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I. Xülasə
Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi (SMDT) Azərbaycanda demokratik
institutların formalaşması, siyasi azadlıqların müdafiəsi və vətəndaş cəmiyyətinin 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 təşvqiat, seçki günü səsvermə və
səslərin sayılması prosesləri üzrə müşahidə edib. Növbədənkənar seçki elan edildikdən sonra
SMDT seçkinin təyin edilməsinin hüquqi əsasları barədə alternativ qiymətləndirmə apararaq,
bəyanat yayıb1. Prezidentə növbədənkənar seçkiyə getmək üçün sərəncam vermək hüququ verən
2016-cı il referendumu hakimiyyətdən sui-istifadə etmək üçün imkan yaradır. Nəticə olaraq
prezidentin növbədənkənar seçki elan etməsi hüquqi cəhətdən mümkün olsa da demokratik
konstitusionallıq prinsipləri nöqteyi nəzərindən legitim deyil.
SMDT uzunmüddətli müşahidəni 22 nəfər, seçki günü müşahidəni isə 166 nəfər könüllü
müşahidəçi ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirib. Prezident seçkisi günü müşahidəçilər 110
seçki dairəsi üzrə milli təmsilçilik əsasında təsadüfi yolla seçilmiş 125 seçki məntəqəsində
statistikaya əsaslanmış müşahidə metodu üzrə çalışıblar.
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
seçkisi dövründə də siyasi təqiblər daha da artaraq, siyasi məhbusların sayı 130 nəfərə çatıb.
2003-cü ildən qüvvədə olan Seçki Məcəlləsi ölkədə bir sıra seçki hərəkətlərinin icrasına hüquqi
məhdudiyyıtlər yaratsa da, bu qanunun təkmilləşməsi yönündə çağırışlara, habelə Avropa
Şurasının Venesiya Komissiyasının tövsiyələrinə məhəl qoyulmayıb. Xüsusən də seçki
komissiyalarının müstəqiliyinin 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.
Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) seçki prosesinə kənar müdaxilələrin qarşısının alınması,
indiki prezidentin xeyrinə qanunsuz təbliğatın dayandırılması, seçici siyahılarının
dəqiqləşdirilməsi və müşahidəçilərin qeydiyyatı qaydalarının təkmilləşməsi yönündə səylər
göstərməyib. Namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı prosesi başa çatdıqdan sonra
namizədlərin gəlirləri barədə məlumatlar ictimaiyyətə açıqlanmayıb.
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Seçki günü səsvermə və səslərin sayılması prosesində ənənəvi qanun pozuntuları baş verib.
Müşahidəçilər seçki məntəqələrinin 47 faizində adları seçici siyahısında olmayana seçicilərin
səsvermədə iştirakı, 53 faiz seçki məntəqəsində seçki qutusuna saxta bülletenlərin atılması, seçki
məntəqələrinin 52 faizində bir şəxsin bir neçə dəfə səsverməsi hallarını qeydə alıblar.
Məlumatların daxil olduğu seçki məntəqlərinin yalnız 8 faizində ciddi qanun pozuntuları yer
almayıb. Seçki günü həmçinin müstəqil müşahidəçilərə və jurnalistlərə qarşı 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 məntəqlərində seçici fəallığı ilə bağlı
rəsmi rəqəmlərdən əsaslı şəkildə aşağı olan rəqəmlər qeydə alıblar. Rəsmi nəticələr üzərində
detallı araşdırma sayəsində SMDT elan olunmuş rəqəmlərlə bağlı ciddi uyğunsuzluqlar müəyyən
edib. Bu araşdırmalar seçici fəallığına dair rəsmi məlumatların süni şəkildə şişirdildiyini iddia
etməyə, o cümlədən ümumi nəticələrin etibarlılığını şübhə altına almağa əsas verir.
