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I. XÜLASƏ  

Seçkilərin  Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi (SMDT) Könüllülərin Beynəlxalq 

Əməkdaşlığı Birliyi (KBƏ) ilə birgə Azərbaycan Respublikası prezidentliyinə 9 oktyabr 2013-cü 

ildə keçiriləcək  seçkinin uzunmüddətli müşahidəsini iki mərhələ - namizədlərin irəli sürülməsi və 

qeydiyyatı və seçkiqabağı təşviqat kampaniyası üzrə aparıb. Uzunmüddətli müşahidənin birinci 

mərhələsi (10 avqust – 14 sentyabr 2013-cü il) üzrə ilkin Aralıq Hesabat 16 sentyabr 2013-cü ildə 

yayılıb
1
.  

SMDT və KBƏ hesab edir ki, 9 oktyabr 2013-cü il prezident seçkisi seçki prosesinin bütün mərhələləri 

– seçkiqabağı siyasi mühit, qanunvericiliyin vəziyyəti, seçkidə sərbəst iştirak imkanları, namizədlərin 

irəli sürülməsi və qeydiyyatı, seçkiqabağı təşviqatın təşkili, səsvermə və səslərin hesablanması 

prosesləri üzrə ayrı-ayrılıqda dəyərləndirilməli, bu sahədə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 

və beynəlxalq öhdəliklərinə istinad  olunmalıdır.  

SMDT və KBƏ 9 oktyabr 2013-cildə keçiriləcək prezident seçkilərinin müşahidəsini uzunmüddətli və 

qısamüddətli olmaqla həyata keçirir. Uzunmüddətli müşahidəçilik seçkilər elan olunduğu gündən 

başlayıb və seçkilərin nəticələri rəsmi dərc edildiyi günə qədər davam edəcək. Seçkinin son iki 

mərhələsi üzrə uzunmüddətli müşahidəni 125 seçki dairəsi üzrə xüsusi təlim keçmiş 31 nəfər 

müşahidəçi həyata keçirib. Hazırda təqdim olunan hesabat 97 seçki dairəsindən daxil olmuş 

məlumatları əks etdirir.  SMDT və KBƏ seçki günü qısamüddətli müşahidəni xüsusi təlim keçmiş və 

fərdi qaydada seçki komissiyalarında qeydiyyata alınmış müstəqil müşahidəçilər vasitəsilə ölkə üzrə 

təsadüfi yolla seçilmiş seçki məntəqələrinin 15 faizində həyata keçirəcək. Seçkisi günü müşahidələrin 

nəticələri üzrə hesabat 10 oktyabr 2013-cü ildə açıqlanacaq.  

Hazırkı hesabat seçkiqabağı təşviqat mərhələsi (16 sentyabr – 6 oktyabr, 2013-cü il) üzrə 

uzunmüddətli müşahidələrin nəticələri əsasında hazırlanıb.  

SMDT və KBƏ təəssüflə qeyd edir ki, 9 oktyabr 2013-cü il prezident seçkisinin seçkiqabağı  təşviqat 

dövründə siyasi mühitin demokratikləşməsi, ifadə azadlığı, sərbəst toplaşmaq və birləşmək 

azadlıqlarının qorunması yönündə irəliləyişlər baş verməyib.  

SMDT və KBƏ məmnunluqla qeyd edir ki, 9 oktyabr 2013-cü il prezident seçkisinin ikinci 

mərhələsində siyasi fəallıq, siyasi müzakirələrə və ümumi seçki prosesinə ictimai maraq 2008-ci il 

prezident seçkisi ilə müqayisədə xeyli yüksəlib. Bununla belə ölkədə fəaliyyət göstərən televiziyaların 

heç biri prezidentliyə namizədlər və onların təmsilçilərinə seçki platformalarının ictimaiyyətə 

təqdimatı, habelə yerli və milli səviyyəli problemlərin müzakirəsi üçün efir vaxtı ayırmayıb. Nəticədə 

İctimai Televiziya istisna olmaqla digər televiziyalarda seçicilərin prezidentliyə namizədlərin 

mövqeləri və baxışları barədə məlumatlanması baş verməyib.  

9 oktyabr 2013-cü il prezident seçkisinin geridə qalan hər iki mərhələsində ictimai-siyasi fəallara qarşı 

təzyiqlər, müxalif siyasi partiya üzvləri, o cümlədən Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası 

tərəfdarlarının təqib olunması və hədələnməsi halları qeydə alınıb. 2013-cü ilin əvvəlindən başlayan 

siyasi təzyiqlər və həbslər seçki kampaniyası dövründə də davam edib. Xüsusən də sosial media 

fəalları və bloqerlər polis tərəfindən dəfələrlə saxlanılıb, jurnalist Pərviz Həşimli həbs edilərək, 

barəsində həbs qəti-imkan tədbiri seçilib.  

Uzunmüddətli müşahidəçilər seçkiqabağı təşviqat mərhələsində prezidentliyə namizədlər – İlham 

Əliyev, Qüdrət Həsənquliyev və Hafiz Hacıyevin nümayəndələrinin seçicilərlə görüşlərinin təşkilində 

bəzi yerli icra hakimiyyətləri nümayəndələrinin inzibati resurslardan istifadə hallarını, habelə müxalif 

namizədlər – Cəmil Həsənli ilə İqbal Ağazadənin seçicilərlə görüşlərinə müdaxilələ və təzyiqlərini 

qeydə alıblar.  

Ümumiyyətlə, müşahidəçilər seçkiqabağı mərhələdə monitorinq aparılan 97 seçki dairəsinin 28 

faizində namizədlərin təbliğat-təşviqat materiallarının məhv edilməsi hallarını, 34 faizində yerli 

icra hakimiyyətləri tərəfindən iqtidaryönlü namizədlərlə görüşə seçicilərin zorla gətirməsini və 

                                                 
1
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seçki dairələrinin 53 faizində namizədlərə görüşlər ayrılmış yerlərin (açıq və qapalı) əlverişli 

olmadığını qeydə alıblar.  

SMDT və KBƏ hesab edir ki, 2008 və 2010-cu illərdə Seçki Məcəlləsinə edilən dəyişikliklər 

nəticəsində seçki müddətinin azaldılması həm seçki komissiyalarının, həm seçki blokları və 

namizədlərin, həm də müşahidəçilərin fəaliyyətinə texniki məhdudiyyətlər yaradıb.  

