratdıqları milli ittifaq və birlikləri ilə sıx əməkdaşlıq əlaqələri qurulub, qardaşlaşma haqqında 30-a yaxın
protokol və saziş imzalanıb, qarşılıqlı səfərlər təşkil edilib. Hətta qardaşlaşmış bələdiyyələr arasında təcrübə
mübadiləsi də həyata keçirilir. Ölkəmizdə keçirilən bütün seçkilər daim yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin maraq
dairəsində olaraq, çoxsaylı yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin iştirakı ilə xarakterizə olunub. Bu baxımdan,
bələdiyyə seçkilərində də aşkarlığın və şəffaflığın daha geniş təmin olunması üçün bütün digər vasitələrlə
yanaşı, MSK tərəfindən Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinə və 15 ölkənin ali seçki
qurumlarına dəvətnamələr göndərilib.
Bələdiyyə seçkilərində iştirakçılara bərabər şərtlər və eyni imkanlar yaradılması, seçicilərin öz
hüquqlarından tam maneəsiz və sərbəst istifadə etmələri və beləliklə, seçkilərin azad, ədalətli və şəffaf
keçirilməsi üçün geniş iş aparılır və bütün addımlar atılır. Seçkilərin yüksək səviyyədə təşkil olunub
keçirilməsində maarifləndirmənin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq, MSK çoxsaylı irimiqyaslı
maarifləndirmə layihələri gerçəkləşdirib. Bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar olaraq, müşahidəçilərin, kütləvi
informasiya vasitələrinin yaxından iştirakına tam şərait yaradılmışdır, qaynar xətt, internet resursları və seçki
günü prosesləri birbaşa izləməyə imkan verən veb-kameralardan geniş istifadə olunacağı şübhə doğurmur.
Bütün bunlar onun nəticəsidir ki, ölkəmizdə yerli özünüidarəetmə orqanlarının səmərəli fəaliyyəti üçün
dövlət tərəfindən sistemli tədbirlər həyata keçirilmiş, mükəmməl qanunvericilik bazası və institusional təsisatlar
yaradılmış, bələdiyyə institutu tam formalaşmışdır. Əminliklə demək olar ki, dekabrın 23-dən sonra ölkəmizin
sürətli sosial-iqtisadi inkişafı fonunda bələdiyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi, bələdiyyə orqanlarının
fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması, maliyyə və iqtisadi potensialının gücləndirilməsi, həmin qurumlarda
çalışan kadrların keyfiyyət tərkibinin daha da yaxşılaşdırılması daha aydın görünəcəkdir.
Bir məqamı da xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, son bir ildə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
aparılan islahatların təsiri növbəti bələdiyyə seçkilərində gənclərin daha fəal iştirakı ilə təmin olunacaqdır.
Bütövlükdə istər bələdiyyə, istərsə də parlament seçkilərinin bir-birinə yaxın vaxtlara təsadüf etməsi
Azərbaycanda aparılan kompleks islahatların mühüm məntiqi davamı hesab edilir. Bu məntiqi ardıcıllığın əsas
məqsədi isə dövlətimizin vətəndaşlarımızın rifahının yüksəldilməsi, onların zəruri problemlərinin həlli
istiqamətində apardığı siyasət dayanır.
Xalq qəzeti. - 2019.- 17 dekabr. - № 280. - S. 11.
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Bələdiyyə seçkiləri Yeni Azərbaycan Partiyasının növbəti dəfə parlaq qələbəsi
ilə tarixə düşəcək
Milli Məclisin deputatı Sona Əliyevanın yap.org.az-a müsahibəsi
- Sona xanım, bildiyimiz kimi ölkəmizdə bütün sferalar üzrə islahatlar həyata keçirilir. Bu
islahatların əhəmiyyəti haqqında nə deyə bilərsiniz?
- Ümumiyyətlə, son 16 ildə müstəqil Azərbaycan həyatın bütün sahələrində böyük uğurlara imza atıb.
Respublikamız dünyada inkişaf prioritetlərini və onlara çatmaq yollarını düzgün müəyyənləşdirən nümunəvi
dövlət kimi tanınır. Qürur hissi ilə qeyd edə bilərik ki, hazırda respublikamızın ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə
qazandığı inkişaf göstəriciləri dünyanın qabaqcıl ölkələrindəki səviyyəyə çatıb. Bütövlükdə, Prezident İlham
Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın məqsədyönlü, prinsipial, milli maraqlara
əsaslanan fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan güclü, dinamik inkişaf edən, yüksək beynəlxalq nüfuza malik
dövlətə çevrilib.
Əlbəttə, inkişaf barədə söhbət açarkən ilk növbədə bunu şərtləndirən amillərə nəzər salmaq lazımdır.
Azərbaycanın qazandığı uğurların təməlində dayanan bir sıra amilləri sadalamaq mümkündür ki, bunların
sırasında islahatlar xüsusi önəm daşıyır. Qeyd edim ki, beynəlxalq reytinq agentlikləri də ölkəmizdə uğurla
reallaşdırılan islahatları yüksək dəyərləndirirlər. Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesabatlarına diqqət
yetirsək bunu aydın görə bilərik.
Həqiqətən də, Azərbaycanın dünyada nümunə kimi dəyərləndirilən inkişaf modelinin ən səciyyəvi
cəhətlərindən biri məhz ölkədə ardıcıl şəkildə həyata keçirilən islahatlarla bağlıdır. İslahatlar sosial-iqtisadi
sahədən başlamış məhkəmə-hüquq, qanunvericilik sahələrini də əhatə edir. Eyni zamanda, həyata keçirilən kadr
islahatları da cəmiyyətdə rəğbətlə qarşılanır.
Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsinə uyğun olaraq müasirləşməni strateji hədəf kimi
müəyyənləşdirən ölkəmiz öz inkişafını, bir qayda olaraq, zamanın dəyişən tələblərinə uyğun qurur. Uğurların
miqyasını artırmaq üçün qarşıya yeni hədəflər qoyulur və onlara çatmaq yolları müəyyənləşdirilir. Biz son
illərdə respublikamızda müxtəlif sferalarda dəyişiklikləri özündə ehtiva edən mühüm qərarların qəbul
edilməsinin şahidi olmuşuq. Dövlət başçısının imzaladığı çoxsaylı Fərman və sərəncamlarla təsdiqlənən bu
qərarlar inqilabi səciyyə daşıyır. Bütövlükdə, cəmiyyətimiz bu islahatların müsbət nəticələrini hiss etməkdədir.
- Son illər sosial sahədə həyata keçirilən islahatlar da mühüm nəticələr verməkdədir. Bu barədə də
fikirlərinizi bilmək istərdik...
- Azərbaycanda dövlət siyasətinin çox mühüm tərkib hissəsini sosial siyasət təşkil edir. Ölkəmizdə
səmərəli sosial siyasət həyata keçirilir, vətəndaşlar yüksək dövlət qayğısı ilə əhatə olunublar. Bu istiqamətdə
mütəmadi olaraq dövlətimizin başçısı tərəfindən Fərman və sərəncamlar imzalanır, müvafiq qərarlar qəbul
olunur.
Ümumiyyətlə, ölkəmizin dinamik iqtisadi inkişafı, həmçinin güclü sosial siyasətlə tamamlanır.
Azərbaycan dövləti hər zaman öz vətəndaşlarının yanındadır. Milli iqtisadiyyatımızın potensialının artması öz
növbəsində sosial sferada bilavasitə insanların həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə hesablanan genişmiqyaslı
islahatların həyata keçirilməsinə yeni imkanlar açıb. Bu strateji xəttə uyğun olaraq son illərdə ölkəmiz insan
inkişafı göstəricilərini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmağa nail olub.
