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Azərbaycan Respublikasında 11 Aprel 2018-ci ildə keçirilmiş növbədənkənar  

rezident seçkisinin monitorinqinin nəticələri üzrə  

 

Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin 

İLKİN BƏYANATI  

 

 

I. XÜLASƏ  

 

Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi (SMDT) Azərbaycanda  seçki sistemi, 

vətəndaş cəmiyyəti və demokratiyanın inkişafı yönündə çalışan tərəfsiz qeyri-hökumət təşkilatıdır. 

SMDT Azərbaycanda 11 aprel 2018-ci il prezident seçkisini uzunmüddətli qaydada seçkinin bütün 

mərhələləri– namizədlərin irəli sürülməsi, seçkiqabağı təşviqat, seçki günü səsvermə və səslərin 

sayılması prosesləri üzrə müşahidə edib. Növbədənkənar seçkinin elan edildikdən dərhal sonra 

SMDT bəyanat yayaraq1, alternativ qiymətləndirmə aparıb.  

 

SMDT uzunmüddətli müşahidəni 22 nəfər, seçki günü müşahidəni isə 166 nəfər müstəqil 

müşahidəçi ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirib. Prezident seçkisi günü müşahidəçilər 125 seçki 

dairəsi üzrə milli təmsilçilik əsasında təsadüfi yolla seçilmiş 125 seçki məntəqəsində Statistikaya 

Əsaslanmış müşahidə aparıblar.  

 

SMDT-nin uzunmüddətli müşahidələri göstərir ki, 11 aprel 2018-ci il prezident seçkisi dövründə 

vətəndaşların sərbəst toplaşmaq və birləşmək hüquqları, o cümlədən söz və mətbuat azadlığına 

təminat yönündə müsbət dəyişikliklər qeydə alınmayıb. Əksinə, 9 oktyabr 2013-cu il prezident 

seçkisindən sonra siyasi təqiblər daha da artaraq, siyasi məhbusların sayı 138 nəfərə çatıb.  

 

2003-cü ildən qüvvədə olan Seçki Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər ölkədə bir sıra seçki 

hərəkətlərinin icrasına hüquqi məhdudiyyətlər yaradıb, habelə bu dəyişikliklər Avropa Şurasının 

Venesiya Komissiyasının tövsiyələrini əks etdirməyib. Xüsusən də seçki komissiyalarının 

müstəqilliyinin təmin edilməsi, habelə seçkiyə kənar müdaxilələrin qarşısının alınması yönündə 

tövsiyyələr nəzərə alınmayıb.  

Seçkiqabağı təşviqat kampaniyası məhdud siyasi fəallıq, siyasi müzakirələr və seçkiyə ictimai 

marağın əvvəlki prezident seçkisi ilə müqayisədə xeyli azalması ilə müşayiət olunub. Namizədlər 

arasında həqiqi rəqabət mühiti yaranmayıb və prezidentliyə namizədlərin bir çoxu prezident İlham 

Əliyevin təbliği ilə məşğul olublar. Bununla da seçicilərin namizədlər arasında alternativ seçim 

imkanları məhdudlaşıb.  

SMDT seçki idarəçiliyində bəzi çatışmazlıqlar qeydə alıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) seçki 

prosesinə kənar müdaxilələrin qarşısının alınması, indiki prezidentin xeyrinə qanunsuz təbliğatın 

dayandırılması, seçicilər və müşahidəçilərə qarşı təzyiqlərin önlənməsi ilə bağlı səylər göstərməyib. 

Namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı prosesi zamanı namizədliyin müdafiəsi üçün imzaların 

toplanması üzrə inzibati resurslardan sui-istifadə və namizədlərin gəlirləri barədə məlumatların 

gizlədilməsi halları qeydə alınıb.  

 

                                                
1
Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin Azərbaycan Respublikasında 11 aprel 2018-ci ildə növbədənkənar prezident 

seçkisinin təyin edilməsi ilə bağlı bəyanatı- https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2018/02/SMDT-120218.pdf 

  

 

https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2018/02/SMDT-120218.pdf
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SMDT seçki günü səsvermə və səslərin sayılması prosesini zədələyən ənənəvi və ciddi qanun 

pozuntuları qeydə alıb. Buraya müşahidəçilərin olduğu seçki məntəqələrinin 47 faizində adları 

seçici siyahısında olmayan seçicilərin səsvermədə iştirakı, 53 faiz seçki məntəqəsində seçki 

qutusuna saxta bülletenlərin atılması, seçki məntəqələrinin 53 faizində bir şəxsin bir neçə dəfə 

səsverməsi halları qeydə alınıb. Məlumatların daxil olduğu seçki məntəqələrinin yalnız 8 faizində 

ciddi qanun pozuntuları yer almayıb. Seçki günü həmçinin müstəqil müşahidəçilərə və jurnalistlərə 

qarşı ciddi təzyiqlər qeydə alınıb. Bu təzyiqlər seçki məntəqələrində qanun pozuntularına irad 

bildirən və səslərin sayılmasını izləmək istəyən vətəndaşlara qarşı baş verib.  

 

SMDT ilə əməkdaşlıq edən müşahidəçilər əksər seçki məntəqələrində seçici fəallığı ilə bağlı rəsmi 

rəqəmlərdən əsaslı şəkildə aşağı olan rəqəmlər qeydə alıblar. Rəsmi nəticələr üzərində detallı analiz 

sayəsində SMDT elan olunmuş rəqəmlərlə bağlı ciddi uyğunsuzluqlar müəyyən edib. Bu nəticələr 

seçki məntəqələrinin yarısından çoxunda seçki qutularına toplu bülletenlərin atılması halları iddia 

etməyə və seçici fəallığının süni şəkildə şişirdildiyini ifadə etməyə əsas verir, o cümlədən ümumi 

nəticələrin etibarlılığını şübhə altına qoyur.  

 

SMDT-nin ümumi dəyərləndirməsi göstərir ki, 11 aprel 2018-ci il növbədənkənar prezident seçkisi 

siyasi azadlıqlara təzyiqlər, bərabər və həqiqi rəqabət imkanları, o cümlədən alternativ seçim 

şəraitinin məhdudlaşması ilə müşayiət olunaraq, azad və ədalətli seçkilər üzrə milli qanunvericiliyin 

və beynəlxalq standartların pozulması şəraitində keçirilib.  

 

II. SMDT BARƏDƏ  

Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi (SMDT) Azərbaycanda azad və ədalətli 

seçkilərin keçirilməsi, vətəndaş cəmiyyəti və demokratik institutların inkişafı sahəsində çalışan 

müstəqil qeyri-hökumət təşkilatıdır.  

SMDT 1 dekabr 2008-ci ildə, qeydiyyatı ləğv edilmiş Seçki Monitorinq Mərkəzinin (SMM) bazası 

əsasında təsis olunub. Xatırladaq ki, 14 may 2008-ci ildə SMM-in qeydiyyatı Ədliyyə Nazirliyinin 

qanunsuz  iddiası əsasında Xətai rayon məhkəməsi tərəfindən ləğv edilib. SMDT 2009-cu ildə 

Ədliyyə Nazirliyinə qeydiyyat üçün müraciət etsə də, bu müraciət təmin edilməyib və SMDT 

məhkəməyə birləşmək hüququnun pozulması iddiası üzrə şikayət edib. Ancaq daxili məhkəmələr 

SMDT-nin şikayətini təmin etmədiyi üçün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edib.  