SMDT və KBƏ ümid edir ki, 9 oktyabr 2013-cü il prezident seçkisi günü qanuni qaydada səsvermə və 

səslərin sayılması prosesinin keçirilməsi və seçki prosesinə kənar müdaxilələrin baş verməməsi 

naminə dövlət orqanları, seçki komissiyaları, prezidentliyə namizədlər və onları müdafiə edən siyasi 

partiyalar, ictimai təşkilatlar və Kütləvi İnformasiya Vasitələri səylər nümayiş etdirəcəklər. 

 

II. UZUNMÜDDƏTLI MÜġAHIDƏNIN TƏġKILI BARƏDƏ 

 

Bu hesabat Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi (SMDT) və Könüllülərin 

Beynəlxalq Əməkdaşlığı Birliyinin (KBƏ) birgə əməkdaşlığı şəraitində 9 oktyabr 2013-cü il prezident 

seçkisinin uzunmüddətli müşahidələrinin ikinci mərhələsi üzrə hazırlanıb. Uzunmüddətli müşahidə 

üzrə sayca ikinci olan bu hesabatdan öncə 16 sentyabr 2013-cü ildə namizədlərin irəli sürülməsi və 

qeydiyyatı prosesi üzrə birinci Aralıq Hesabat yayılıb
2
.  

SMDT Azərbaycanda azad, ədalətli və şəffaf seçkilərin keçirilməsi, vətəndaş cəmiyyəti və 

demokratiyanın inkişafı sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatıdır. SMDT 1 dekabr 2008-

ci ildə, qeydiyyatı ləğv edilmiş Seçki Monitorinq Mərkəzinin (SMM) bazası əsasında yenidən təsis 

olunub. Xatırladaq ki, 14 may 2008-ci ildə SMM-in qeydiyyatı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə 

Nazirliyinin əsassız iddiası əsasında Bakı rayon məhkəməsi tərəfindən ləğv edilib. Bu hadisədən sonra 

SMM- in təsisçisi və üzvü olmuş şəxslər SMDT-ni təsis ediblər.  

SMDT (keçmiş SMM) 2001-ci ildən indiyədək 12 seçkinin monitorinqini həyata keçirib. Seçkilərin 

monitorinqi ilə bağlı SMDT indiyədək 13000 nəfərdən artıq vətəndaşa 600-dən çox təlim keçib və 

onların seçki komissiyalarında akkreditə olunmalarına hüquqi-texniki yardım göstərib. SMDT 

seçkilərin monitorinqini seçkilərin bütün mərəhələləri üzrə Uzunmüddətli qaydada həyata keçirir.  

KBƏ 6 aprel 2007-ci ildə təsis edilib.Təşkilatın məqsədi müxtəlif ölkələrin könüllüləri arasında 

əlaqələrin qurulmasına, ehtiyacı olan insanlara və ehtiyac duyulan sahələrin inkişaf etdirilməsinə 

kömək etməkdir.  

SMDT və KBƏ 9 oktyabr 2013-cildə keçiriləcək prezident seçkilərinin müşahidəsini uzunmüddətli və 

qısamüddətli olmaqla həyata keçirir. Uzunmüddətli müşahidəçilik seçkilər elan olunduğu gündən 

başlayıb və seçkilərin nəticələri rəsmi dərc edildiyi günə qədər davam edəcək. Seçkinin son iki 

mərhələsi üzrə uzunmüddətli müşahidə 125 seçki dairəsi üzrə xüsusi təlim keçmiş 31 nəfər müşahidəçi 

həyata keçirib. Qeyd edək ki, müşahidəçilərdən hesabatlar xüsusi onlayn sorğu anketləri əsasında 

həftdə bir dəfə qəbul edilib. Ümumilikdə, 7 dəfə həftəlik hesabat qəbul edilib və bu proses 112 seçki 

dairəsi üzrə 298 seçki məntəqəsi və 42 inzibati ərazi vahidini əhatə edib. Hazırda təqdim olunan 

hesabat 97 seçki dairəsindən daxil olmuş məlumatları əks etdirir. 

SMDT və KBƏ xüsusi təlim keçmiş və fərdi qaydada seçki komissiyalarında qeydiyyata alınmış 

müstəqil müşahidəçilər vasitəsilə ölkənin 5273 seçki məntəqəsi üzrə təsadüfi seçilmiş seçki 

məntəqələrində seçki günü qısamüddətli müşahidəni həyata keçirəcək.  

9 oktyabr 2013-cü il prezident seçkisinin uzunmüddətli və qısamüddətli müşahidə üzrə proqramı ABŞ 

Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAİD), ABŞ Milli Demokratiya İnstitutu (NDİ) və  ABŞ 

Demokratiyanı Milli Himayə Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilir.  

 

 

                                                 
2 Bu veb linkə baxın - http://smdt.az/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=14&Itemid=730&lang=az 
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III. SEÇKĠQABAĞI SĠYASĠ MÜHĠT  

9 oktyabr 2013-cü il prezident seçkisinin ikinci mərhələsi – seçkiqabağı təşviqat üzrə uzunmüddətli 

müşahidələrin nəticələri göstərir ki, bu mərhələdə siyasi azadlıqların, əsasən də ifadə azadlığı və 

sərbəst toplaşamq azadlığının təmin edilməsi yönündə durumun təkmilləşməsi baş verməyib. Bu 

mərhələdə ölkədə televiziya və radiolar vasitəsilə siyasi plüralizmin təmin edilməsi, siyasi toplantılar 

və ictimai yığıncaqların təşkili üçün zəruri demokratik şəraitin yaradılması baş verməyib. Əksinə, 

seçki günü yaxınlaşdıqca, müxalif siyasi fəallara və seçki iştirakçılarına təzyiqlər artıb, o cümlədən 

jurnalistlərin həbsi və təhdid olunması halları qeydə alınıb.  

 

a) Jurnalistlərə təzyiqlər  

Sentyabrın 17-də “Bizim Yol” qəzetinin əməkdaşı və “Moderator” internet portalının rəhbəri, 

həmçinin Siyasi və Mülki Hüquqların  Müdafiəsi  Mərkəzinin sədri  Pərviz Həşimli Milli 

Təhlükəsizlik Nazirliyinın (MTN) əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 

206.3.2-ci
3
  və 228.2.1-ci

4
 maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Həşimli saxlanıldıqdan sonra onun iş 

yerində və evində axtarış aparılıb, o həmçinin saxlanılarkən fiziki zorakılığa məruz qaldığını bildirib. 