2019-cu il respublikamızda sosial islahatlar ili kimi səciyyələndirilə bilər. Respublikamızda cari ilin
əvvəlindən reallaşdırılan sosial islahatlar, bir tərəfdən, Azərbaycan Prezidentinin həyata keçirdiyi siyasətin
effektivliyini, yüksək praktiki nəticələr verdiyini təsdiqləyirsə, digər tərəfdən də, dövlətimizin gücünü nümayiş
etdirir. Prezident İlham Əliyev Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi münasibəti ilə keçirilən tədbirdə ölkəmizdə
bundan sonra sosial sferada daha böyük addımlar atılacağını nəzərə çatdırıb: “İslahatlar bizim şüurlu
seçimimizdir. Elə fərz edə bilərik ki, nəyə lazımdır bu islahatlar? Onsuz da hər şey yolunda gedir, ölkə inkişaf
edir, yeni müəssisələr açılır, abadlıq işləri görülür. Yox, struktur islahatları, siyasi islahatlar, iqtisadi islahatlar
lazımdır. Baxın, iqtisadi islahatlar nəticəsində təkcə bu ilin on ayında büdcəyə 850 milyon manatdan çox vəsait
toplamışıq. Bunları sosial sahəyə yönəldirik. Amma bu, hələ islahatların növbəti mərhələsinin birinci
addımlarıdır. Bundan sonra da daha böyük addımlar atılacaqdır. Bu, imkan verir ki, sosial sahəyə böyük diqqət
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yetirək. Bundan 4 milyon 200 mindən çox insan faydalanıb. Bu il minimum əməkhaqqı iki dəfə, minimum
pensiya 70 faiz, müavinətlər iki dəfə, tələbələrin təqaüdləri 50 faiz, köçkünlərə verilən təqaüd 50 faiz artırılıb.
Nəyin hesabına? Bu, göydən düşən deyil, bunları islahatların hesabına əldə edirik, əldə də etməliyik”.
Bilirsiniz ki, gələn ilin dövlət büdcəsində sosial sahə üçün ayırmalar 30 faizdən çoxdur. Bu fakt sosial
sferada islahatların davamlı xarakter daşıdığını əyani şəkildə təsdiqləyir.
- Sona xanım, dekabrın 23-də ölkəmizdə bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Hazırda seçkilərin təbliğattəşviqat kampaniyası davam edir. Sizcə, cəmiyyətdə seçki əhval-ruhiyyəsi necədir?
- Bilirsiniz ki, demokratik seçkilər vətəndaş cəmiyyətinin və hər bir dövlətin mütərəqqi inkişafının
əsasını təşkil edir. 1995-ci ildə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası bu sahədə əsas
prioritetləri müəyyən edib. Bütövlükdə, azad və demokratik seçkilərin keçirilməsi və bu seçkilərin keçirilməsinə
imkan yaradan seçki qanunvericiliyinin mövcudluğu demokratik cəmiyyət quruculuğunun əsas
komponentlərindən biridir. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasında ədalətli və şəffaf seçkilərin keçirilməsi
üçün mühüm qanunvericilik formalaşdırılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hər zaman demokratik və
şəffaf seçki keçirilməsi üçün siyasi iradə nümayiş etdirib və bir sıra mühüm əhəmiyyət kəsb edən sənədlər
imzalayıb.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda hər zaman seçkilər azad, demokratik və şəffaf keçirilib. Bu fakt
beynəlxalq qurumlar tərəfindən də etiraf olunur. Bu ilki bələdiyyə seçkiləri də, fikrimcə, növbəti dəfə
demokratiyanın təntənəsi olacaq. Dekabrın 23-də keçiriləcək bələdiyyə seçkilərində 1606 bələdiyyəyə 15 min
156 bələdiyyə üzvü seçilməlidir. Yarandığı vaxtdan bütün seçkilərdə inamlı qələbə qazanan Yeni Azərbaycan
Partiyası bələdiyyə seçkilərində fəal iştirak edir. Hazırda partiyamız uğurlu təbliğat-təşviqat kampaniyası aparır.
Təqdirəlayiq hallardan biri də odur ki, partiyamız bu seçkilərdə gənclərə və qadınlara da böyük etimad
göstərərək onların namizədliyinə böyük önəm verib.
Mən təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində YAP Qadınlar Şurasının xətti ilə bir sıra bölgələrdə
seçicilərlə, xüsusilə qadın seçicilərlə görüşlərdə iştirak etmişəm. Fakt üçün deyə bilərəm ki, mənim təmsil
olunduğum Şəmkir rayonunda 42 bələdiyyə üzrə YAP-dan 400 nəfər namizəd irəli sürülüb. Onların da 212
nəfəri qadınlardır. Göründüyü kimi bu seçkilərdə partiyamız tərəfindən qadınlara böyük etimad göstərilib. Bu
fakt eyni zamanda, qadınların ictimai-siyasi proseslərdə fəallığının artmasını göstərir.
Əminliklə deyə bilərəm ki, dekabrın 23-də keçiriləcək bələdiyyə seçkiləri ilə Azərbaycan tarixinə daha
bir demokratik seçki günü qeyd olunacaq. Həm də, bələdiyyə seçkiləri Yeni Azərbaycan Partiyasının növbəti
dəfə parlaq qələbəsi ilə tarixə düşəcək.
Səs. - 2019. - 18 dekabr. - № 234. - S. 9.
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Qarşıdakı bələdiyyə seçkiləri günü Azərbaycanda yerli özünüidarəetmə sisteminin
20 yaşı tamam olur
Dekabrın 23-də xalqımız daha bir ədalətli və şəffaf bələdiyyə seçkilərində iştirak edəcək
İttifaq Mirzəbəyli
Bu gün ölkəmizdə cəmiyyət həyatının hansı sahəsinə nəzər salırıqsa, orada ulu öndər Heydər Əliyevin
siyasi müdrikliyi nəticəsində həyata keçirilmiş tədbirlərin nəticələrini görürük. Elə Azərbaycan ictimai-siyasi
mühitində özünəməxsus uğurlara imza atmış yerli özünüidarəetmə sisteminin formalaşdırılması da ümummilli
liderimizin xalq qarşısındakı danılmaz xidmətlərinin bir istiqamətidir. 2008-ci ildən başlayaraq artıq 10 ildir ki,
Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin tövsiyələrinə uyğun olaraq ölkəmizin bütün
bələdiyyələrində “Azərbaycanda Yerli Demokratiya Həftəsi” tədbirləri keçirilir. Həftələrin keçirilməsində əsas
məqsəd bələdiyyələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, yerli özünüidarəetmə proseslərində əhalinin rolunun,
imkanlarının, eləcə də həmrəyliyinin artırılmasıdır.
Əlbəttə, bələdiyyə idarəetməsi Azərbaycandan qabaq dünyanın çox ölkəsində olub və uzun illər fəaliyyət
göstərib. Ancaq onun kommunist ideologiyasından yenicə xilas olmuş bir ölkəyə məhz dünya ölkələrində
olduğu şəkildə gətirilməsi mümkün deyildi. Heydər Əliyev bu sistemin Azərbaycan çərçivəsində də səmərəli
fəaliyyət göstərməsi üçün bir çox məqamları diqqətdə saxlamış, yerli şəraiti, mental xüsusiyyətləri, xüsusən,
sovet cəmiyyətindən qalmış stereotiplərin dağıdılmasını nəzərə alaraq, beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan bir
idarəetmə sistemi yaratmışdı. Maraqlıdır ki, bu il dekabrın 23-də keçiriləcək seçkilər də məhz ilk bələdiyyə
seçkilərimizin 20 yaşının tamam olduğu günə təsadüf edir.
Dekabrın 23-də xalqımız iyirmi il Azərbaycanda fəaliyyət göstərmiş yerli özünüidarəetmə sisteminin
növbəti simalarını seçmək üçün səsvermə məntəqələrinə gedəcək və 1993-cü ilin payızından bəri nümayiş
etdirdiyi seçici mütəşəkkilliyini yenə də ortaya qoyacaq.