 

SMDT (keçmiş SMM) 2001-ci ildən Azərbaycanda keçirilən 15 seçkinin monitorinqini həyata 

keçirib. Seçkilərin monitorinqi ilə bağlı SMDT indiyədək təxminən 14000 nəfərdən artıq vətəndaşa 

600-dən çox təlim keçib və onların seçki komissiyalarında akkreditə olunmalarına hüquqi-texniki 

yardım göstərib.  

 

SMDT-yə qarşı 27 oktyabr 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu tərəfindən 

açılmış cinayət işi həmin il keçirilən prezident seçkisindən iki həftə sonraya təsadüf edib. SMDT bu 

cinayət işini siyasi sifariş hesab edərək, bunu 9 oktyabr 2013-cü il prezident seçkisi üzrə təşkilatın 

apardığı seçki müşahidəçiliyi ilə əlaqələndirib. Həmin cinayət işinin əsasında SMDT sədri Anar 

Məmmədli 2 il 3 ay, İcraçı direktoru Bəşir Süleymanlı 10 ay müddətinə həbsdə olub.  

 

SMDT ATƏT-ə üzv olan ölkələrin QHT-lərini birləşdirən Seçkilərin Monitorinqi Təşkilatlarının 

Avropa Şəbəkəsinin (ENEMO), Şərq Tərəfdaşlıq ölkələri Vətəndaş Cəmiyyəti Forumu, 

Demokratik Seçkilər üzrə Avropa Platformasının (EPDE) və Yerli Seçki Müşahidəçilərinin Qlobal 

Şəbəkəsinin üzvüdür.  
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SMDT seçkilərin müşahidəsi sahəsində ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu 

və Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının tövsiyyələri, o cümlədən Yerli Seçki Müşahidə 

Təşkilatlarının Qlobal Bəyannaməsinin prinsipləri1 əsasında fəaliyyət göstərir.  

 

11 Aprel 2018-ci il prezident seçkisi ilə bağlı SMDT öz təşəbbüsü ilə müşahidəçi olmaq istəyən 

vətəndaşlara Mərkəzi və Dairə Seçki Komissiyalarında qeydiyyatdan keçməyə, onların seçki 

qaydaları, müşahidəçilərin hüquq və vəzifələri, habelə davranış qaydaları ilə tədris olunmasına 

yardım edib. Seçki komissiyalarında qeydiyyatdan keçmiş bəzi müşahidəçilər SMDT-nin tərəfsiz 

müşahidəçiliklə bağlı prinsiplərini qəbul edərək, onunla uzunmüddətli qaydada əməkdaşlıq ediblər.   

SMDT-nin uzunmüddətli müşahidəçiliyinə seçki prosesinə hazırlıq, namizədlərin imzatoplama 

kampaniyası, seçkiqabağı təşviqat, Mərkəzi və Dairə Seçki komissiyalarının fəaliyyəti və kütləvi 

informasiya vasitələrində seçki prosesinin işıqlandırılması üzrə monitorinq və qiymətləndirmə 

daxildir. SMDT seçkiqabağı dövrün monitorinqini ölkə ərazisində 22 nəfər təlim keçmiş 

uzunmüddətli müşahidəçi ilə uzunmüddətli qaydada aparıb.  

 

Seçki günü SMDT 166 nəfər müşahidəçi ilə bütün ölkə ərazisində səsvermə və səslərin sayılması 

prosesini izləyib. Statistikaya əsaslanan müşahidə metodu əsasında təsadüfi yolla seçilmiş seçki 

məntəqələrində müşahidəçilər gün ərzində bütün prosesi izləyiblər.  

 

Seçkiqabağı dövrün və seçki gününün birgə müşahidəsi SMDT-yə seçki prosesini daha ətraflı və 

dəqiq qiymətləndirməyə imkanı verib.   

 

 

III. HÜQUQİ MÜHİT 

 

Növbədənkənar prezident seçkilərinin keçirilməsi haqqında prezident sərəncamı tutarlı siyasi 

ehtiyaclar göstərilmədən və parlamentdə açıq ictimai müzakirələr aparılmadan, 26 sentyabr 2016-cı 

ildə keçirilmiş qeyri-demokratik referendumun verdiyi hüquqi imkanlardan yararlanmaqla  verildi. 

Bu seçki növbəti dəfə 2003-cü ildə qəbul edilmiş və dəfələrlə mürtəce dəyişikliklərə məruz qalmış 

Seçki Məcəlləsi əsasında keçirildi. Qüvvədə olduğu müddətdə Seçki Məcəlləsinin 

təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Avropa Şurası Venesiya Komissiyası və mötəbər seçki müşahidə 

qruplarının tövsiyyələri nəzərə alınmayıb.  

 

a) Növbədənkənar seçkinin hüquqi əsasları  

 

5 fevral 2018-ci ildə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ölkədə növbədənkənar prezident 

seçkisinin keçirilməsi barədə sərəncam imzalayaraq, həmin ilin oktyabr ayında keçiriləcək seçkinin 

tarixini 6 ay öncəyə dəyişdı. Bu sərəncam Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 101-ci 

maddəsinin I hissəsi və Seçki Məcəlləsinin 179-cu maddəsinə uyğun olsa da, növbədənkənar seçki 

təyin edilərkən seçkilərin dövriliyi və demokratik konstitusionalizm prinsiplərinə əməl edilməyib.  

 

Qeyd edək ki, 26 sentyabr 2016-ci ildə ölkə tarixində sayca dördüncü referendumda 

Konstitusiyanın 101-ci maddəsinin mətninə olan əlavə ilə prezidentə növbədənkənar prezident 

seçkilərini elan etmək üçün müstəqil və qeyd-şərtsiz səlahiyyət verilib2. Qeyri-demokratik qaydada 

keçirilmiş 2016-cı il referendumu ilə qəbul edilən düzəlişlərə qədər erkən prezident seçkiləri yalnız 

üç xüsusi halda mümkün idi. i) Prezident istefa verdikdə, ii) səhhətinə görə öz səlahiyyətlərini icra 

etmək qabiliyyətini tamamilə itirdikdə və iii) vəzifəsindən kənarlaşdırıldıqda. Sonuncu konstitusiya 

dəyişikliyi ilə prezident öz mülahizəsi ilə erkən prezident seçkiləri elan etmək hüququ əldə etdi. 

Həmin referenduma çıxarılan düzəlişlərlə bağlı Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının rəyində 

                                                
1Yerli Seçki Müşahidə Təşkilatlarının Qlobal Bəyannaməsinin prinsipləri http://www.gndem.org/declaration-of-global-principles 
2 26 sentyabr 2016-cı ildə keçirilmiş ümumxalq səsverməsində (referendumda) qəbul edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında 

dəyişikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Referendum Aktı http://www.msk.gov.az/az/referendum/927/  

http://www.gndem.org/declaration-of-global-principles
http://www.msk.gov.az/az/referendum/927/
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dəyişikliklərin motivlərinin aydın olmadığı, referendum aktının müzakirəsinə parlamentin cəlb 

edilməməsi və konstitusion düzəlişlərin qüvvəyə minməsi qaydası ilə bağlı tənzimləmənin 

olmaması tənqid edilib1.  