Onun vəkili Elçin Sadıqov bildirib ki, MTN əməkdaşları Həşimlidən müxalifət liderlərinin əleyhinə 

ifadə almaq istəyiblər. Səbail Rayon Məhkəməsi Həşimli barəsində 2 aylıq həbs qətimkan tədbiri 

seçib.  

Sentyabrın 27-də “Tolışi sədo” qəzetinin redaktoru, hüquq müdafiəçisi  Hilal Məmmədovun işi üzrə  

məhkəmədə hakim onun 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi haqqında hökm çıxarıb. Ancaq 

yerli hüquq müdafiəçiləri hər iki jurnalistin həbsini siyasi sifariş hesab edərək, bu həbslərlə 

hakimiyyətin öz siyasi opponentlərinə təzyiq etdiyini bəyan ediblər.  

Oktyabrın 2-də Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun (RATİ) fotorepartyoru, sosial 

media fəalı və bloqer Mehman Hüseynov saxlanılaraq Baş Prokurorluğa aparılıb və orada 5 saat 

dindirilib. Baş Prokurorluğun sözçüsü Eldar Sultanov bildirib ki, sosial şəbəkələrdə yayılmış “cinayət 

xarakterli” məlumatların araşdırılması məqsədilə Hüseynovdan izahat alınıb. Hüseynov bildirib ki, 

prokurorluqda ona prezidentliyə namizədlərlə bağlı hazırladığı satirik videoçarxlarla bağlı xəbərdarlıq 

ediblər.  

 

b) Sərbəst toplaşmaq azadlığının pozulması  

Seçkiqabağı dövrdə Bakıda və əyalətlərdə müstəqil QHT-lərin seçki prosesi ilə bağlı tədbirlərinin 

təşkilinə siyasi  məhdudiyyətlər yaradılıb.  

Avqustun 28-də “Azad Seçki-2013” İctimai Dəstək Qrupuna daxil olan QHT-lərin Bakının Fəvvarələr 

Meydanında təşkil etdiyi "Azad seçki" flaşmob gəzintisi polisin müdaxiləsilə dayandırılıb. Aksiyada 

üzərində "Azad seçki" yazılmış maykalar geyinən vətəndaş cəmiyyətinin fəalları polisin təzyiqi ilə 

gəzintini 30 dəqiqə sonra yekunlaşdırmalı olublar. Eyni qaydada təşkil olunan aksiyaların qarşısı 

sentyabrın 8-də Gəncədə, 10-da Beyləqanda və 12-də Şəkidə keçirilib. Ancaq bu gəzintilərə də 2-30 

dəqiqə sonra polis müdaxilə edərkən imkan verməyib.  

SMDT və KBƏ-nin yerli müşahidəçiliyin təşkili üzrə təşkil etdiyi təlimlərə bəzi bölgələrdə yerli icra 

hakimiyyəti nümayəndələri müdaxilə edərək, maneələr yaradıblar. Məsələn, sentyabrın 23-də Salyanda 

yerləşən “Çinar” restoranında öncədən razılaşdırılsa da, təlimin təşkilinə məhdudiyyət yaradılıb. Təlim 

keçirilən yerə Salyan rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi gələrək, tədbiri dayandıraraq 

iştirakçıların uzaqlaşmasını tələb ediblər.  

                                                 
3
 Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2-ci maddəsi: Qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən odlu silahın və döyüş sursatının 

qaçaqmalçılığı 
4 Cinayət Məcəlləsinin 228.2.1-ci maddəsi: Qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplekt 

hissələrini və döyüş sursatını əldə etmə, saxlama, daşıma 
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Digər müdaxilə halı sentyabrın 25-də Sabirabadda qeydə alınıb. Belə ki, təlim keçirlən ofisə polis 

müdaxilə edərək təlimçilər - Ülviyyə Babasoy və Tural Ağayevi polis şöbəsinə aparıblar.  

SMDT-nin sentyabrın 27-də Yardımlı şəhərində keçirdiyi təlim polis əmkdaşlarının nəzarəti altında 

keçirilib.  

Sentyabrda 16-da SMDT-nin Beyləqanın bölgəsi üzrə koordinatoru Əmir Orucov ATƏT-in 

Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun Uzunmüddətli Müşahidə Missiyasının 

nümayəndələri ilə görüşdüyü üçün yerli icra hakimiyyəti nümayəndələri tərfindən sorğu-sual edilib. 

Ondan xarici müşahidəçilərlə apardığı müzakirələrin təfsilatı barədə danışmaq tələb edilib, Orucov isə 

bundan imtina edib.  

 

c) Seçki iştirakçılarına təzyiqlər 

Sentyabrın 22-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin oğlu Türkel Kərimli və 

onun gənc dostları Ülvi Nuriyevlə Coşqun Salahov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq, İnzibati 

Xətalar Məcəlləsinin 310.1-ci maddəsi (polisə tabe olmamaq) ilə təqsirli biliniblər. Nəsimi Rayon 

Məhkəməsi Türkel Kərimlini 25, Coşqun Salahovu 30 və Ülvi Nuriyevi 20 sutka müddətinə 

azadlıqdan məhrum edib. Polis hər 3 gəncin iqtidaryönlü prezidentliyə namizədlərin təbliğat 

plakatlarını məhv edərkən saxlandıqlarını və polisə tabe olmadıqlarını bildirib. Ancaq adıçəkilən 

gənclərin vəkilləri bu iddianı təkzib edərək, bu hadisənin siyasi sifariş hesab ediblər.  

Sentyabrın 23-də prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlinin sözçüsü Oqtay Gülalıyevin 16 yaşlı 

məktəbli oğlu Bakıda, yaşadığı evin yaxınlığında naməlum şəxslər tərəfindən döyülüb və bıçaqlanıb. 

Zərəçəkmiş gəncin atası bildirib ki, bu hadisə onun ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə əlaqəli siyasi sifarişdir.  