Bu seçkilərə hazırlıq prosesi çərçivəsində həyata keçirilmiş bəzi tədbirləri xatırlatmaq məqsədi ilə
Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) saytına nəzər saldım. Həmin saytda gördüyüm materiallar təkcə bir
jurnalıist kimi yox, həm də yaşlı ölkə vətəndaşı kimi məndə böyük qürur hissi yaratdı. MSK seçkinin ədalətli,
şəffaf, operativ, beynəlxalq təcrübəyə cavab verən şəkildə, seçicilərin, müşahidəçilərin və namizədlətin
maraqlarına cavab verən səviyyədə keçirilməsi üçün nə qədər təlimatlar hazırlayıb, əyani vəsaitlər ərsəyə
gətirib, məlumatlandırıcı və maarifləndirici tədbirlər keçiribmiş. Doğrusu, əməkdaşlarımız həmin sayta
istinadən, o sənədlərin və tədbirlərin əksəriyyəti barədə söz açıblar. İndi isə seçkilərə çox qısa vaxt qalıb və
həmin sənədlər də, tədbirlər də artıq “ öz işlərini görüblər” və odur ki, onları yenidən xatırlatmağa ehtiyac
yoxdur.
Xatırladılmalı məqam isə odur ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə son on altı ildə gələcəyə hesablanmış əhatəli dövlət proqramlarının, genişmiqyaslı sosial və
infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələnin
əsasını qoymuş, demokratik proseslərə güclü təkan vermiş, onun beynəlxalq aləmdə nüfuzunu gücləndirmişdir.
Yuxarıda xatırlatdığımız kimi, artıq 20 ildir ki, ölkəmizdə bələdiyyə sistemi fəaliyyət göstərir. Bu qurumlar
Azərbaycanda aparılan köklü islahatlar və yaşanan dinamik tərəqqi dövründə özünün inkişaf yolunu keçir,
vətəndaşların maraq və mənafeləri naminə yerli əhəmiyyətli məsələlərin həllində iştirak edir, onların etibarını
qazanmağa, cəmiyyətimizdə özünəməxsus yer tutmağa səy göstərir, fəallıqlarını artırır, öz səlahiyyətləri
çərçivəsində konkret işlər görür.
Xatırladaq ki, bələdiyyələrin hüquqi statusunun qanun çərçivəsində müəyyənləşdirilməsi ilk dəfə olaraq
məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi ilə hazırlanmış və 12 noyabr 1995- ci ildə
ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında öz əksini tapmışdı.
Ümummilli liderin müəyyən etdiyi siyasi kursun Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən
uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində dövlətin idarəetmə sistemi daha da təkmilləşdirilmiş, bununla yanaşı, yerli
özünüidarəetmənin səmərəliliyinin artırılması, bələdiyyələrin səlahiyyət və fəaliyyətinin gücləndirilməsi
istiqamətində zəruri tədbirlər davam etdirilmişdir. Odur ki, bu gün respublikamızda bələdiyyə institutu tam
olaraq formalaşmış, ölkənin şəhər, qəsəbə və kəndlərində vətəndaşlarımızın rifahı naminə sosial-iqtisadi
inkişafın təmin olunmasında fəal iştirak edən yerli özünüidarəetmə sistemi bərqərar edilmişdir.
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Rəsmi sənədlərdə qeyd edilir ki, ölkədə yerli özünüidarəetmə siyasətini həyata keçirmək məqsədi ilə
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Adminstrasiyasının Ərazi-təşkilat məsələləri şöbəsində Bələdiyyələrlə iş
sektoru, qanunvericilik bazasının yaradılması və təkmilləşdirilməsi üçün Milli Məclisdə Regional məsələlər
komitəsi, bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirmək, onlara metodoloji yardım göstərmək və
maarifləndirilməsini təmin etmək məqsədi ilə Ədliyyə Nazirliyində Bələdiyyələrlə İş Mərkəzi, onların
fəaliyyətinin əlaqələndirilməsinə, həmin fəaliyyətin beynəlxalq hüquq normalarına və mövcud qanunvericiliyə
uyğun qurulmasına və ortaya çıxan problemlərin birgə həll edilməsinə kömək göstərmək yolu ilə yerli
özünüidarənin möhkəmlənməsi və inkişaf etdirilməsi üçün Azərbaycan şəhər, qəsəbə və kənd bələdiyyələrinin
milli assosiasiyaları yaradılmışdır.
Belə ki, ölkədə bələdiyyələrin fəaliyyətini tənzimləyən "Bələdiyyələrin statusu haqqında", "Bələdiyyə
üzvünün statusu haqqında", "Bələdiyyələrin nümunəvi Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında", "Bələdiyyə
qulluğu haqqında", "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında", "Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları
haqqında", "Yerli (bələdiyyə) vergi və ödənişlər haqqında", "Bələdiyyə mülkiyyətinə əmlakın verilməsi
haqqında" və digər əhəmiyyətli qanunlar qəbul olunmuş, Azərbaycan Respublikasının Torpaq, Su, Mülki, Seçki,
Vergilər, İnzibati Xətalar məcəllələrinə bələdiyyələrlə bağlı müvafiq müddəalar daxil edilmişdir.
Bildirilir ki, Azərbaycan bələdiyyələrinin Türkiyə, Gürcüstan, Almaniya, Avstriya, Latviya, Litva,
Estoniya, Rusiya kimi ölkələrin bələdiyyə orqanları və onların yaratdıqları milli ittifaq və birlikləri ilə də sıx
əməkdaşlıq əlaqələri qurulub, qardaşlaşma haqqında 30-a yaxın protokol və saziş imzalanıb, qarşılıqlı səfərlər
təşkil edilib, qardaşlaşmış bələdiyyələr arasında təcrübə mübadiləsi həyata keçirilir. Yəni Azərbaycan
Respublikasında yerli özünüidarəetmə orqanlarının səmərəli fəaliyyəti üçün dövlət tərəfindən sistemli tədbirlər
həyata keçirilmiş, mükəmməl qanunvericilik bazası və institusional təsisatlar yaradılmış, bələdiyyə institutu tam
formalaşmışdır. Məhz ona görə də ölkədə keçirilən bələdiyyə seçkilərinə həm əhalinin, həm də beynəlxalq
təşkilatların marağı ildən-ilə artır.
Yeri gəlmişkən, 2019-cu il dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar yaranmış seçki
mübahisələrinin həllinə dair keçirilən regional seminar-müşavirələrdə müxtəlif məsələlər -- "Vətəndaşların seçki
hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar şikayət və müraciətlərin verilməsi və onların araşdırılması qaydası”, "Seçki
hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən tətbiqi təcrübəsi” və "Məhkəmədə
seçki hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı işlər üzrə icraat” mövzularında məruzələr dinlənilib.
Əməkdaşlarımızın Mərkəzi Seçki Komissiyasından və dairə seçki komissiyalarından aldığı son
məlumatların hər birində qeyd edilir ki, ölkə ictimaiyyəti də, dövlət qurumları da 23 dekabr bələdiyyə
seçkilərinin ədalətli və şəffaf keçirilməsinə tam hazırdır. Dövlət digər seçki və referendumlarda olduğu kimi, bu
seçkilərdə də çoxsaylı müşahidəçilərin iştirakına şərait yaradıb.
Xalq qəzeti. - 2019.- 18 dekabr. - № 281. - S. 11.
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Bələdiyyə seçkiləri yerli idarəetmə demokratiyasını daha da gücləndirəcək
Azərbaycanda bələdiyyələrin yaranması, formalaşdırılması və hüquqi bazası ulu öndər Heydər Əliyevin
adı ilə bağlıdır. Məhz ümummilli liderin fəaliyyəti dövründə, 1995-ci il noyabrın 12-də qəbul edilmiş yeni
Konstitusiyada ilk dəfə olaraq bələdiyyələrin hüquqi statusu qanun çərçivəsində müəyyənləşdirildi.