 

Növbədənkənar prezident seçkisinin keçirilməsi barədə prezidentin sərəncamı tutarlı siyasi 

ehtiyaclar göstərilmədən və parlamentdə açıq ictimai müzakirələr aparılmadan verildiyindən seçki 

prosesində bütün maraqlı tərəflərin, o cümlədən potensial prezidentliyə namizədlərin iştirakını, 

yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin hazırlığını çətinləşdirib. Bununla da Azərbaycan 

Respublikasının qoşulduğu beynəlxalq sənədlərdə təsbit olunmuş «seçkilərin ağlabatan aralıqda 

və müddətdə keçirilməsinə dair» müddəalar2 gözlənilməyib, seçkilərin növbədənkənar qaydada 

keçirilməsi ilə bağlı əsaslı və məntiqli izahat verilməyib.  

 

b) Seçki Məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi təşəbbüsləri  

 

2003-cü ilin mayından qüvvədə olan Seçki Məcəlləsinə dəfələrlə əlavə və dəyişikliklər edilsə də, 

Avropa Şurası Venesiya Komissiyası və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları 

Bürosunun birgə tövsiyyələri indiyədək nəzərə alınmayıb3. Məsələn, 2 iyun 2008-ci ildə Seçki 

Məcəlləsinə edilən dəyişikliklər nəticəsində seçki müddəti 120 gündən 75 günədək azaldılıb, 

namizədlərin qeydiyyatı üçün alternativ variant kimi nəzərdə tutulan qeydiyyat depoziti (seçki 

girovu) ləğv edilib 4 . Bundan sonra 18 iyun 2010-cu ildə Seçki Məcəlləsinə edilən növbəti 

dəyişikliklə seçki müddəti 75 gündən 60 günədək, seçkiqabağı təşviqat müddəti isə 23 günə qədər 

azaldılıb. Bu dəyişikliklə yanaşı seçki dövründə qeydə alınmış namizədlərə təbliğat kampaniyasının 

təşkili üçün dövlət hesabına maliyyə fondunun ayrılması müddəası ləğv edilib. Ancaq Seçki 

Məcəlləsinə məhdudlaşdırıcı səciyyə daşıyan bu dəyişikliklər Avropa Şurası Venesiya 

Komissiyasının və yerli ictimaiyyətin rəyi nəzərə alınmadan qəbul edilib. 

 

Seçki Məcəlləsinə irəli sürülən çoxsaylı təkliflər – seçki hüququ pozuntularına görə cavabdeh 

şəxslərin cəzalandırılması, seçki şikayətlərinin verilmə müddətinin uzadılması, seçki 

komissiyalarının müstəqilliyinin təmin edilməsi məqsədilə siyasi qüvvələrin paritet iştirak əsasında 

formalaşması və yerli seçki müşahidəçilərinin onlayn qaydada qeydiyyatı mexanizmləri 

növbədənkənar seçki ərəfəsində nəzərə alınmayıb.  

 

 

IV. SEÇKİQABAĞI SİYASİ MÜHİT 

 

11 aprel 2018-ci il növbədənkənar prezident seçkisi ölkə tarixində ilk dəfə olaraq, 130 nəfərdən 

artıq siyasi məhbusun mövcudluğu, siyasi təqiblər və siyasi azadlıqların kəskin şəkildə 

məhdudlaşdırılması mühitində keçirilib. Ölkə Konstitusiyasının tələblərinə və beynəlxalq 

öhdəliklərin əksinə olaraq, siyasi hakimiyyət seçki dövründə siyasi azadlıqların təmin olunması 

üçün iradə nümayiş etdirməyib.  

 
a) Media və vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti  

 

İfadə azadlığına olan təzyiqlər son bir ildə və seçki öncəsi dövrdə daha da intensivləşib. Parlament 

2017-ci ilin mart ayında Rabitə, Yüksək Texnologiya və Nəqliyyat Nazirliyinə və məhkəmələrə 

Azərbaycan ərazisindən istənilən internet səhifəyə girişi məhdudlaşdıran müddəalar qəbul etdi. 

                                                
1 Avropa Şurası Venesiya Komissiyaasının rəyi - http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)029-e 
2Mülki və Siyasi Hüquqlar üzrə Beynəlxalq Pakt (25b maddə) və Avropada İnsan Hüquqları və Fundamental Azadlıqlar haqqında Konvensiyaya 

əlavə protokol (3 maddə) 
3Azərbaycanda seçki prosesinin təkmillləşdirilməsi üzrə tövsiyyələrin icra vəziyyətinə dair Dəyərləndirmə Hesabatı https://smdtaz.org/wp-

content/uploads/2017/09/SMDT-DH-100917-1.pdf  
4 Azərbaycanda seçki prosesinin təkmillləşdirilməsi üzrə tövsiyyələrin icra vəziyyətinə dair Dəyərləndirmə Hesabatı https://smdtaz.org/wp-

content/uploads/2017/09/SMDT-DH-100917-1.pdf 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)029-e
https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2017/09/SMDT-DH-100917-1.pdf
https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2017/09/SMDT-DH-100917-1.pdf
https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2017/09/SMDT-DH-100917-1.pdf
https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2017/09/SMDT-DH-100917-1.pdf
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Bundan bir ay sonra Nazirlik yeni səlahiyyətlərindən istifadə edərək, ölkənin əsas müstəqil xəbər 

saytları olan Azadlıq Radiosunun Azərbaycan bürosunun və Berlində yerləşən Meydan TV-nin, 

eləcə də müxalifət qəzeti olan Azadlıq qəzetinin veb səhifələrinə girişi məhdudlaşdırılması barədə 

məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmə qərarı adıçəkilən media orqanları ilə yanaşı Turan TV və 

Azərbaycan Saatı internet televiziyasına da şamil olundu.  

 

Avropa Şurası və bir sıra digər beynəlxalq qurumların çağırışlarına baxmayaraq Azərbaycan 

defamasiyaya görə cinayət məsuliyyətini aradan qaldırmayıb. Əksinə 2016-cı ilin noyabr ayından 

defamasiya haqqında qanun internetə də tətbiq olunmağa başladı. Məsələn, tanınmış bloger 

Mehman Hüseynov 3 mart 2017-ci ildə polisin şərəf və ləyaqətini alçaltması ittihamı ilə 2 il 

müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hüseynovun nazirlərin və digər yüksək səviyyəli dövlət 

məmurlarının daşınmaz əmlakı barədə çəkdiyi videolar sosial mediada milyondan çox izləyici 

toplayıb.  

 

Yerli hüquq müdafiəçilərindən ibarət İşçı qrupun yaydığı məlumata əsasən 11 jurnalist və bloger, 

eləcə də 2 yazıçı və şair siyasi baxışlarına görə məhbus həyatı yaşayır. İşçi Qrupun son hesabatına 

əsasən ölkədə 138 siyasi məhbus var və onlardan 15 nəfər sosial məzmunlu etirazlarda iştirak 

etdiyi, 12 nəfəri siyasi fəallığına görə həbs olunub1.  

 

Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının fəaliyyəti üçün sərbəst məkan məhdulaşıb. “Qeyri hökümət 

təşkilatları (İctimai birlikllər və fondlar) haqqında” və “Qrant haqqında” qanunlara 2013-2014-cü 

ildə edilmiş dəyişikliklər nəticəsində qeyri-hökümət təşkilatlarının fəaliyyəti və xaricdən 

maliyyələşməsi məhdulaşıb. Bu qanunlara edilən dəyişikliklər VCT-lərin ianələr əldə etmək və 

dövlət qeydiyyatı olmadan fəaliyyət göstərmək imkanlarını çətinləşdirib. Bu sahədə mövcud olan 

məhdudiyyətlərdən biri də Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən müstəqil QHT-lərin dövlət qeydiyyatına 

alınmaması və yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən müstəqil vətəndaş qruplarının tədbirlərinə 

(seminar, təlim və məşğələ) imkan verilməməsidir. VCT-lərlə bağlı qanunların yumşaldılmasına 

çağırışlar edən beynəlxalq təşkilatların etirazları nəticəsində 2017-ci ildə Azərbaycan hakimiyyət 

Mədən Sahəsində Şəffaflıq Təşəbbüsünü tərk edib.  