Oktyabrın 3-də Gəncə şəhər sakinləri Sevinc və Fərid Zülfüqarovlar polisin təzyiqinə məruz qalıblar. 

Belə ki, bacı-qardaş olan hər iki gənc yaşadıqları evdən mülki geyimli şəxslər tərəfindən polis 

bölməsinə aparılaraq prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənlinin təbliğatı ilə məşğul olduqlarları üçün 

hədələniblər. F.Zülfüqarlı bildirib ki, polislər  onu təhqir edib, bacısını isə işdən çıxarılacağı ilə 

hədələyiblər. 

  

 

IV. SEÇKĠQABAĞI TƏġVĠQAT KAMPANIYASI  

a) Ümumi hüquqi-siyasi mühit 

Seçki Məcəlləsinə əsasən seçkiqabağı təşviqat səsvermə gününə 23 gün qalmış başlayır və 

səsvermənin başlamasına 24 saat qalmış dayandırılmaqla ümumilikdə 22 gün davam edir.  

9 oktyabr 2013-cü il prezident seçkisi ilə bağlı seçkiqabağı təşviqat rəsmi olaraq 16 sentyabrda 

başlayaraq, oktyabrın 8-də başa çatacaq.  

Seçkiqabağı təşviqat kampaniyasında qeydə alınmış 10 prezidentliyə namizədlərin hamısı iştirak 

ediblər. Qeydə alınmış prezidentliyə namizədlər Zahid Oruc - öz təşəbbüsü, İlham Əliyev - Yeni 

Azərbaycan Partiyasının, İqbal Ağazadə -  Ümid Partiyasının,  İlyas İsmayılov - Ədalət Partiyasının, 

Hafiz Hacıyev - Müasir Müsavat Partiyasının, Fərəc Quliyev  - Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının, 

Sərdar Cəlaloğlu - Azərbaycan Demokrat Partiyasının, Araz Əlizadə - Azərbaycan Sosial Demokrat 

Partiyasının, Qüdrət Həsənquliyev - Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının, Cəmil Həsənli – 

Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası Təşəbbüs qrupu tərəfindən namizəd kimi irəli sürülüblər. 

Prezidentliyə namizədlərin seçicilərlə məhdud sayda keçirilən ictimai görüşlərinin məzmunu və 

kütləviliyi, habelə ictimai televiziya və radioda təşkil olunan Dəyirmi Masaların ictimai çevrələrdə 

müzakirəsi nümayiş etdirdi ki, seçki günü əsas siyasi rəqabət Cəmil Həsənli ilə İlham Əliyev arasında 

yaşanacaq. 
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10 avqust 2010-cu ildə seçki prosesi rəsmən başldıqdan sonra prezident İlham Əliyev  öz 

səlahiyyətlərindən istifadə edərək, ardıcıl qaydada dövlət büdcəsindən maliyyələşən müxtəlif 

müəssisələrin əməkdaşları və işçilərinin əmək haqqlarının 10 faiz artırlması barədə sərəncamlar 

imzalayıb. Eyni zamanda İlham Əliyev bir sıra rayonların sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarının qəbul 

edilməsi, müxtəlif sosial qruplara məxsus şəxslərin fəxri adlarla təltif olunması və dövlət büdcəsi 

hesabına inşa olunan yeni binaların aşılış mərasimlərində iştirak etməklə seçkiqabağı təşviqat 

dövründə üstün imtiyazlara malik olub. Bu cür hallar seçkiqabağı təşviqat dövründə onun prezidentliyə 

namizədliyinin təbliği yönündə əsas vasitələr olmaqla namizədlər arasında bərabərliyin pozulması ilə 

şərtlənib. Ancaq əfsus ki, qüvvədə olan Seçki Məcəlləsi prezidentliyə namizədin bir sıra 

səlahiyyətlərinin, o cümlədən dövlət başçısı olduğu ümddətdə səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırlmasını 

nəzərdə tutmur.  

 

b) Kütləvi İnformasiya Vasitələrində seçkiqabağı təşviqat  

MSK bütün namizədlər üçün İctimai Televiziyada (İTV) 3 saat və İctimai Radioda 3 saat olmaqla cəmi 

6 saatlıq ödənişsiz efir vaxtı ayırıb.  

Seçki Məcəlləsinə əsasən teleradio verilişləri təşkilatlarının ayırdıqları pulsuz efir vaxtı qeydə alınmış 

prezidentliyə namizədlərə müzakirələr, dəyirmi masalar və digər bu cür təşviqat tədbirlərinin  

keçirilməsi üçün nəzərdə tutulur. Bu cür tədbirlərin keçirilməsi qaydaları MSK tərəfindən müəyyən 

edilir. Ancaq MSK ödənişsiz efir vaxtının yalnız dəyirmi masa formatında təşkil olunması barədə qərar 

verib. Namizədlərin çıxışlarının sıralanması isə MSK-da püşkatma yolu ilə müəyyən edilib.  

MSK-nın müəyyən etdiyi müzakirə qaydası son 10 ildə keçirilən seçkilərdə olduğu kimi bu dəfə də 

konseptual siyasi debatlar üçün zəruri standartlara cavab verməyib. Nəticədə seçicilərin rəqabətdə olan 

namizədlərin proqramları barədə məlumatlara çatımlılğı təmin edilməyib. Televiziya müzakirələri 

namizədlərin ayrı-ayrı mövzular üzrə ayrıca və birgə siyasi müzakirələrə cəlb edilməsini nəzərə 

almayıb, bununla da seçici istəklərinə uyğun məsələlərlə bağlı qarşı duran tərəflər arasında seçim 

imkanının yaradılması təmin edilməyib.  