Demokratiyanın həyata keçirilməsinə zəmin yaradan və siyasi-iqtisadi cəhətdən müstəsna əhəmiyyət kəsb edən
yerli özünüidarə orqanlarının – bələdiyyələrin yaradılmasının Konstitusiyada öz əksini tapması dövlət-vətəndaş
münasibətlərində yeni mərhələnin əsasını qoydu. Dekabrın 23-də keçiriləcək demokratik və şəffaf bələdiyyə
seçkilərinin yerli özünüidarətmə hakimiyyətinin günün tələbləri səviyyəsində güclənməsinə şərait yaradacağı da
şübhə doğurmur.
Azərbaycanda növbəti bələdiyyə seçkiləri Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) qərarı ilə bu il dekabrın
23-də keçiriləcək. Ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında əhəmiyyətli yer tutan bu seçkilərin azad, ədalətli və şəffaf
keçirilməsi üçün zəruri addımlar atılmışdır. Seçkilərin nəticələrinə əsasən, 15 156 vətəndaş 1606 yerli
özünüidarə orqanlarında təmsil olunacaq, regionların idarə olunmasında, sosial və iqtisadi problemlərinin
həllində, bütünlükdə, inkişafın təmin edilməsi prosesində yaxından iştirak edəcək.
Ümumiyyətlə, ötən illər ərzində Azərbaycanda yerli özünüidarəetmə orqanları özünəməxsus inkişaf yolu
keçərək ölkəmizdə aparılan hərtərəfli quruculuq işlərində, o cümlədən sosial, iqtisadi, ekoloji və digər
layihələrin, çoxsaylı regional proqramların reallaşmasında mühüm rol oynamışlar. Konstitusiyanın qəbulundan
sonra ilk bələdiyyə seçkiləri keçirilənədək yerli özünüidarəetmə ilə bağlı zəruri hüquqi baza formalaşdırılmış,
bələdiyyə seçkilərinin qaydalarını, bələdiyyələrin, bələdiyyə üzvlərinin və qulluqçularının statusunu və fəaliyyət
prinsiplərini, yerli özünüidarənin maliyyəsinin əsaslarını, bələdiyyə əmlakının hüquqi rejimini və bir sıra başqa
mühüm məsələləri tənzimləyən qanunvericilik aktları qəbul edilmişdir. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, 1999cu ildə ilk dəfə olaraq demokratik və şəffaf şəkildə keçirilmiş bələdiyyə seçkiləri nəticəsində yerli
özünüidarəetmə orqanlarını formalaşdırmış Azərbaycan 25 dekabr 2001-ci il tarixdə "Yerli özünüidarə
haqqında" Avropa Xartiyasına qoşulmuşdur.
Artıq ölkədə tam azad, şəffaf və demokratik seçkilər keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Bu,
Azərbaycan hökumətinin seçkiləri azad, şəffaf və demokratik keçirmək niyyətini bir daha sübut edir.
Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsində artıq böyük təcrübə var və ən qabaqcıl təcrübələr öyrənilərək tətbiq
olunur. Seçki prosesi beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə təşkil olunmuşdur. İldən-ilə daha da təkmilləşən
seçkilərin keçirilməsi prosesində şəffaflıq tam şəkildə təmin edilir və vətəndaşlar azad, sərbəst şəkildə öz
iradələrini ifadə edirlər.
Seçicilərlə maarifləndirmə işlərinin aparılması, seçki hüquqları ilə bağlı çoxsaylı sənəd nümunələrinin
hazırlanması, seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsi ilə əlaqədar yeni üsulların tətbiq edilməsi də ölkəmizdə seçki
sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərdəndir. Azərbaycanın inkişaf edən seçki
sistemində demokratik ab-havanın, şəffaflığın təmin edilməsi üçün müasir informasiya texnologiyaları da tətbiq
olunur. Belə ki, regionda ilk dəfə məhz Azərbaycanda seçkinin gedişatının internet vasitəsilə birbaşa
izlənilməsi sistemi yaradılmışdır.
Bundan başqa, Azərbaycanda dekabrın 23-nə təyin edilmiş bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı dairə seçki
komissiyalarına çip oxuyan qurğuların paylanılması qarşıdan gələn 3 gün ərzində başa çatdırılacaq. MSK-nın
sədr müavini Rövzət Qasımovun sözlərinə görə, proqram təminatı ilə birgə çip oxuyan qurğular tam olaraq
bütün dairə seçki komissiyalarına paylanılacaq və bundan sonra dairə seçki komissiyaları bu qurğuları seçki
məntəqələrinə paylayacaq. Artıq qurğularla bağlı bütün sınaqlar həyata keçirilmişdir və bələdiyyə seçkilərinə
qədər bütün seçki məntəqələri çip oxuyan qurğularla təmin olunacaq. Azərbaycan hakimiyyətinin aşkarlığın
daha çox təmin edilməsi üçün bütün bu təşəbbüslərə, yeniliklərə belə yüksək həssaslıqla yanaşması, əlbəttə,
bütün dünyada alqışlanılır.
Ötən seçkilərdə olduğu kimi, dekabrın 23-də keçiriləcək seçkilərə də maraq böyükdür. Yerli
özünüidarətmə orqanlarında təmsil olunmaq istəyən namizədlərin sayının çox olması belə deməyə əsas verir.
Bundan başqa, namizədlərin 30 faizdən çoxu qadındır və keçirilən seçkilərdə qadın namizədlərin sayı getdikcə
artır. Eləcə də, yaşı 20-dən aşağı 300-dən çox namizəd qeydə alınmışdır. Bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı 51 737
nəfər müşahidəçi qeydə alınmış və onlardan 1511-i MSK-da qeydiyyatdan keçmişdir. Bu, kifayət qədər böyük
bir göstəricidir və bələdiyyə seçkilərinə marağın böyük olduğunu təsdiqləyir.
Bir çox partiyalar yerli özünüidarəetmə orqanlarında təmsil olunmaq üçün fəal iştirak edirlər. Lakin bəzi
partiyalar birbaşa funksiyalarını yerinə yetirməyə can atmırlar. Məlumdur ki, bələdiyyələrin ərazisində əhaliyə
xidmətlərin keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsi, yerli əhəmiyyətli problemlərin həllinə dəstək verilməsi
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istənilən siyasi partiyanın fəaliyyət istiqamətlərini təşkil etməlidir. Heç kimə sirr deyil ki, hər hansı bir partiya
yalnız seçkilər vasitəsilə ölkənin ictimai və siyasi həyatında iştirak etmək istəyini reallaşdıra bilər. Buna görə
də, bələdiyyə seçkilərində iştirak etməyən hər hansı siyasi partiyanın mövcudluğu sual altına düşür və
cəmiyyətin siyasi sistemində normal fəaliyyət göstərmək imkanlarından məhrum olur.
Hazırda ölkəmizdə seçkiqabağı mühit normaldır, ictimai-siyasi sabitlik, demokratik və şəffaf seçki
sistemi mövcuddur. Azərbaycanın beynəlxalq standartlara cavab verən seçki qanunvericiliyi var və bu Seçki
Məcəlləsi ilə azad, şəffaf və demokratik seçkilər keçirmək tam mümkündür. Mövcud siyasi reallığa tərs
münasib fikirlər və iddialar bəzi siyasi partiyaların gücsüzlüyünün gizlədilməsinə hesablanmışdır.
Ümumiyyətlə, hər bir dövlətdə seçkilər onun imicinə çox ciddi təsir göstərir. Bu baxımdan Azərbaycan
dövləti və ictimaiyyəti hər zaman seçkilərə böyük önəm verir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, ölkə
Konstitusiyası, Seçki Məcəlləsi və bir sıra digər normativ hüquqi aktlar, həmçinin MSK-da qəbul olunan
qərarlar seçki prosesinin qanunlar çərçivəsində şəffaf keçirilməsinin təmin olunmasına yönəldilmişdir. Müasir
texnologiyaların imkanlarından istifadə etməklə seçki prosesinin izlənməsi və digər mütərəqqi addımlar da
təqdirəlayiq hal kimi alqışlanır. Bundan əlavə, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi həmişə dövlət rəhbərliyinin
prinsipial mövqeyi olmuşdur.