 

 

b) Siyasi təzyiqlər  

 

2013-cü ildə prezidentliyə namizədliyini elan etmiş Respublikaçı Alternativ (REAL) hərakatının 

sədri İlqar Məmmədov Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin (AİHM) barəsində dərhal azad 

olunmasını tələb edən qərarına baxmayaraq 5 ildən artıqdır həbsdədir. Məmmədov kütləvi 

ixtişaşların təşkilində və polisə müqavimət göstərməkdə ittiham olunaraq, 2013-cü ildə 7 il 

azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, Məmmədovum lideri olduğu Respublikaçı Alternativ 

(REAL) hərakatı əsasında partiyanın formalaşması ilə bağlı təsisçi qurultayın keçirilməsinə Bakı 

şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən yer ayrılması təmin edilməyib, bu qurumun çoxsaylı müraciətləri 

rədd edilib. Bunun nəticəsi olaraq, 7-8 apreldə Bakı şəhərində REAL partiyasının təsis qurultayı 

gizli şəraitdə keçirilib və bu barədə ictimaiyyətə daha sonra məlumat verilib.  

 

Milli qanunvericiliyin və ölkənin beynəlxalq öhdəliklərinin əksinə olaraq, hökümət orqanları 

müxalifət partiyaları və müstəqil qrupların şəhərin mərkəzində sərbəst toplaşmaq azadlığından 

istifadə eədərk dinc aksiyalar keçirməklə bağlı müraciətlərinə əsassız səbəblərlə imkan verməyib. 

Müxalif qruplara toplaşmaq üçün şəhərin mərkəzindən uzaqda kiçik ərazi olan Məhsul stadionu 

təklif olunsa da, bu məkanda ictimai toplantı zamanı müxtəlif texniki çətinliklər, o cümlədən 

internet və elektrikin kəsilməsi baş verir. Bununla yanaşı hüquq-mühafizə orqanları razılaşdırılmış 

                                                
1Azərbaycanda Siyasi Məhbusların vahid siyahısı https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2017/08/Vahid-Siyasi-Mehbus-

Siyahisi_%C4%B0Q_28.08.2017.pdf   

https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2017/08/Vahid-Siyasi-Mehbus-Siyahisi_%C4%B0Q_28.08.2017.pdf
https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2017/08/Vahid-Siyasi-Mehbus-Siyahisi_%C4%B0Q_28.08.2017.pdf
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mitinqlərdən öncə onlarla müxalif fəallar saxlayır və təqib edir. Seçki ərəfəsi keçirlən etiraz 

aksiyaları öncəsi 15 fəal saxlanılıb. Məsələn, Xalq Cəbhəsi Partiyasının 81 üzvü 10 Mart mitinqi 

ərəfəsində polis bölməsinə çağrılaraq siyasi fəaliyyətləri ilə bağlı sorğu-sual ediliblər.  

 

Seçki ərəfəsində Avropa Birliyi ölkələrində yaşayan mühacir azərbaycanlıların şəxsiyyəti əleyhinə 

nifrətedici təbliğat və onların ailə üzvlərinə qarşı siyasi təzyiqlər daha da artıb. Xüsusəndə bir qrup 

mühacir tərəfindən aparılan “Diktator İlham Əliyevi tanıyaq” kampaniyası hakim siyasi çevrələrdə 

ciddi narazılığa səbəb olmuş, bu kampaniyanın təşkilatçılarına qarşı dövlət və özəl TV kanallarda 

silsilə müzakirələr təşkil olunub. Onların Azərbaycanda yaşayan ailə üzvlərinə təzyiq edilib. 

Kampaniyanın fəalı Tural Sadıqlının qardaşı və atası dəfələrlə polisə çağrılıb. Məsələn, fevralın 23-

də onun qardaşı Elgiz Sadıqlı polisə müqavimət bəhanəsi ilə saxlanılıb və 30 gün müddətinə 

azadlıqdan məhrum edilib. Digər mühacir bloqqer Orduxan Teymurxanın bacıları isə dəfələrlə 

polisə çağrılıb və onlardan qardaşı əleyhinə bəyanat vermək tələb edilib.  

 

Siyasi fəalların və vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin üzləşdiyi digər təzyiq ATƏT/DTİHB-in 

Uzunmüddətli müşahidəçilərinin bölgələrdə ictimai-siyasi durumla bağlı məlumatlandırılması ilə 

bağlıdır. Məsələn, Gəncə, Qazax, Göyçay, Quba, Xaşmaz, Hacıqabul, Mingəçevirdə beynəlxalq 

müşahidəçilərlə görüşdən sonra fəallar polisə çağrılıb, yerli icra hakimiyyəti tərəfindən təhdidlərlə 

üzləşiblər, foto və video çəkilişləri aparılıb. 

 

 
V. NAMİZƏDLƏRİN İRƏLİ SÜRÜLMƏSİ VƏ QEYDİYYATI  

Prezidentliyə namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı prosesi fevralın 20-də başlayıb və martın 

12-də başa çatıb.  

Qanuna əsasən prezidentliyə namizədlərn müdafiəsi üçün 40 mindən az olmayan sayda seçici 

imzası toplanmalı və imzalar hər birində ən azı 50 seçici imzası olmaqla 125 seçki dairəsinin azı 60 

seçki dairəsinin əhatə etməlidir.  

MSK-nın rəsmi məlumatına görə 15 nəfər imza vərəqələri götürüb və onlardan 12 nəfər imza 

vərəqlərini geri təqdim edib. İmza vərəqələrini təqdim edən şəxslərdən 8 nəfər MSK-da 

prezidentliyə namizəd kimi qeydə alınıb. Digər 4 nəfərin - Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının rəhbəri 

Əli Əliyev, Ağ Partiyanın sədri Tural Abbaslı, Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev və 

müstəqil namizəd Anar Umudovun namizədliyi imzaların yetərli sayda etibarlı olmaması 

səbəbindən qeydiyyata alınmayıb. Tural Abbaslı və Əli Əliyev Mərkəzi Seçki Komissiyasının 

qərarını siyasi qərəz kimi qiymətləndiriblər.  