9 oktyabr 2013-cü il prezident seçkisində ödənişli təşviqat aparmaq istəyən 51 media qurumu MSK-ya 

müraciət edib. MSK-ya müraciət edən media qurumlarından biri İctimai Televiziya və Radio Şirkəti 

olmaqla digərləri, 26 adda qəzet və 24 adda agentlik, portal, internet televiziyası və internet radiosu 

olub. Ölkədə 23 (14 regional yayımçı) televiziya, 16 radio olmasına baxmayaraq, yalnız İctimai 

Televiziya və Radio Şirkəti təşviqat aparmaq üçün MSK-ya müraciət edib. Nəticədə ölkədə mövcud 

olan televiziyaların seçkiqabağı təşviqat dövründə ictimai ehtiyaclara uyğun plüralist fəaliyyəti baş 

tutmayıb. Qeyd edək ki, prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlinin səlahiyyətli nümayəndəsi Elman 

Fəttah sentyabrın 30-da ödənişli efir vaxtı üçün İTV-yə müraciət edib. Ancaq İTV ödənişli efir vaxtı 

verməkdən imtina edib. Bu imtina ödənişli təşviqatdan istifadə hüququ olan subyektlərin təşviqata 

başladıqdan sonra bir həftə müddətində müraciət etməli olması ilə izah edib. İTV-dən verilən 

məlumata görə, həmin müddət ərzində heç bir  təşviqat subyekti rəsmi müraciət verməyib. Əslində isə 

İTV Seçki Məcəlləsinin tələblərini pozaraq, qanunla müəyyən edilmiş vəzifəsindən imtina edib.  

İTV-də keçirilən telemüzakirələrdə prezidentliyə namizədlərdən İlham Əliyev şəxsən iştirak etməyib 

və onu səlahiyyətli nümayəndələri təmsil edib. Ancaq İlham Əliyev dövlət başçısı səlahiyyətlərini icra 

etməkdə davam etdiyindən, onun keçirdiyi bütün görüşlər dövlət və özəl televizyalarda geniş 

işıqlandırılıb. Faktiki olaraq, İTV istisna olmaqla digər kanallar digər prezidentliyə namizədlər, o 

cümlədən iqtidarın müxalifətdən olan əsas opponenti Cəmil Həsənli barədə hər hansı pozitiv xarakterli 

görüntü və ya məlumatlar təqdim etməyib.  

İTV-nin təşkil etdiyi müzakirələrində prezidentliyə namizədlərdən Cəmil Həsənli çıxışlarını əsasən 

İlham Əliyevin öz gəlirlərini gizlətməsi, onun rəhbərliyi dövründə korrupsiya, məmur özbaşınalığı və 

yoxsulluğun artması, sosial güzəranın ağırlaşması barədə qurub.  

Digər prezidentliyə namizədlərdən yalnız İqbal Ağazadə ölkə başçısının adını çəkmədən ümumən 

hökumətin fəaliyyətini tənqid edib və platformasını açıqlayıb.  
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Prezidentliyə namizədlərdən Sərdar Məmmədov (Cəlaloğlu) əsasən öz platforması, Fərəc Quliyev isə 

müxalifəti və xarici super gücləri, cüzi hallarda hökumətin fəaliyyətini tənqid ediblər.  

Prezidentliyə namizəd İlyas İsmayılov televiziya müzakirəsində yalnız bir dəfə iştirak edib və əsasən 

Daşlıq Qarabaq problemi, hökumətin şəffaflığı, qanunun aliliyi və idaretmə qaydalarının təkmilləşməsi  

barədə danışıb. Ancaq digər 8 televiziya müzakirəsində onu səlahiyyətli nümayəndələri təmsil edib.  

Prezidentliyə digər namizədlər – Araz Əlizadə, Zahid Oruc, Qüdrət Həsənquliyev və Hafiz Hacıyev isə 

əsasən müxalifətin tənqidi yönündə olaraq, prezident seçkilərində süni rəqabət mühitinin 

yaradılmasına və texniki namizəd kimi iştiraka üstünlük veriblər. 

İTV-də aparılan ödənişsiz təşviqat zamanı isə bir sıra pozuntu halları qeydə alınıb. Sentyabrın 19-da 

İTV-də prezidentliyə namizədlərin ikinci Dəyirmi Masasında prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev 

ona ayrılmış efir vaxtının bitməsinə baxmayaraq, digər namizəd Cəmil Həsənliyə qarşı təhqiramiz 

fikirlər səsləndirməkdə davam edib və ona su butulkası atıb. Bu zaman İlham Əliyevin səlahiyyətli 

nümayəndəsi Əli Əhmədov da müdaxilə edərək, Cəmil Həsənlinin çıxışına mane olub. Hacıyevin və 

Əhmədovun müdaxilələri nəticəsində Cəmil Həsənli İTV-də ona ayrılmış 6 dəqiqəlik ödənişsiz efir 

vaxtından tam olaraq istifadə edə bilməyib. Bu hadisə ilə bağlı MSK-nın sentyabrın 21-də keçirdiyi 

toplantısında İlham Əliyevin nümayəndəsinin şikayəti əsasında Cəmil Həsənliyə ciddi xəbərdarlıq 

edilib. Eyni zamanda Həsənlinin müraciəti əsasında MSK Hafiz Hacıyevə də xəbərdarlıq edib. 

Sentyabrın 26-da isə prezidentliyə namizədlərin İTV-dəki növbəti müzakirəsində Cəmil Həsənlinin 

İlham Əliyevi korrupsiyada ittiham etməsinə sərt reaksiya verən Əli Əhmədov onu hədələyib. 

Əhmədov bildirib ki, Həsənli seçki başa çatandan sonra əsassız fikirlərinə görə hüquq-mühafizə 

orqanlarına cavab verəcəkdir.  

Oktyabrın 2-də MSK-nın sədr müavini Natiq Məmmədov bildirib ki, sosial şəbəkələrdə seçkilərlə 

bağlı təbliğat kütləvi xarakter alırsa və nəticəyə təsir edirsə, bunun qarşısı alınmalıdır. Amma MSK 

sədri Məzahir Pəhanov sentyabrın 16-da mediaya açıqlamasında bildirib ki, sosial şəbəkələrdə seçki 

təşviqatı məsələsinin məhdudlaşdırılması və buna nəzarət mexanizmi mümkün deyil. Qeyd edək ki, 

seçkiqabağı təşviqat dövründə prezidentliyə namizədlərdən İlham Əliyev, Cəmil Həsənli və İqbal 

Ağazadənin tərəfdarları fəal şəkildə sosial media vasitələrindən istifadə ediblər.  

 

c) Namizədlərin ictimai görüşləri  

Oktyabrın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində kütləvi tədbirlərin 

keçirilməsi yolu ilə seçkiqabağı təşviqatın aparılması üçün ölkə üzrə 152 açıq və qapalı yerlərin 

siyahısı müəyyən edilib
5
.  