Prezident İlham Əliyev seçkilərin demokratik, azad və şəffaf şəkildə keçirilməsi məsələsini həmişə diqqət
mərkəzində saxlayır. Ötən seçki proseslərinin nəticələri bir daha nümayiş etdirmişdi ki, seçki qanunvericiliyinin
və praktikasının beynəlxalq standartlara tam uyğun olması istiqamətində Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən
bütün zəruri addımlar atılır. Seçkilərin azad, şəffaf və demokratik şəraitdə keçirilməsini nüfuzlu beynəlxalq
müşahidəçilər də bildirirlər. Azərbaycan xalqının iradəsini əks etdirmiş bütün seçkilər ölkəmizdə demokratik,
hüquqi dövlət quruculuğu prosesinin artıq dönməz xarakter aldığını bir daha təsdiqləmişdir. Bu baxımdan 23
dekabr bələdiyyə seçkilərinin də yerli idarəetmə demokratiyasının daha da güclənməsinə və inkişaf etməsinə öz
güclü töhvəsini verəcəyinə inam böyükdür.
“Xalq qəzeti”
Xalq qəzeti. - 2019.- 19 dekabr. - № 282. - S. 9.
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Bələdiyyə seçkilərini 51 min 737 müşahidəçi izləyəcək
Əliqismət Bədəlov
Biz Azərbaycanda tam müstəqil yerli özünüidaretmə orqanları yaradırıq. Bu, həm demokratiyanın
inkişafı deməkdir, eyni zamanda, ölkəni idarə etməkdə vətəndaşlarımıza imkanlar yaranmasının
göstəricisidir... Yerli idarəetmə orqanları isə yerlərdə onların səlahiyyətləri çərçivəsində çox iş görə
bilərlər. Bələdiyyələr dövlətin də gördüyü işlərin böyük bir hissəsini öz üzərlərinə götürəcək, dövlətin də
yükünü müəyyən qədər yüngülləşdirəcəklər. Ona görə bələdiyyələrin seçilməsi, onların təşkil edilməsi,
gələcək fəaliyyəti bizim cəmiyyətimiz üçün, dövlətimiz üçün və hər bir vətəndaş üçün çox vacibdir.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Builki seçkilərdəki fəallıq, seçkiyə qatılan siyasi partiyaların, həmçinin müşahidəçilərin sayı seçkinin
gərgin mübarizə şəraitndə keçəcəyindən xəbər verir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının son məlumatında bildirilir
ki, bələdiyyə seçkilərini 51 min 737 müşahidəçi izləyəcək. Bunlardan 1511 nəfəri bələdiyyə seçkiləri ilə
əlaqədar respublikanın seçki keçirilən bütün dairələrində müşahidə aparılması üçün MSK-da, 50 min 226 nəfər
isə dairə seçki komissiyalarında qeydiyyata alınıb. Artıq bütün seçki məntəqələrində hazırlıq işləri, demək olar
ki, tam başa çatdırılıb. Bu seçkilərin də şəffaf, azad və ədalətli keçirilməsi üçün bütün imkanlardan istifadə
olunub. Məlum olduğu kimi, bu il Azərbaycanda bələdiyyə institutunun yaradılmasının 20-ci ili tamam olur.
Bu seçkilər yubiley ilinə layiqli töhfə olacaq.
Ölkəmizdə bələdiyyələrin yaranması, formalaşması və hüquqi bazası ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə
bağlıdır. Ümummilli liderin müstəqil Azərbaycana rəhbərliyi dövründə demokratik ənənələr tam formalaşmış,
bütün azadlıqlar təmin olunmuş və ölkəmizin beynəlxalq aləmə inteqrasiyası yolunda qətiyyətli addımlar
atılmışdır. Məhz həmin dövrdə Azərbaycanda səmərəli yerli özünüidarəetmə sisteminin formalaşması
istiqamətində qətiyyətli addımlar atılmışdır. 1995-ci noyabrın 12-də qəbul edilən Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasında ilk dəfə olaraq bələdiyyələrin hüquqi statusu qanun çərçivəsində müəyyənləşdirilib.
Azərbaycanın müstəqilik tarixinə mühüm hadisə kimi daxil olan bu əhəmiyyətli gündən sonra, 1999-cu
ilin dekabrında ilk bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsinə start verildi. Bununla da ulu öndərin siyasi
uzaqgörənliyi, həmçinin idarəetmədəki zəngin təcrübəsi sayəsində dövlət quruculuğu sahəsində aparılan
islahatlar nəticəsində və Avropa Şurasının təklifləri nəzərə alınmaqla ölkəmizdə bələdiyyə institutu yaradıldı.
Ölkəmizdə ilk dəfə keçirilən bələdiyyə seçkilərini demokratiyanın təzahürü kimi qiymətləndirən, bu sistemin
fəaliyyətinə münasibət bildirən ulu öndərin müdrik kəlamlarını xatırlatmaq yerinə düşərdi: “Bələdiyyə seçkiləri
Azərbaycanda ilk dəfə keçirilir. Bələdiyyələrin yaranması və onlara seçkilərin keçirilməsi haqqında 1995-ci ildə
müstəqil Azərbaycanın qəbul etdiyi ilk Konstitusiyada müvafiq müddəallar öz əksini tapıbdır. Buna görə də
bələdiyyələrin təşkil olunması və onun üçün seçkilərin keçirilməsi öncə Azərbaycan Konstitusiyasının
əsasındadır və Konstitusiyanın müddəalarının həyata keçirilməsini göstərir”.
Ötən illər ərzində yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti ilə əlaqədar beynəlxalq standartlara uyğun
qanunlar qəbul olunmuş, bu təsisatın getdikcə təkmilləşdirilməsi, ictimai-siyasi həyatın aparıcı institutlarından
birinə çevrilməsi üçün mühüm əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilmişdir. Ölkəmizdə bələdiyyə institutunun
inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə mühüm qanunvericilik bazası formalaşdırılmış, bələdiyyələrin statusu,
qulluğunun təşkili, maliyyəsinin əsasları və digər sahələri əhatə edən çoxsaylı qanunlar qəbul olunmuş və
onların səmərəli fəaliyyəti üçün dövlət tərəfindən hər cür şərait yaradılmışdır. Belə ki, bələdiyyələrin
fəaliyyətini tənzimləyən “Bələdiyyələrin statusu haqqında”, “Bələdiyyə üzvünün statusu haqqında”,
“Bələdiyyələrin nümunəvi Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında”, “Bələdiyyə qulluğu haqqında”,
“Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında”, “Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında”, “Yerli
(bələdiyyə) vergi və ödənişlər haqqında”, “Bələdiyyə mülkiyyətinə əmlakın verilməsi haqqında” qanunlar və
digər əhəmiyyətli hüquqi aktlar qəbul olunmuş, Azərbaycan Respublikasının Torpaq, Su, Mülki, Seçki,
Vergilər, İnzibati Xətalar məcəllələrinə bələdiyyələrlə bağlı müvafiq müddəalar daxil edilmişdir.
Qəbul olunmuş qanunlarda yerli özünüidarəetmənin çox mühüm məsələləri – yerli büdcənin
formalaşdırılması, təsdiqi və icrası, yerli vergi və ödənişlərin müəyyən edilməsi, yerli sosial müdafiə, yerli
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iqtisadi, ekoloji proqramların işlənib hazırlanması və reallaşdırılması, mülkiyyət münasibətlərinin
formalaşdırılması, ərazi və digər məsələlər öz əksini tapmışdır.