Qeydə alınmış prezidentliyə namizədlər aşağıdakı şəxslər olublar:  

 

1. İlham Əliyev, hazırkı prezident, prezidentliyə dördüncü dəfə namizəd 

2. Zahid Oruc, millət vəkili, prezidentliyə ikinci dəfə namizəd 

3. Araz Əlizadə, Sosial-Demokrat Partiyasının sədri, millət vəkili, prezidentliyə ikinci dəfə 

namizəd 

4. Qüdrət Həsənquliyev, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, millət vəkili, 

prezidentliyə dördüncü dəfə namizəd 

5. Fərəc Quliyev, millət vəkili, prezidentliyə ikinci dəfə namizəd  

6. Hafiz Hacıyev, Müasir Müsavat partiyası sədri, prezidentliyə dördüncü dəfə namizəd  

7. Razi Nurullayev, müstəqil siyasətçi, prezidentliyə ilk dəfə namizəd olub 

8. Sərdar Məmmədov, Demokrat Partiyası sədri, prezidentliyə ikinci dəfə namizəd olub 

 

Qeyd edək ki, 2013-cü il prezident seçkilərindən fərqli olaraq,  Xalq Cəbhəsi, Müsavat və ReAL 

kimi müxalif partiyalar, o cümlədən Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası, NİDA və digər müxalif 
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qruplar növbədənkənar prezident seçkisini qeyri-legitim, seçki şəraitini isə qeyri-demokratik hesab 

edərək, iştirakdan imtina ediblər.  

Müstəqil müşahidəçilərin verdiyi məlumatlara əsasən, prezidentliyə namizədlər ölkə səviyyəsində 

fəal imzatoplama kampaniyası təşkil etməyiblər. Eyni zamanda, namizədlərin tərəfdarlarına qarşı 

bu mərhələdə təzyiqlərin olması halları qeydə alınmayıb. Bəzi prezidentliyə namizədlərin xeyrinə 

imzatoplama kampaniyasında yerli icra hakimiyyəti işçiləri, orta məktəb müəllimləri və bələdiyyə 

işçilərinin cəlb edildiyi bildirilsə də, bu barədə şikayət və ya müraciət edənlər müşahidə olunmayıb.  

SMDT müxtəlif bölgələrdə  dövlət büdcəsindən maliyyələşən strukturlarda, habelə bəzi özəl 

şirkətlərdə çalışan işçilərin, orta məktəb müəllimləri, o cümlədən valideynlərin şəxsiyyət 

vəsiqələrinin məktəb direktorları və sahə müvəkkilləri tərəfindən toplandığına dair məlumatlar əldə 

edib. Bu məlumatlarda şəxsiyyət vəsiqələrinin prezidentliyə namizədlərin imza vərəqələrinin 

doldurulmasında istifadə edildiyi qeyd edilib.  

 

Məsələn, 37 saylı Nizami (Gəncə) birinci seçki dairəsinin ərazisində yerləşən 1 saylı orta məktəbin 

direktoru müəllim və pedaqoji kollektivə tapşırıb ki, şagirdlərin valideynlərindən şəxsiyyət 

vəsiqələrinin surətləri tələb olunsun. O bunu Təhsil Nazirliyindən gələn yoxlama ilə əlaqələndirsə 

də, həmin məktəbdə çalışan bir işçivəsiqələrin surətinin imzatoplama kampaniyası üçün istifadə 

edildiyini bildirib.  

 

Digər müşahidəçinin verdiyi məlumata görə, 79 saylı seçki dairəsinin 4 saylı seçki məntəqəsi üzrə 

seçki komissiyasının üzvü Məhbub Zülfüqarov namizədlərə imzatoplama prosesində iştirak edib. 

Buna bənzər hal barədə Gəncə şəhəri 32 saylı uşaq bağçasının işçiləri məlumat veriblər. Onların 

bildirdiyinə gröə prezidentliyə namizəd Zahid Orucun imza vərəqələrinin qaydaya salınması onları 

YAP  Gəncə şəhər təşkilatına çağırıblar.  

 

VI. SEÇKİQABAĞI TƏŞVİQAT KAMPANİYASI  

 

11 aprel 2018-ci il prezident seçkisinin ikinci mərhələsi – seçkiqabağı təşviqat Seçki Məcəlləsinə 

əsasən səsvermə gününə 23 gün qalmış – 19 martda başlayıb və səsvermənin başlanmasına 24 saat 

qalmış başa çatıb. Seçkiqabağı təşviqat zamanı həqiqi rəqabətin çatışmadığı, ədalətsiz yarış məkanı, 

məhdud siyasi fəallıq və siyasi müzakirələrə ictimai marağın əvvəlki prezident seçkisi ilə 

müqayisədə zəif olması qeydə alınıb.  

 

a) Seçkiqabağı təşviqatın mediada aparılması  

Ölkədə fəaliyyət göstərən televizyalarda prezidentliyə namizədlər tərəfindən nə ödənişsiz, nə də 

ödənişli efir zamanı indiki prezidentin tənqidi ilə bağlı çıxışlara, habelə yerli və milli səviyyəli 

problemlərin həlli ilə bağlı cavabdeh şəxslərin ünvanlı tənqidi qeydə alınmayıb. Əsasən İctimai 

Televiziya (İTV) vasitsilə seçicilərin prezidentliyə namizədlərin mövqeləri və baxışları barədə 

məlumatlanması baş verib. Ancaq prezidentliyə namizədlərin bir çoxu prezident İlham Əliyevin 

təbliği ilə məşğul olub. Məsələn, SMDT-nin İTVdə aparılan TV debatlarda çıxışlarla bağlı apardığı 

hesablamalara görə, przeidnetliyə namizədlərdən Sərdar Məmmədov istisna olmaqla digər 6 nəfər 

ümumilikdə 849 saniyə indiki prezident İlham Əliyev barədə təqdiredici fikirlər söyləyiblər1.  

SMDT təşviqat kampaniyasından əvvəl mediada təbliğatın aparılması hallarını qeydə alıb. Məsələn, 

9 fevral 2018-ci ildə Yazıçılar Birliyi, Bəstəkarlar ittifaqı, Rəssamlar İttifaqı, Azərbaycan Teatr 

Xadimləri İttifaqı, Akademik Milli Dram Teatrı, Memarlar İttifaqı, Kinematoqrafçılar İttifaqı, Bakı 

Musiqi Akademiyası, Aşıqlar Birliyi kimi qurumlar toplantı keçirərək, hazırki prezidentin 

                                                
1
Seçkiqabağı vəziyyətin monitorinq üzrə nəticələri  https://smdtaz.org/az/seckiqabagi-v%C9%99ziyy%C9%99tin-monitorinq-uzr%C9%99-

n%C9%99tic%C9%99l%C9%99ri/  
 

https://smdtaz.org/az/seckiqabagi-v%C9%99ziyy%C9%99tin-monitorinq-uzr%C9%99-n%C9%99tic%C9%99l%C9%99ri/
https://smdtaz.org/az/seckiqabagi-v%C9%99ziyy%C9%99tin-monitorinq-uzr%C9%99-n%C9%99tic%C9%99l%C9%99ri/
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fəaliyyətini bəyəndiklərini və ona səs verəcəklərini bildiriblər. Bu toplantı barədə dövlət və qeyri-

dövlət mediasında məlumatlar və video görüntülər yayılıb.  

 

b) Hazırkı prezidentin xeyrinə təbliğatda iştirak 

“Dini etiqad azadlığı haqqında” qanuna əsasən dini qurumlar siyasi partiyaların fəaliyyətində 

iştirak edə bilməzlər. Ancaq fevralın 14-də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam 

Allahşükür Paşazadə, Bakı və Azərbaycan Arxiyepiskopu Aleksandr, Azərbaycandakı Dağ 

yəhudiləri icmasının rəhbəri Melih Yevdayev, Azərbaycandakı Roma Katolik Kilsəsinin 

Yepiskopu Vladimir Fekete və Azərbaycandakı Alban-Udi xristian icmasının sədri Robert Mobil 

bütün dindarları prezident İlham Əliyevin namizədləyini dəstəkləməyə çağırıblar. Bununla yanaşı 

“QHT-lər” haqqında qanunun tələbinə zidd olaraq, Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının 

Ümumrespublika Konfransı zamanı bəzi QHT-lər İlham Əliyevin namizədliyini dəstəklənməsi 

barədə müraciət yayıblar.  