Uzunmüddətli müşahidəçilər verdiyi məlumata görə, namizədlərin seçicilərlə görüşləri üçün nəzərdə 

tutulmuş bəzi yerlər yer tutumu və şərait baxımından əlverişli deyil. Məsələn, Gəncə şəhərində 

namizədlərlə qapalı görüşlərin keçirilməsi üçün müəyyənləşdirilmiş Dram Teatrın binası cəmi 200 

nəfər üçün münasibdir. Cəlilabad rayonunda isə qapalı görüşlər üçün ayrılmış yer 50-60 nəfər üçün 

münasibdir.  

Müşahidəçilər seçkiqabağı təşviqat kampaniyası dövründə prezidentliyə namizədlərin seçicilərlə 27 

görüşünün monitorinqini aparıblar. Bu görüşlər ölkənin müxtəlif bölgələrində baş tutub və əsasən 

prezidentliyə namizədlərin iştirakı ilə keçirilib. Ancaq müşahidə olunan görüşlərin heç birində İlham 

Əliyev şəxsən iştirak etməyib. Ümumiyyətlə, ölkə başçısı təşviqat dövründə seçicilərlə az sayda qapalı 

görüş keçirib. 

Müşahidəçilər bir çox seçki dairələrində YAP-dan olan prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin 

səlahiyyətli nümayəndələri ilə görüşlərdə yerli icra hakimiyyəti nümayəndələrinin cəlb olunmasını 

qeydə alıblar. Məsələn, sentyabrın 18-də 113 saylı Şəki şəhər və 114 saylı Şəki kənd seçki dairələrinin 

ərazisində yerləşən bəzi orta məktəblərdə rayon təhsil şöbəsinin rəhbər işçiləri müəllimlərə İlham 

Əliyevin nümayəndələri ilə görüşdə iştirak etməyi tapşırıblar.  

                                                 
5
 Bu barədə daha ətraflı bax: http://www.msk.gov.az/uploads/secki-2013/tesviqat_yer/aciq_qapali_yerler.pdf 

http://www.msk.gov.az/uploads/secki-2013/tesviqat_yer/aciq_qapali_yerler.pdf
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Sentyabrın 22-də Ümid Partiyasının prezidentliyə namizədi İqbal Ağazadənin Ağstafada seçicilərlə 

görüşü zamanı polislər görüşə gələn seçicilərin qarşısını kəsməyə çalışıblar. Görüşə gələnlərdən bəzisi 

döyülərək tədirinin keçirildiyi yerə buraxılmayıblar. Prosesə rayon icra hakimiyyətinin müavini, 

Astafa YAP sədri Ramiz Tatarov başçılıq edib. Qarşıdurma zamanı bəzi şəxslər bədən xəsarəti alıblar; 

Sentyabrın 27-də Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının prezidentliyə namizədi Qüdrət 

Həsənquliyevin, sentyabrın 29-da isə Hafiz Hacıyevin Yasamal rayonu “Məhsul” stadionunda  

görüşünə inzibati resuslardan istifadə edilməklə seçicilər gətirilib. Hər iki mitinqə tələbələr və büdcə 

təşkilatlarında çalışan şəxslərin gətirilməsi müşahidə edilib. 

Sentyabrın 27-də prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlinin Cəlilabad rayonunda planlaşdırdığı görüş 

rayon icra başçısının birinci müavini Asif Əzizovun cavab məktubuna əsasən təxirə salınıb. Məktubda 

bildirilib ki, Cəlilabad rayonuna aid olmayan kənar şəxslərin görüşdə iştirak etməsi başqa namizədlərin 

tərəfdaşları arasında xoşagəlməz halların yaranmasına səbəb ola bilər.  

Oktyabrın 2-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlinin MSK-ya 

qarşı iddiası əsasında keçirilən məhkəmə prosesində onun iddiası təmin edilməyib. Həsənlinin 

məhkəməyə müraciət etmələsinə səbəb MSK-nın saytında yerləşdirilən məlumat olub. Belə ki, 

“Azərbaycan” qəzetində seçki öncəsi mitinq və digər toplantıların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş 

açıq və qapalı yerlərin siyahısı dərc edilib. Həmin siyahını MSK öz saytında başqa formada 

yerləşdirib. MSK-nın saytında həmin yerlər prezidentliyə namizədlərin seçicilərlə görüş yeri kimi 

təqdim edilib. C.Həsənlinin nümayəndələri məhkəməyə müraciət edərək, həmin məlumatın qanunsuz 

hesab edilməsi və məhkəmə qərarının MSK-nın saytında yerləşdirilməsi tələbi ilə iddia qaldırmışdı. 

 

Müşahidəçilərin seçkiqabağı təşviqat mərhələsində 97 seçki dairəsində qeydə aldığı pozuntuların  

xülasəsi: 

 Seçki dairələrinin 10 faizində namizədlərə təşviqat materiallarının asılması üçün bərabər 

qaydada yerlər ayrılmayıb;  

 Seçki dairələrinin 18 faizində namizədin görüşünə gələn seçilərə vəzifəli şəxslər tərəfindən 

təzyiqlər edilib;  

 Seçki dairələrinin 19 faizində namizədlərə bərabər imkanlar yaradılmayıb; 

 Seçki dairələrinin 22 faizində namizədlərin seçicilərlə görüşlərinə, mitinq və piketlər 

keçirmələrinə bərabər şərait yaradılmayıb;  

 Seçki dairələrinin 28 faizində namizədlərin təbliğat-təşviqat materiallarının məhv edilməsi 

halları qeydə alınıb;  

 Seçki dairələrinin 34 faizində yerli icra hakimiyyətlərinin namizədlərlə görüşə seçiciləri zorla 

gətirdiyi halları qeydə alınıb; 

 Seçki dairələrinin 53 faizində namizədlərə kütləvi görüşlər üçün ayrılmış yerlər (açıq və 

qapalı) görüşlərin, mitinq və toplantıların keçirməsi üçün əlverişli olmayıb;  

  

V. SEÇKĠ KOMĠSSĠYALARININ FƏALĠYYƏTĠ  

Seçki komissiyalarının sçeki gününə hazırlıqla bağlı fəaliyyətində mühüm məsələlərdən olan seçici 

siyahılarının vəziyyəti ilə bağlı müşahidəçilər ciddi irəliləyişlər qeydə almayıblar. MSK-nın online 

xidməti və dairə seçki komissiyalrı seçici siyahılarında adların dəqiqləşdirlməsi yönündə imkanlar 

yaratsa da, seçicilədən az sayda şikayətlər daxil olub. Bununla belə seçici siyahılarında aparılan 

araşdırmalar zamanı bəlli olub ki, son illər ölkəni və ya daimi qeydiyyat ünvanını tərk edən xeyli sayda 

vətəndaşın adları seçici siyahılarından çıxarılıb. Ancaq onların yaşadıqları ölkələrdə və ya ölkə daxili 

miqrasiya nəticəsində faktiki yaşadıqları ünvanlarda seçki günü səsvermə imkanlarının təmin 

ediləcəyini müəyyən etmək çətindir.  