Bu illər ərzində qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və bundan yetərincə yararlanmağımız
nəticəsində xeyli təcrübə toplanmış və Azərbaycanda yerli özünüidarəetmə orqanları tam formalaşmışdır. Bu
sahədə qəbul olunan qanunlar beynəlxalq təşkilatların istəklərinə uyğunlaşdırılmışdır. Bunlarla yanaşı,
bələdiyyələrin iqtisadi imkanlarının, həmçinin cəmiyyətə və ictimai-siyasi həyata təsirinin artırılması
istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirilmişdir. Ötən illər ərzində, həmçinin Milli Məclisdə mütəmadi olaraq
bələdiyyələrin statusunun genişləndirilməsi, səlahiyyətlərinin artırılması ilə bağlı qanun layihələri müzakirə
olunmuş və qəbul edilmişdir. Bu qanunvericilik aktları yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyətinin daha
yaxşı təşkil olunmasında və nüfuzunun artmasında müstəsna rol oynamışdır. Artıq bələdiyyə institutu tam
formalaşmış, ölkənin şəhər, qəsəbə və kəndlərində vətəndaşlarımızın rifahı naminə sosial-iqtisadi inkişafın
təmin olunmasında fəal iştirak edən yerli özünüidarəetmə sistemi bərqərar edilmişdir.
Hazırda ölkəmiz daha bir bələdiyyə seçkisi ərəfəsindədidr. Məlum olduğu kimi, seçkilər hər bir ölkənin
demokratik prinsiplərə nə dərəcədə malik olduğunun göstəricisidir. Bu baxımdan, Azərbaycanda keçirilən
seçkilər həm ölkədə, həm də beynəlxalq aləmdə yüksək qiymətləndirilir. Bunu seçki prosesini izləmiş çoxsaylı
beynəlxalq müşahidəçilərin rəyləri də təsdiqləyir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Seçki Məcəlləsi
və bir sıra digər normativ hüquqi aktlar, həmçinin Mərkəzi Seçki Komissiyasında qəbul olunan təlimatlar və
qərarlar seçki prosesinin qanunlar çərçivəsində – şəffaf keçirilməsinin təmin edilməsinə yönəldilib.
Dünyada baş verən münaqişələr, qarşıdurmalar, miqrant axını, habelə müxtəlif siyasi, iqtisadi proseslər
seçkilərin normal keçirilməsinə, təbii ki, öz mənfi təsirini göstərir. Azərbaycanda isə sabitlik hökm sürür,
cəmiyyətimiz sabit şəkildə inkişaf edir. Bu da seçki prosesinin şəffaf və demokratik keçirilməsi üçün zəmin
yaradır.
Ölkədə fəaliyyət göstərən bütün seçki komissiyalarının fəaliyyətinin Seçki Məcəlləsinin tələbinə uyğun
təmin edilməsi üçün lazımi şərait yaradılıb. Seçki Məcəlləsinin qarşıya qoyduğu vəzifələrin layiqincə yerinə
yetirilməsi indiyədək keçirilən seçkilərin nəticələrində də özünü büruzə verir. Həm dairə, həm də məntəqə seçki
komissiyalarının normal fəaliyyəti üçün hər cür şərait yaradılıb. Ölkəmizdə vətəndaş həmrəyliyinin
mövcudluğu, demokratik prinsiplərin bərqərar olması, ictimai-siyasi sabitliyin təmin edilməsi, qazanılan
nailiyyətlər seçkidən-seçkiyə seçicilərin fəallığının artması ilə müşahidə olunur.
Seçkiöncəsi MSK tərəfindən təşkil olunan seminar-müşavirələr, treninqlər və digər maarifləndirmə
tədbirləri hər dəfə prezident, parlament, bələdiyyə seçkilərinin, referendumun keçirilməsini keyfiyyətcə daha
üstün səviyyəyə yüksəldir.
Artıq seçki məntəqələrində seçicilərin rahat, sərbəst, şəffaf şəraitdə səs vermələri, müşahidələrin
aparılması üçün hər cür şərait yaradılıb. Azərbaycanda hər dəfə seçkilərin şəffaf və demokratik prinsiplər
əsasında keçirilməsində Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsi çox böyük rol oynayır. Dövlətimizin başçısı
seçkilərdə şəffaflığın təmini ilə bağlı mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının qarşısında çox ciddi
vəzifələr qoyub. Bütün bunlar dekabrın 23-də keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinin demokratik şəraitdə başa
çatması üçün hüquqi baza yaradıb.
Xalq qəzeti. - 2019.- 20 dekabr. - № 283. - S. 8.
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Mərkəzi Seçki Komissiyası bələdiyyə seçkilərinin ilkin nəticələrini açıqlayıb
Dekabrın 23-də Azərbaycanda keçirilən bələdiyyə seçkiləri saat 19.00-da başa çatıb və bütün məntəqələr
bağlanıb. Seçkilər 1606 bələdiyyə üzrə 15 min 156 bələdiyyə üzvü yerinə 42 minə yaxın iddiaçının iştirakı ilə
keçirilib. Ölkə üzrə bütün məntəqələr - 118 dairənin 5049 məntəqəsi vaxtında, səhər saat 8-də açılıb. Gün
ərzində səsvermənin gedişi ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) 5 dəfə ictimaiyyəti məlumatlandırıb.
Günün sonunda ölkə üzrə seçicilərin 32,72 faizinin səsvermədə iştirak etdiyi məlum olub.
APA xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bələdiyyə seçkilərinin
ilkin nəticələri ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Bildirilib ki, gün ərzində səsvermə prosesini kütləvi informasiya vasitələri ictimaiyyətə çatdırıb.
Ümumilikdə bütün məntəqələrdə səsvermə normal keçib, bu və ya digər xoşagəlməz hadisələrlə bağlı əsasən,
sosial şəbəkələrdə müəyyən məlumatlar yayılıb. Amma MSK-ya bir müraciət daxil olub. O müraciət aidiyyəti
üzrə dairə seçki komissiyasına göndərilib. Çünki məntəqədə baş verən hadisələrlə bağlı müraciət Seçki
Məcəlləsinin tələbinə görə, ilkin olaraq müvafiq dairə seçki komissiyasına göndərilməlidir. Əgər iddiaçı dairə
seçki komissiyasının qərarından narazı qalarsa, onda MSK-ya müraciət edə bilər. Ona görə biz Seçki
Məcəlləsinin tələbinə uyğun olaraq qərarımızı verdik. Onu da qeyd edim ki, gün ərzində MSK-ya rəsmi
müraciət daxil olmayıb. Amma sosial şəbəkələrdə yayılan görüntüləri MSK üzvləri artıq ciddi şəkildə
araşdırmağa başlayıblar.
MSK sədri qeyd edib ki, ümumilikdə seçkilər sakit şəraitdə keçib, seçicilərin öz iradələrini ifadə etmələri
üçün hər cür şərait yaradılıb, onlar da bundan lazımi qaydada istifadə ediblər. Yekunda 1606 bələdiyyə üzrə
səsvermə baş tutub. Hazırda 4556 məntəqədən məlumatlar MSK-nın bazasına daxil olub. Bu da ölkə üzrə
ümumi məntəqələrin 90,24 faizi deməkdir. Beləliklə, 1475 bələdiyyə üzrə məlumatlar hazırda MSK-nın
bazasındadır. Bu, ölkə üzrə mövcud bələdiyyələrin 91,84 faizidir. Yəni, deyə bilərik ki, 1375 bələdiyyə üzrə
ilkin nəticələrə görə üzvlərin hamısı artıq məlumdur. Bu, ölkə üzrə mövcud olan bələdiyyələrin 85,62 faizidir.
İlkin nəticələrə görə, tam formalaşmış bələdiyyələrdə liderlik edən namizədlərin sayı 12 min 930 nəfərdir. Yəni,
bu, ümumilikdə seçiləcək 15 min 156 bələdiyyə üzvünün 85,31 faizini təşkil edir. Gün ərzində MSK-nın 115 “qaynar xətt”inə 220 müraciət daxil olub. Bunlardan 90-nı seçici siyahısı və məntəqələrin ünvanları ilə bağlı
sorğulardır. 130 müraciət isə hüquqi məsələlərlə bağlı və məlumatlandırma xarakterli olub.