 

Ağdaş, Gəncə, Qazax, Hacıqabul kimi bölgələrdə dindarların cümə namazları zamanıxütbələr 

oxunarkən İlham Əliyevin təbliğatının aparıldığı halları müşahidə edilib. Məsələn, Qafqaz 

Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin Qərb bölgəsi üzrə nümayəndəsi və Gəncə İmamzadə türbəsinin 

səlahiyyətli şəxsi kimi tanınan Hacı Tahir Abbasov kompleksdə namaz qılınarkən, oraya ziyarətə 

gələn insanları namizəd İlham Əliyevi dəstəkləməyə dəvət edib 

 

c) İnzibati resurslardan istifadə  

Hazırki prezident İlham Əliyev seçkiqabağı təşviqatda dönəmində maaş artımları ilə bağlı silsilə 

sərəncamlar imzalayıb, bununla da öz vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə etməklə təbliğatına töhfə 

verib. Qeyd edək ki, maaşların, pensiyaların və digər sosial təminatların məhz növbədənkənar 

prezident seçkisi elan olunduqdan sonra birdəfəlik deyil, silsilə şəklində 10 faiz artırılması 2 

milyonadək seçicini əhatə edib.  

Prezidentliyə namizədlərdən İlham Əliyev, Hafiz Hacıyev, Fərəc Quliyev, Zahid Oruc və Razi 

Nurullayevin təşviqat dönəmində təşkil olunan görüşlərə büdcədən maliyyələşən idarə və 

təşkilatların işçiləri, müəllim və orta məktəb şagirdlərinin məcburi olaraq gətirilməsi halları 

müşahidə edilib.  

 

Məsələn, martın 2-də Göyçay Rayon İcra hakimiyyəti başçısının göstərişi ilə büdcədən 

maliyyələşən idarə və təşkilatları,həmçinin orta məktəb şagirdləri İlham Əliyevi dəstək aksiyasına 

yığıblar. Martın 28-də isə İlham Əliyevin təbliğatl üçün İmişlidə keçirilən mitinq-konsertə rayon 

icar hakimiyyəti nümayəndələri, dövlət idarələri qulluqçuları, kənd icra nümayəndələri, bələdiyyə 

sədrləri, məktəb direktorları və yuxarı sinif şagirdləri cəlb olunublar.  

 

VII. SEÇKİ İDARƏÇİLİYİ 

 

Seçki prsoesinin idarəçiliyi tərkibi hər 5 ildən bir formalaşan seçki komissiyaları vasitəsilə keçirilir. 

Ancaq əksər dairə seçki komissiyaları, o cümlədən də Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) 

üzvlərinin məsuliyyət daşıdığı seçki pozuntuları barədə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 

qərarları olmasına baxmayaraq, eyni şəxslər 2003-cü ildən etibarən əsasən dəyişilməyib.  

MSK 6 fevral 2018-ci ildə fəaliyyətə başlayaraq, Təqvim Planı və seçki prosesi üzrə təlimatların 

qəbul edilməsini təmin edib. SMDT seçki prosesinə hazırlıqla bağlı həm MSK-nın, həm də Dairə 

Seçki Komissiyalarının fəaliyyətində ənənəvi çatışmazlıqlar qeydə alıb.  

 

a) Aşkarlığın təmin edilməməsi 
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11 aprel 2018-ci il prezident seçkisi ilə bağlı MSK və aşağı seçki komissiyalarının fəaliyyətində 

aşkarlığın təmin edilməməsi hallarını qeydə alıb. 

Məsələn, jurnalistlərin sorğuları və geniş ictimaiyyətin marağına rəğmən MSK qeydə alınmış 

prezidentliyə namizədlərin gəlirləri barədə məlumatları açıqlamayıb. Bəzi przeidentliyə namizədlər 

öz gəlirləri və əmlakları barədə məlumatları jurnalistlərlə bölüşsə də, ölkə başçısı İlham Əliyevin 

təmsilçiləri eyni addımı atmayıblar.  

MSK həmçinin namizdələrin təqdim etdikləri imzaların yoxlanılması prosesində şəffaflığın təmin 

edilməsi ilə bağlı çağrışlara əməl etməyib.  

 

b) Seçicilərin qeydiyyatı  

MSK-nın açıqladığı rəsmi statistikaya görə, hazırda ölkədə seçicilərin sayı 5 192063 nəfərdir. 

Ancaq Dövlət Statistika Komitəsinin ölkə əhalisinin sayı üzrə məlumatına görə, səsvermə yaşı olan 

(18 yaşdan yuxarı) vətəndaşların sayı təxminən 7 milyon nəfərdir. Göründüyükimi, DSK-nın 

məlumatı ilə MSK-nın  seçici sayı barədə məlumatı arasında təxminən 1800 000 nəfər uyğunsuzluq 

var. Təəsüf ki, çoxsaylı müraciətlərə baxmayaraq, MSK bu iki rəqəm arasında uyğunsuzluğa 

aydınlıq gətirməyib və seçiclərin dəqiq sayı ilə bağlı təfsilatlı məlumat paylaşmayıb. 

 

c) Müstəqilliyin təmin edilməməsi  

Prezidentliyə namizədlərin imzatoplama prosesi və seçkiqabağı təşviqat dövründə inzibati 

resurslardan istifadə və kənar şəxslərin seçki prosesində iştirakı halları baş versə də, nə MSK, nə də 

DSK-lar səviyyəsində buna müdaxilə edilib. Məsələn, QJT-lərin və dini icmaların seçkiqabağı 

təşviqatda iştirakı qanunla qadağan edilsə də, ölkənin nüfuzlu televiziya kanallarında bu cür 

quurmları təmsile dən şəxslərin təbliğat çxışlarına MSK tərəfindəna dekvat reaksiya verilməyib. 

Bununla da MSK-nın müstəqil və ədalətli seçki orqanı kimi çalışmadığı növbəti dəfə qeydə alınıb.  

 

a) Müşahidəçilərin qeydiyyatı   

Azərbaycan seçki prosesi üçün ənənəvi çətinliklərdən biri kimi bu seçkidə də müstəqil 

müşahidəçilər akkreditasiya ilə bağlı problemlərlə üzləşiblər.  

MSK-da qeydiyyatdan keçmiş müşahidəçilərin verdiyi məlumata görə bu qurumda akkreditasiya 

prosesi gec və ləng qaydada başlayıb. Qanunda müşahidəçiliklə bağlı ərizələrin 3 gün müddətinə 

baxılması müəyyən edilsə də, MSK-nın Ümumi və Hüquq şəbələri bəzi müşahidəçilərin qeydiyyatı 

prosesini 3 həftəyədək yubadıblar. Bununla yanaşı MSK60 nəfərdən artıq vətəndaşa imzaların 

olanlara məxsus olmaması, şəkillərin yararsız olması, sənədlərin tam olmaması, ərizələrin özləri 

tərəfindən yazılmaması bəhanəsi ilə qeydiyyata almaqdan imtina edib.  