 9 

 

a) Seçki komissiyalaının davamiyyəti və idarəçiliyi  

9 oktyabr 2013-cü il prezident seçkisi ilə bağlı MSK və aşağı seçki komissiyalarının fəaliyyətində 

aşkarlığın və tərəfsizliyin təmin edilməməsi halları qeydə alınıb.  

Sentyabrın 13-də MSK-da Respublikaçı Alternativ Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun 

namizədliyindən imtina məsələsi müzakirə olunarkən, MSK-nın üzvü Akif Qurbanov imtinaya əsas 

verən hallarla bağlı izahat tələb edib. O, bildirib ki, Məmmədovun namizədliyinə göstərilən münasibət 

qanunsuz və ədalətsizdir. Qurbanovun israrına baxmayaraq, MSK rəhbərliyi onun suallarını 

cavablandırmayıb. MSK sədri Məzahir Pənahovla aralarında yaranmış mübahisə nəticəsində Qurbanov 

iclası yarımçıq tərk edib.  

Sentyabrın 17-də MSK ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun (ATƏT/DTİHB) 

Seçki Müşahidə Missiyasının yaydığı Birinci Aralıq Hesabatla bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda MSK-

nın səlahiyyətinə aid olmayan məsələlərə, o cümlədən Seçki Məcəlləsinə son illər parlament tərəfindən 

edilmiş əlavə və dəyişikliklərə münasibət bildirilib.  

Uzunmüddətli müşahidəçilərin verdiyi məlumatlara görə, sentyabrın 16-dan 20-nə qədər 24 saylı 

Nizami birinci seçki dairəsinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 saylı məntəqələrində və 25 saylı Nizami 

ikinci seçki dairəsinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saylı məntəqələrində iclaslar keçirilməyib. Belə ki, təqdim 

edilən protokollarda keçirilmiş iclasların tarixi əvvəlki dövrlərə aid olub.  

Müşahidəçilərə 88 saylı Göyçay və 89 saylı Göyçay-Ağdaş seçki dairələrində iclasların keçirildiyi 

barədə məlumat verilsə də, iclasların keçirilməsi ilə bağlı hər hansı protokol təqdim edilməyib. Eyni 

zamanda müşahidəçilərin bu seçki dairələrinin komissiyalarında iclasları izləmək bağlı müraciətlərinə  

mənfi cavab verilib. 

 

b) Müşahidəçilərin qeydiyyatı  

Oktyabrın 2-də MSK-dan yayılan açıqlamada qeyd edilib ki, hazırda qeydiyyatdan keçən yerli 

müşahidəçilərin sayı 40 min nəfərə yaxın, beynəlxalq müşahidəçilərin sayı isə 1300 nəfərdir. Ancaq 

xeyli sayda yerli və beynəlxalq müşahidəçinin qeydiyyatdan keçməsinə baxmayaraq, bu şəxslər 

arasımda müstəqil və təcrübəli seçki müşahidə təşkilatlarını təmsil edən şəxslər azlıq təşkil edir.  

Məsələn, yerli QHT-lər arasında maliyyə şəffaflığına malik az sayda qurum 2 min nəfərədək 

müşahidəçiyə qeydiyyat üçün hüquqi-texniki dəstək verib. Eyni zamanda nüfuzlu beynəlxalq 

təşkilatlardan ATƏT/DTİHB, Avropa Şurası Parlament Assambeleyası, ATƏT-in Parlament 

Assambleyeası və Avropa Parlamentini təmsil edən müşahidəçilərin ümumi sayı 400 nəfərə yaxın 

olacaq. Bu baxımdan 900 nəfərdən artıq beynəlxalq müşahidəçinin tərəfsizliyi şübhə altında olan 

beynəlxalq qurumları təmsil edəcəyi gözlənilir.  

MSK-da müstəqil müşahidəçilərin qeydiyyatı prosesi respublika üzrə müşahidəçilərin qeydiyyatı üçün 

müəyyən edilmiş müddətin sonuna yaxın çətinliklə müşahidə edilib. Belə ki, MSK-dan ölkə üzrə 150 

nəfərə yaxın müşahidəçiyə sənədlərin düzgün təqdim edilmədiyi, vaxt çatışmazlığı və sair bəhanələr 

gətirməklə akkrediyasiyadan imtinaya cəhd edilib. Məsələn, SMDT-nin hüquqi-texniki yardım 

göstərdiyi 41 nəfər, Demokratiyanı Öyrənmə İctimai Birliyi adından 39 nəfər və Qərb Resurs Mərkəzi 

tərəfindən 38 nəfərin ərizəsi MSK-ya təqdim edilsə də, onların akkreditasiyası gecikib.  

Bakı şəhərində 33 saylı Xətai birinci,  125 saylı Zəngilan-Qubadlı,  23 saylı Nəsimi-Səbail, 29 saylı 

Səbail seçki dairələrində, bölgələrdə isə 63 saylı Sabirabad birinci, 91 saylı Ucar, 118 saylı Ağdam 

şəhər seçki dairəsində müstəqil müşahidəçilərin qeydiyyatdan keçməsinə əsassız problemlər yaradılıb, 

bəzi hallarda isə müşahidəçi olmaq istəyən şəxslər hədələniblər.   

 

c) Şikayətlərin araşdırılması  
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Prezidentliyə namizədliyi qeydə alınmayan şəxslər MSK-nın qərarından məhkəməyə şikayət etsələr 

də, onların iddiaları təmin edilməyib.  