Məzahir Pənahov deyib ki, səsvermə məntəqələrinin 1000-də, yəni, təxminən 20 faizə yaxınında vebkameralar quraşdırılmışdır. Bu veb-kameralara gün ərzində 198069 müraciət olub. Bunlardan 130218-i, yəni,
65,7 faizi ölkə daxilindən, 67851-i isə (34,3 faizi) xaricdən olub. Bu, çox diqqətçəkən rəqəmdir. Yəni, bu,
seçkilərə kifayət qədər diqqətin olmasının göstəricisidir. Bundan əlavə, Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet
səhifəsindən istifadəçi sayı 282627 nəfər olub. Bu da ictimaiyyətin seçkilərə marağının göstəricisidir.
Sonda suallar cavablandırılıb.
Azərbaycan. - 2019.- 25 dekabr. - № 287. - S. 9.
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Demokratik və şəffaf seçki nümunəsi
Bələdiyyə seçkiləri Azərbaycanın seçki demokratiyasının daha da təkmilləşməsinə öz töhfəsini
verəcək
Rəşad Baxşəliyev
2019-cu il ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında mühüm hadisələrlə yadda qaldı. Ötən dövrlərə nəzər salsaq,
bu il ölkənin daxili, xarici siyasətində əldə olunan uğurlar nəticəsində Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, sosial,
mədəni və digər sahələrdə böyük nailiyyətlər qazanan ölkə kimi dünyada sürətli inkişaf nümunəsi göstərdiyinin
şahidi oluruq.
Belə nümunələrdən biri də önəmli siyasi hadisə kimi dekabrın 23-də keçirilən sayca beşinci bələdiyyə
seçkiləri oldu. Seçici hüququna malik ölkə vətəndaşları növbəti 5 il üçün yerli özünüidarəetmə orqanlarına üzv
seçilmək istəyən namizədlərə etimad göstərdilər.
Seçki kampaniyasının başlanılmasına start verildiyi gündən Seçki Məcəlləsinin tələblərinə və MSK-nın
təsdiq etdiyi Təqvim Planına uyğun qaydada bələdiyyə üzvlüyünə namizədlərin irəli sürülməsi və qeydə
alınması prosesi, seçkilərə hazırlıq mərhələsi, qeydə alınmış namizədlərin təbliğat-təşviqat kampaniyası uğurla
reallaşdı.
Səsvermə isə ölkə üzrə 7 seçki dairəsi (Ermənistan tərəfindən əraziləri işğal edilmiş rayonları əhatə edən
118 saylı Ağdam şəhər, 120 saylı Cəbrayıl-Qubadlı, 121 saylı Laçın, 122 saylı Xankəndi, 123 saylı Kəlbəcər,
124 saylı Şuşa-Ağdam-Xocalı-Xocavənd, 125 saylı Zəngilan-Qubadlı) istisna olmaqla, ümumilikdə 118 seçki
dairəsi üzrə 5049 seçki məntəqəsində keçirildi. Ölkə üzrə səsvermədə iştirak edəcək seçicilərin sayı 4 milyon
972 min 356 nəfər idi.
Seçkilərdə bələdiyyə üzvü olmaq istəyən namizədlərin sayı 41 min 462 nəfər idi. Bu dəfə namizədlərin
sayı 2014-cü ilin bələdiyyə seçkilərindən (37 min 77 nəfər) 4 min 385 nəfər çox idi. Namizədlərin bir qismi
seçkidə öz təşəbbüsü ilə iştirak edirdi. Bir qisim namizəd isə 13 siyasi partiya tərəfindən irəli sürülmüşdü.
Bələdiyyə seçkilərini 17 beynəlxalq, 52 636 yerli müşahidəçi izlədi. Səsvermə prosesini müşahidə edən
xarici qonaqların əksəriyyəti seçkilərin çox sakit və sərbəst şəkildə keçdiyini və heç bir xüsusi hal qeydə
alınmadığını söylədilər.
Çünki istənilən seçki məntəqəsi bütün zəruri avadanlıqla, seçki bülletenləri, gözlə görünməyən mürəkkəb
və bu mürəkkəbi oxumaq, yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrini tanımaq üçün xüsusi cihazlarla təmin edilmişdi.
Vətəndaşlar sərbəst şəkildə məntəqələrə gəlib istədikləri namizədin bələdiyyə üzvlüyünə seçilməsi üçün səs
verdi. Seçki məntəqələri bağlanarkən isə səsvermədə iştirak etmiş seçicilərin sayı 1 milyon 627 min 64 nəfər və
yaxud ümumi seçicilərin 32,72 faizini təşkil etdi.
Elə xarici KİV də ölkəmizdə keçirilən bələdiyyə seçkilərinə geniş yer verdi. Seçkilərin azad və ədalətli
keçirilməsi üçün görülən işlərdən, səsvermənin şəffaflığının təmin edilməsi məqsədilə həyata keçirilən
tədbirlərdən bəhs edən Türkiyə KİV yazır ki, bütün məntəqələr seçicilərin öz siyasi iradələrini azad şəkildə ifadə
etmələri üçün zəruri şəraitlə təmin olunmuşdu.
Seçici fəallığı, səsvermənin izlənilməsi üçün kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə yaradılan
şərait, namizədləri təmsil edən şəxslər və müşahidəçilərin hüquqlarının qorunması məsələləri də qardaş ölkə
mediasının məlumatlarında yer alıb.
Ümumiyyətlə, Seçki Məcəlləsinə əsasən, ölkəmizdə yerli özünüidarəni həyata keçirən bələdiyyələrin
üzvləri nisbi çoxluq sistemi əsasında çoxmandatlı seçki dairələri üzrə seçilirlər. MSK isə dekabrın 23-də
açıqladığı məlumatda bəyan etdi ki, ümumilikdə seçkilər sakit şəraitdə keçib, seçicilərin öz iradələrini ifadə
etmələri üçün hər cür şərait yaradılıb, onlar da bundan lazımi qaydada istifadə edib istədikləri namizədə səs
veriblər.
Artıq 20 ildir ki, fəaliyyətdə olan yerli özünüidarəetmə orqanı kimi bələdiyyələrin dekabrın 23-də
səsvermə nəticəsində yeni tərkibi formalaşdı, minlərlə vətəndaş ölkənin yerli özünüidarəetmə orqanlarında
təmsil olunaraq regionların idarə olunmasında, sosial və iqtisadi problemlərinin həllində, bütövlükdə dayanıqlı
inkişafın təmin edilməsi prosesində yaxından iştirak etmək imkanları qazandı. Onların sırasında gənclərin
xüsusi yer turması da sevindirici haldır.
Onu da diqqətə çatdıraq ki, bələdiyyə seçkilərindən əvvəl və onun gedişində aqressiv müxalifət öz
ənənəsinə sadiq qalaraq bu seçkiləri də gözdən salmaq, yerli idarəetmənin strukturundakı rolunu şübhə altına
almaq istiqamətində uğursuz təbliğat aparmağa cəhdlər göstərdi. Lakin əhalinin seçkilərə göstərdiyi maraq və
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ictimai fəallıq onların cəmiyyətlə ayaqlaşa bilmədiklərini və xalqın arasında nüfuzunu tam olaraq itirdiyini bir
daha sübut etdi.
Əlavə edək ki, gələn ildən ölkəmizdə bələdiyyələrə ayrılan dotasiya və subvensiyanın da həcmi artırılıb.
Büdcədə bələdiyyələrə ayrılan dotasiya və subvensiyanın həcmi 6,2 milyon manat olub. Bu məbləğin 5 milyon
manatı dotasiya, 1,2 milyon manatı isə subvensiya təşkil edib. Qeyd edək ki, ötən il ayrılan məbləğin həcmi 5,5
milyon manat idi.