Müstəqil müşahidəçilərəbəzi Dairə Seçki Komissiyalarında əsassız olaraq iş yerləri, siyasi 

mənsubiyyəti və müşahidəçiliklə bağlı niyyətləri barədə qanunsuz suallarverilib. Vətəndaşları 

müşahidəçilikdən uzaqlaşdırmaq məqsədilə iş yerlərindən və təhsil aldıqları müəssisələrdən əlaqə 

saxlayaraq təzyiqlər edilib.  

 

SMDT-yə müxtəlif bölgələrdən daxil olmuş məlumatlara görə dövlət büdcəsindən maliyyələşən 

qurumların işçiləri özlərinin xəbəri olmadan seçki günü müşahidəçiliklə bağlı müxtəlif namizədlər 

və ictimai təşkilatlar adından Dairə Seçki Komissiyalarında qeydiyyatından keçiriliblər.  

 

 
VIII. SEÇKİ GÜNÜ MÜŞAHİDƏ 
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a) Müşahidə metodologiyası və müşahidəçilərin yerləşməsi 

SMDT  Statistikaya Əsaslanan Müşahidə (SƏM) metoduna əsasən seçki günü üçün təsadüfi yolla 

seçilmiş seçki məntəqələrində müstəqil müşahidəçilərin yerləşməsini təmin edib.  

SƏM metodologiyası üzrə müşahidə dünyanın bir çox ölkələrində seçk günü dəqiq və operativ 

məlumatların verilməsi üçün istifadə olunur. Məlumatlar ölkə ərazisindən statistikaya əsaslanan 

təmsilçilik yolu ilə qəbul olunduğu üçün anında təhlil edilib. SMDT tərəfsiz qiymətləndirmə 

apararaq əldə olunmuş faktlar əsasında seçki prosesinin təşkili və keyfiyyəti barədə ictimaiyyətə 

dəqiq məlumat verməyə çalışıb.  

 

Seçki günü SMDT 166 nəfər müşahidəçi ilə bütün ölkə ərazisində seçki günü - səsvermə və səslərin 

sayılması prosesini izləyib. Bu hesabata SƏM üzrə milli təmsilçilik gözlənilməklə və təsadüfi yolla 

seçilmiş 125 seçki məntəqəsindən daxil olan məlumatlar daxil edilib. Məlumatlar məntəqələrin 

açılması və lazımi avadanlıqlarla təchiz edilməsi, səsvermə, seçici fəallığı, səslərin sayılması və 

nəticələrin elan edilməsi mərhələlərini əhatə edib.  

 

Müşahidəçilərdən gələn məlumatlar vahid anket əsasında mütəmadi olaraq SMS və Facebook 

messenceri vasitəsilə toplanıb. Müşahidəçilər həmçinin seçki pozuntularını əks etdirən foto və 

videoları What’s App vasitəsilə göndəriblər. 

 

b) Müşahidəçilərin məntəqələrə daxil olması və onlara təzyiqlər  

Seçki günü bəzi müşahidəçilərə seçki məntəqələrində müşahidə aparmağa imkan verilməyib. Gün 

ərzində seçki məntəqələrinin 20 % -də müşahidəçilərə maneələr yaradılıb. Bəzi müşahidəçilər 

psixoloji və fiziki təzyiqə məruz qalıblar. Bir neçə halda isə müşahidəçilər məntəqələrdən çıxardılıb 

və geri qayıtmaqlarına imkan verilməyib. Məsələn, 109 saylı Balakən seçki dairəsi, 11 saylı 

məntəqədə kənar şəxs müşahidəçini döyməyə çalışıb. 14 saylı Xəzər dairəsi, 24 saylı məntəqədə 

müşahidəçi pozuntunun şəklini çəkmək istərkən bir neçə nəfər naməlum şəxs yaxınlaşıb və polis 

çağrılıb. 28 saylı III Sabunçu dairəsi 25 saylı məntəqəsində müşahidəçinin ailəsinə bələdiyyədən 

zəng edərək təzyiq göstərilib. Digər bir müşahidəçiyə isə təhsil aldığı universitetdən zəng edərək 

təzyiq ediblər. Bu kimi hallar səsvermə və səslərin sayılması proseslərinin şəffaflığını şübhə altına 

qoyur.  

 

c) Məntəqələrin qurulması və açılışı  

SMDT seçki məntəqələrin açılışı ilə bağlı toplanmış məlumatların təhlilini və yekun nəticəni daha 

sonra aparacaq. 

 

d) Səsvermə prosesi  

Bütün ölkə ərazisində səsvermə prosesi zamanı xeyli sayda pozuntular müşahidə edilib. Topa 

bülletenlərin atılması, bir şəxsin bir neçə dəfə səsverməsi halları kimi pozuntular 2013-cü il 

prezident seçkiləri ilə müqayisədə daha çox olub. SMDT səsvermə zamanı bir çox pozuntular 

barəsində məlumat toplayıb və aşağıda göstərilən cədvəldə ən çox müşahidə edilən və təkrarlanan 

pozuntuların faizi göstərilib.  

 

Pozuntunun növü  Seçki məntəqələrinin faizləri 

Adı seçici siyahısında olmayan seçicilərin səsverməsi 47% 

Bir şəxsin bir neçə dəfə səsverməsi 53% 

Topa bülleten 53% 

Karusel və ya seçicilərin qrup şəklində məntəqəyə 

gətirilməsi 
56% 
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Seçicilərin hər hansı bir namizədin xeyrinə səs verməyə 

təhrik ediməsi 
28% 

 

 

 

e) Məntəqələrin bağlanması və səslərin sayılması  

 

Məntəqələrin bağlanması və səslərin sayılması prosesi zamanı bir sıra pozuntular müşahidə edilib: 

 

 Seçki məntəqələrinin 17 % - də səslərin sayılması prosesi şəffaf olmayıb 

 Seçki məntəqələrinin 52 %-də  protokolların surəti müşahidəçilərə verilməyib. 

 

f) Seçici fəallığı 

 

SMDT ilə əməkdaşlıq edən müşahidəçilər təsadüfi yolla seçilmiş məntəqələrdə səs verən seçicilərin 

sayını müşahidə ediblər. Müşahidəçilərdən topladığı məlumatlar MSK-ın veb səhifəsində 

yerləşdirilən rəsmi rəqəmlərlə müqayisə olunub və SMDT-nin qeydə aldığı seçici fəallığı rəsmi 

rəqəmlərdən əsaslı şəkildə aşağı olub.  Bu nəticələr SMDT-nin 50 %-dən də çox seçki 

məntəqəsində topa bülleten atılması hallarının müşahidə edilməsi, seçici fəallığının süni şəkildə 

şişirdilməsini iddia etməyə əsas verir və ümumi nəticələrin etibarlılığını şübhə altına qoyur.  

 

SMDT-nin müşahidə etdiyi seçki fəallığı ilə rəsmi rəqəmlər arasında kəskin fərq gün ərzində 

davamlı olub: 

 

 

 Saat 10:00-dək olan seçici fəallığı: seçki məntəqələrinin 43 %-də seçici fəallığı rəsmi 

rəqəmlərdən ən azı 50 % az olub.  

 

 Saat 12:00- dək olan seçici fəallığı: seçki məntəqələrinin 47 %-də seçici fəallığı rəsmi 

rəqəmlərdən ən azı 50 % az olub.  

 

 Saat 15:00-dək olan seçici fəallığı: seçki məntəqələrin 55% -də seçici fəallığı rəsmi seçici 

fəallığından ən azı 50 %  az olub.  