Sentyabrın 18-də prezidentliyə namizədliyi MSK tərəfindən qeydiyyata alınmayan və qurumdan Bakı 

Apelyasiya Məhkəməsinə, ardınca Ali Məhkəməyə şikayət edən Azərbaycan Liberal Demokrat 

Partiyasının sədri Fuad Əliyevin şikayəti birinci instansiyaya geri qaytarılıb. Həmin gün Ali Məhkəmə 

Bakı Apelyasiya Məhkəməsinin qərarını ləğv edərək, işə yenidən baxılmaq barədə qərar qəbul edib. 

Ancaq Apelyasiya Məhkəməsi şikayəti yenidən təmin etməyib.  

Sentyabrın 24-də Bakı Apelyasiya Məhkəməsi Vətəndaş və İnkişaf  Partiyasının sədri Əli Əliyevin 

MSK-dan şikayətinə baxıb, onun prezidentliyə namizədliyinin qeydə alınmasından imtina qərarını 

qüvvədə saxlayıb. MSK imtinanı kifayət qədər həqiqi seçici imzasının olmaması ilə əsaslandırıb.  

Sentyabrın 23-də Bakı Apelyasiya Məhkəməsi təkrar ekspertiza təyin edib və MSK-nın qərarı əsaslı 

sayılıb. 

Sentyabrın 27-də Ali Məhkəmə İlqar Məmmədovun prezidentliyə namizədliyinin qeydə alınmasından 

imtinası qərarının ləğvi barədə kassasiya şikayətini təmin etməyib. Ali Məhkəmə MSK-nın 

Məmmədovun xeyrinə toplanmış 5 minə yaxın seçici imzasının düzgün sayılmamsı barədə qərarını 

əsaslı hesab edib. 

MSK seçki elan olunmazdan öncə - 22 iyulda Exit-poll (çıxışda sorğu) keçirən təşkilatların akkreditə 

qaydalarını dərc edib. Qaydalara əsasən Exit-pollu bu sahədə ixtisaslaşmış, müvafiq təcrübəsi və 

nüfuzu olan hüquqi şəxslər, habelə xarici hüquqi şəxslər yerli QHT-lərlə birlikdə keçirə bilərlər. 

Sənədə əsasən Exit-pollun keçirilməsinə cəlb olunan şəxslər seçki hüququ və seçki sistemi sahəsində 

müvafiq təcrübəyə malik mütəxəssis olmalıdırlar.  

 

VI. NƏTĠCƏLƏR VƏ TÖVSĠYƏLƏR  

SMDT və KBƏ uzunmüddətli müĢahidəçilərdən daxil olan məlumatlar və ümumi seçki 

mühitində baĢ verən halları təhlil edərək, 9 oktyabr 2013-cü il Prezident seçkisinin seçkiqabağı 

təĢviqat mərhələsi üzrə aĢağıdakı nəticələrə gəliblər: 

 Seçkiqabağı təşviqat dövründə siyasi təqiblər və həbslər artaraq, siyasi fəallar və müxalif 

prezidentliyə namizədlərin tərəfdarlarına qarşı təzyiqlər qeydə alınıb;  

 Siyasi azadlıqların müdafiəsi yönündə vəziyyət daha da ağırlaşaraq, ifadə azadlığı, sərbəst 

toplaşmaq və birləşmək azadlıqları təmin edilməyib.  

 Prezidentliyə namizədlərin İctimai Televiziyada təşkil olunan müzakirələri ölkədə siyasi 

plüralizmin təmin edilməsi üçün yetərli olmayıb. Digər televiziyalar yalnız dövlət başçısı İlham 

Əliyevin görüntü və çıxışlarını yaymaqla namizədlərə bərabər imkanlar yaratmayıblar.  

 MSK seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsi üçün internet axtarış və Qaynar xətdən istifadə 

qaydalarını, habelə  seçki məntəqələrininin yerləşdirilməsi barədə dislokasiya məlumatlarını 

təkmilləşdirib;  

 Yerli müşahidəçilərin qeydiyyatı prosesi məhdudiyyətlərlə müşayiət  olunub. Yerli icra 

hakimiyyətlərinin müşahidəçilərə münasibətində dözümsüzlük, bəzi hallarda isə müşahidəçilərin 

hazırlanması ilə bağlı təlimlərə müdaxilələr qeydə alınıb;  

 2008-ci il prezident seçkilərindən fərqli olaraq, 2013-cü il seçkisi dövründə, seçicilərin alternativ 

seçim imkanları yaranıb; 

 Seçkiqabağı təşviqat prosesində yerli icra orqanlarının seçki prosesinə müdaxilələri, habelə 

inzibati istifadə halları qeydə alınıb.  

 

SMDT və KBƏ 9 oktyabr 2013-cü il prezident seçkisinin növbəti mərhələsi – seçki gününün 

səsvermə və səslərin sayılması prosesi ilə bağlı aĢağıdakıları tövsiyə edir:  
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 Seçki komissiyaları seçki günü də daxil olmaqla seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsi üzrə 

seçicilərə maneəsiz və normal şərait yaratmalıdır; 

 Seçki komissiyaları seçicilər, müşahidəçilər və namizədlərin nümayəndələrinə təzyiqlərin baş 

verməməsi üçün müvafiq şəraiti təmin etməldirlər;  

 Seçki günü səsvermə və səslərin sayılması proesinə yerli icra orqanları və digər strukturların kənar 

müdaxilələrinin qarşısının alınması üçün hakimiyyət siyasi iradə nümayiş etdirməlidir. 

 Seçkiqabağı təşviqat prosesində baş vermiş hüquq pozuntularına görə müvafiq şəxslər məsuliyyətə 

cəlb olunmalıdır;  

*** 

 

7 oktyabr  2013-cü il,  

Bakı, Azərbaycan 

 

 

Qeyd: 9 oktyabr 2013-cü il prezident seçkisi günü müĢahidə üzrə növbəti hesabat 10 oktyabr 

2013-cü ildə açıqlanacaq.  

 

Əlaqə: 

Ünvan: Azərbaycan, Bakı, AZ 1007, Vaqif prospekti 3/156 

Faks: (994 12) 596 22 94; 

Tel:  (994 12) 596 22 94; 

E-mail:emc.az2001@gmail.com; aspyo@yahoo.com      

 Web:  www.smdt.az    
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 Web:          www.smdt.az    
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