Bir sözlə, əminliklə deyə bilərik ki, ölkədə keçirilən növbəti bələdiyyə seçkiləri Azərbaycanın seçki
demokratiyasının daha da təkmilləşməsinə öz töhfəsini verəcək.
Azərbaycan. - 2019.- 26 dekabr. - № 288. - S. 1,9.
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Mərkəzi Seçki Komissiyası bələdiyyə seçkilərinin ümumi yekunlarını elan edib
Yanvarın 11-də Məzahir Pənahovun sədrliyi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) iclası keçirilib.
İclasda 2019-cu il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərinin ümumi yekunları ilə bağlı məsələyə baxılıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, iclasda bələdiyyə seçkilərinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun azad, ədalətli
və şəffaf şəkildə keçirilərək ölkəmizin tarixinə əlamətdar hadisələrdən biri kimi yazıldığı qeyd olunub.
Komissiya üzvlərinin müzakirəsi zamanı dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərinin baş tutduğu, bu
seçkilərin ümumən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına, Seçki Məcəlləsinə və digər qanunvericilik
aktlarına uyğun keçirildiyi diqqətə çatdırılıb.
Bildirilib ki, seçkilərin yüksək səviyyədə hazırlanıb keçirilməsi üçün MSK və aidiyyəti dövlət qurumları
tərəfindən Seçki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş vəzifə və səlahiyyətlərin icrasına xüsusi diqqətlə yanaşılıb.
Seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsi, normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, seçicilər də daxil
olmaqla bütün seçki subyektləri üçün geniş maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsi, bələdiyyə üzvlüyünə
namizədlərin irəli sürülməsi və qeydə alınması, bərabər şərtlərə əsaslanan seçkiqabağı təşviqat imkanının
yaradılması, müşahidəçilər və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin istisnasız sərbəst fəaliyyəti üçün
tam maneəsiz şərait yaradılması kimi mühüm tədbirlər və bütün digər layihələr MSK-nın hazırlayıb təsdiq etdiyi
"Azərbaycan Respublikasında bələdiyyə seçkilərinin hazırlanıb keçirilməsi üzrə əsas hərəkət və tədbirlərin
Təqvim planı”na əsasən ardıcıl, sistemli və keyfiyyətlə gerçəkləşdirilib.
Ermənistan tərəfindən əraziləri işğal edilmiş rayonları əhatə edən 7 seçki dairəsi üzrə bələdiyyə
seçkilərinin keçirilməsi mümkün olmadığına görə bələdiyyə seçkiləri 125 seçki dairəsinin 118-də, 5049 seçki
məntəqəsi üzrə keçirilib. 1606 bələdiyyəni əhatə edən seçkilərdə 15156 bələdiyyə üzvlüyünə 41462 nəfərin
namizədliyi qeydə alınıb və bütün namizədlərə seçkiqabağı təşviqat dövründə eyni imkanlar və bərabər şərait
yaradılıb. Seçkilərlə bağlı daxil olmuş bütün müraciətlər vətəndaşların seçki hüquqlarının daha səmərəli təmin
olunması məqsədilə dəqiq, hərtərəfli və obyektiv araşdırıldıqdan sonra operativ şəkildə iclasa çıxarılıb və
Komissiya üzvləri tərəfindən müzakirə olunduqdan sonra müvafiq qərarlar qəbul edilib.
Bələdiyyə seçkilərində aşkarlığın təmin edilməsi üçün digər vasitələrlə yanaşı, işğal altındakı ərazilər
istisna olmaqla bütün ölkə coğrafiyasını əhatə edən 1000 seçki məntəqəsində (seçki keçirilən məntəqələrin
təqribən 20 faizində) internet vasitəsilə səsvermə prosesini birbaşa izləmə imkanı yaradan veb-kameralar
quraşdırılıb. İnternet istifadəçiləri istər ölkə daxilindən, istərsə də ölkə xaricindən MSK-nın internet səhifəsinə
daxil olaraq heç bir qeydiyyat tələb edilmədən, real zaman rejimində seçki məntəqələrində səsvermə günü baş
verən bütün prosesləri izləmək imkanına malik olublar.
Seçkiləri 17 beynəlxalq müşahidəçi ilə yanaşı, müxtəlif siyasi partiyaları, qeydə alınmış namizədləri,
qeyri-hökumət təşkilatlarını təmsil edən, eyni zamanda, öz təşəbbüsləri ilə seçkilərə qatılmış 52636 yerli
müşahidəçi, həmçinin respublikada fəaliyyət göstərən yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələrinin
nümayəndələri sərbəst və maneəsiz şəkildə izləyib. Seçki günü səsvermə başa çatdıqdan sonra fasiləsiz olaraq
səslərin hesablanması həyata keçirilib. Yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin seçkilərin nəticələri ilə tanış olmaları
üçün səsvermə başa çatdıqdan bir neçə saat sonra seçki məntəqələrinin protokol məlumatları birbaşa onlayn
rejimdə qəbul edilərək operativ şəkildə MSK-nın internet səhifəsində yerləşdirilib və bunun ardınca seçki
məntəqələrinin təqribən 92 faizindən olan məlumatlara əsasən ilkin nəticələr açıqlanıb. Seçki məntəqələrindən
məlumatların birbaşa qəbulu prosesi mütəmadi şəkildə davam etdirilərək qısa müddət ərzində bütün seçki
məntəqələri üzrə ilkin nəticələr ictimaiyyətə təqdim olunub.
Bələdiyyə seçkilərində seçicilər azad və maneəsiz şəkildə seçki məntəqələrinə gələrək öz iradələrini ifadə
edib və ümumilikdə ölkə üzrə seçicilərin ümumi sayının 32,69 faizi səsvermədə iştirak edib.
Komissiya üzvlərinin geniş müzakirəsindən sonra qəbul edilən qərarda yekun olaraq seçki məntəqəsində
səsvermənin nəticələrinin ləğv edilməsi, 9 bələdiyyə üzrə seçkilərin etibarsız sayılması, seçkilərin ümumi
yekunları rəsmi təsdiq edilən 1595 bələdiyyənin tam tərkibdə formalaşması, 2 bələdiyyənin isə tam tərkibdə
formalaşmamasının nəzərə alınması və bələdiyyələr üzrə seçilmiş üzvlərin siyahısının elan olunması öz əksini
tapıb.
Seçkilərin hazırlanması, keçirilməsi və nəticələrin müəyyən olunması zamanı öz fəaliyyətində yol verdiyi
nöqsanlara görə 12 seçki məntəqəsinin - 22 saylı Nəsimi ikinci seçki dairəsi üzrə 5,6, 7 saylı, 23 saylı NəsimiSəbail seçki dairəsi üzrə 9 saylı, 24 saylı Nizami birinci seçki dairəsi üzrə 3,4 saylı, 61 saylı Neftçala seçki
dairəsi üzrə 14 saylı, 69 saylı Cəlilabad-Masallı seçki dairəsi üzrə 8, 10 saylı, 84 saylı Füzuli seçki dairəsi üzrə 4
saylı, 111 saylı Zaqatala-Balakən seçki dairəsi üzrə 3 saylı və 119 saylı Ağdam kənd seçki dairəsi üzrə 13 saylı
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seçki məntəqələrinin məntəqə seçki komissiyaları buraxılıb. MSK-nın bələdiyyə seçkilərinin yekunları ilə bağlı
qərarı yekdilliklə qəbul edilib.
Sonda bələdiyyə seçkilərinin ümumi yekunlarına dair Mərkəzi Seçki Komissiyasının yekun protokolu
tərtib edilib və bütün Komissiya üzvləri tərəfindən imzalanaraq təsdiqlənib.
İclasda beynəlxalq müşahidə missiyalarının və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak
ediblər.
Azərbaycan. - 2020.- 12 yanvar. - № 5. - S. 5-6.
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