 

 Saat 17:00- dək olan seçici fəallığı: seçki məntəqələrinin 53% -də seçici fəallığı rəsmi seçici 

fəallığından ən azı 50 %  az olub.  

 

 Saat 19:00-dək olan seçici fəallığı: seçki məntəqələrin 45 % -də seçici fəallığı rəsmi seçici 

fəallığından ən azı 50 % az olub.  

 

SMDT eyni zamanda MSK-nın açıqladığı rəsmi rəqəmləri təhlil edərək, prosesin etibarlılığını sual 

altına alan bir sıra uyğunsuzluqlar aşkarlayıb. 

 

 Ən azı 13 seçki dairəsində (400 seçki məntəqədən çox) seçici fəallığı faizi məntəqələrin 

hamısında gün ərzində 5 dəfə demək olar tamamilə eyni olub. 

 Məsələn, 1 saylı Naxçıvan seçki dairəsində 35 seçki məntəqəsinin hamısında seçici 

fəallığı eyniylə saat 10:00-da 24 faiz, saat 12:00-da 38 faiz, saat 15:00-da 57 faiz, 

saat 17:00 –da 72 faiz və 19:00-da 83 faiz olub.  

 57 seçki məntəqəsində seçici fəallığı 100%, 65 məntəqədə isə 97-99% olub. 
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 Rəsmi rəqəmlərə əsasən yüzlərlə məntəqədə dəqiqəyə böldükdə seçici fəallığı əsassız olaraq 

yuxarı göstərilib. Bəzilərində isə günün müəyyən vaxtlarında hər bir dəqiqəyə 5 seçicinin 

səs verdiyi bəlli olur.  

 

 

V. NƏTİCƏLƏR VƏ TÖVSİYYƏLƏR 

 

SMDT 11 aprel 2018-ci il prezident seçkisinin monitorinqinə dair ilkin nəticələr əsasında aşağıdakı 

ümumi rəyə gəlib və tövsiyyələr müəyyən edib:  

 

a) Nəticələr:  

 Növbədənkənar prezident seçkisi Azərbaycanda mövcud olan siyasi zərurət öyrənilmədən, 

seçkilərin dövriliyi prinsipi qorunmadan, bütün ictimai-siyasi tərəflər öncədən 

məlumatlandırılmadan, qeyri-demokratik qaydada keçirilən 26 sentyabr 2016-cı il 

referendumunun verdiyi hüquqi imkanlardan ədalətsiz qaydada yararlanmaqla təyin edilib; 

 

 Əvvəlki prezident seçkisindən ötən müddət ərzində ölkədə siyasi fəaliyyət imkanları daha 

da məhdudlaşıb, siyasi motivlərlə həbs edilən şəxslərin sayı iki dəfə artıb, nəticədə 

seçkiqabağı siyasi mühit gerçək rəqabət mühitinin yaradılmasına imkan verməyib; 

 

 Son 5 il ərzində siyasi azadlıqlar, xüsusən də söz və mətbuat azadlığı, birləşmək və sərbəst 

toplaşmaq azadlığı yönündə məhdudiyyətlər daha da artaraq, 11 aprel 2018-ci il prezident 

seçkisində vətəndaşların azad iradəsini ifadə etməyə imkan verməyib 

 

 Seçki ərəfəsində Seçki Məcəlləsinə 2008-ci və 2010-cu ildə edilmiş məhdudlaşdırıcı 

dəyişikliklərin aradan qalxması, habelə yerli və beynəxalq təşkilatların seçki 

qanunvericiliyinin təkmilləşdirlməsi yönündə tövsiyyələri nəzərə alınmayıb.  

 

 Namizədlərin qeydiyyatı ilə bağlı əsas çatışmazlıq MSK-ya təqdim edilən gəlir 

bəyannamələrinin açıqlanmaması olub. Namizədlərin imzatoplama prosesi üzrə çətinlikləri 

ilə bağlı şikayətlər qeydə alınmasa da, yerli icra hakimiyyətlərinin bəzi namizədlərin 

xeyrinə imzaların toplanmasına cəlb olunduğu müşahidə olunub; 

 

 Seçkiqabağı təşviqat kampaniyasında qarşıduran siyasi tərəflər, o cümlədən namizədlər 

arasında bərabər və rəqabətli siyasi şərait təmin olunmayıb. Bu proses əsasən siyasi 

alternativsizlik şəraitində keçib və prezidentliyə namizədlərin bəzisi indiki prezidentin 

təbliğatına qoşulublar  

 

 Prezident seçkisinin idarəçiliyi ilə bağlı MSK-nın fəaliyyətində ənənəvi çatışmazlıqlar 

qeydə alınıb. MSK seçki prosesinə kənar müdaxilələrin qarşısının alınması, indiki 

prezidentin xeyrinə qanunsuz təbliğatın dayandırılması, seçicilər və müşahidəçilərə qarşı 

təzyiqlərin önlənməsi ilə bağlı səylər göstərməyib; 

 

 Seçki günü ölkə üzrə seçki məntəqələrində səsvermə zamanı ciddi qanun pzountuları, 

xüsusən də  bir şəxsin bir neşə dəfə səs verməsi,seçicilərin səsverməyə inzibati resurslardan 

istifadə olunmaqla gətirlməsi, müşahidəçilərə təzyiqlər və saxta bülletenlərdən istifadə 

halları qeydə alınmış, bununla da bir çox seçki məntəqələrində səsvermənin nəticələri şübhə 

doğurub.  
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 11 aprel 2018-ci il prezident seçkisi qeydə alınmış qanun pozuntuları və seçkiqabağı siyasi 

mühit bərabər və həqiqi rəqabət imkanları olmadan, milli qanunvericliyin və beynəlxalq 

standartların pozulması şəraitində baş tutaraq, azad və ədalətli hesab oluna bilməz;  
 

 

 
b) Tövsiyyələr:  

 

 Seçki komissiyaları qanun pozuntuları ilə bağlı səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyətə cəlb 

olunması yönündə müfaviq qərarlarını ictimaiyyətə çatdırmalıdır. 

 

 Siyasi hakimiyyət ifadə azadlığı, sərbəst toplaşmaq və birləşmək hüququnu təmin edilməsi 

yönündə siyasi iradə nümayiş etdirməli, dövlət-vətəndaş münasibətlərində siyasi gərginliyin 

aradan qaldırılması üçün fərqli və tənqidi düşüncəli opponentlərini təqib etməyi 

dayandırımalı, siyasi məhbusların azad edilməsini təmin etməlidir.  

 

 Seçki Məcəlləsinin yerli ictimai-siyasi təşkilatlar, habelə Avropa Şurasının Venesiya  

Komissiyasının tövsiyyələri əsasında təkmilləşdirilməsi üçün siyasi iradə nümayiş 

etdirilməlidir; 

 

 Seçki komissiyaları gələcəkdə seçki prosesində aşkarlığın təmin olunması ilə bağlı səylər 

nümayiş etdirməli, bütün vətəndaşlara seçki prosesini heç bir təzyiq olmadan müşahidəsi 

üçün şərait yaratmalıdır.  
 

 

 

 

SMDT İdarə Heyəti       Bakı şəhəri 12 aprel 2018-ci il 

 

Əlavə məlumat üçün:  

 

E-poçt: emc.az2001@gmail.com 

Telefon:  +994503334674 

Veb: www.smdtaz.org 

Facebook: www.facebook.com/AZEelections/ 

Twitter:  @SMDT_EMDS 
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