SMDT 11 aprel 2018-ci ildə keçirilmiş növbədənkənar prezident seçkisinin monitorinqi üzrə
nəticələri ümumiləşdirərək, seçkinin azad, ədalətli və demokratik qaydada baş tutmadığını
bildirir. Növbədənkənar seçkinin bütün mərhələlərində çatışmazlıqlar qeydə alındığına
əsaslanaraq, SMDT seçkinin alternativ və gerçək rəqabətin olmadığı şəraitdə, Azərbaycan
xalqının həqiqi iradəsini ifadə etmədən baş tutduğunu qeyd edir.
SMDT 11 aprel 2018-ci il növbədənkənar prezident seçkisinin yaratdığı hüquqi və siyasi
nəticələri dəyərləndirərək, mövcud vəziyyətin dəyişilməsi üçün milli qanunvericilikdə ifadə
azadlığını məhdudlaşdıran normalar, o cümlədən diffamasiya ilə bağlı cəza və internet portalların
bloklanması qaydalarının qaldırılmasını zəruri sayır. SMDT hesab edir ki, ölkədə sərbəst
toplaşmaq və birləşmək azadlığının təmin olunması yönündə ciddi tədbirlər görülməli, siyasi
partiyalar və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının fəaliyyətini məhdudlaşdıran qanunlar
təkmilləşdirilməli, hüquq müdafiə təşkilatlarının siyasi məhbus hesab etdiyi 130 nəfər azad
edilməlidir.
SMDT Seçki Məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində yerli ictimai-siyasi təşkilatlar, o
cümlədən Avropa Şurası Venesiya Komissiyası və ATƏT/DTİHB-nin tövsiyyələrinin icrası,
seçki komissiyalarının tərkibinin əsas siyasi qüvvələrin təmsilçiliyi ilə paritet prinsipi əsasında
təşkil edilməlisini vacib sayır.
Milli qanunvericilikdə ifadə azadlığını məhdudlaşdıran normalar təkmilləşdirilməli, diffamasiya
ilə bağlı cəza və internet portalların bloklanması qaydaları qaldırırlmalı, sosial media fəalları,
bloqçular və jurnalistlərə qarşı təqiblər dayandırılmalı, siyasi motivlərlə həbsdə olan jurnalistlər
Seymur Həzi, Əfqan Muxtarlı, Mehman Hüseynov də daxil olmaqla 130 siyasi məhbus azad
edilməlidir.
Sərbəst toplaşmaq və birləşmək azadlığının təmin olunması yönündə ciddi tədbirlər görülməli,
siyasi partiyalar və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının fəaliyyətini və maliyyələşməsini
məhdudlaşdıran qanunlar təkmilləşdirilməlidir.
SMDT ümid edir ki, mövcud siyasi hakimiyyət cəmiyyətdə siyasi qütbləşmənin dərinləşməsinin
qarşısının alınması üçün qarşıduran əsas siyasi tərəflərlə etimad yaradan tədbirlər həyata
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keçirmək, alternativ mövqedə olan ictimai təşkilatlar və siyasi qrupların dövlətin idarəolunması
prosesində iştirakına şərait yaratmaq üçün siyasi iradə nümayiş etdirəcək.

II. GIRIŞ
Bu hesabat Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin (SMDT) 11 aprel
2018-ci ildə keçirilən növbədənkənar prezident seçkisi üzrə uzunmüddətli monitorinqinin
nəticələri əsasında hazırlanıb. Hesabat prezident seçkisi ərəfəsində siyasi azadlıqların vəziyyəti
və hüquqi-siyasi mühit üzrə dəyərləndirməni, namizədlərin qeydiyyatı, seçkiqabağı təşviqat,
seçki komissiyalarının fəaliyyəti, seçki günü səsvermə və səslərin sayılması ilə bağlı
müşahidələri nəzərdə tutur.
SMDT 11 aprel 2018-ci il prezident seçkisi ilə bağlı müşahidəçi olmaq istəyən vətəndaşlara
Mərkəzi və Dairə Seçki Komissiyalarında qeydiyyatdan keçməyə, onların seçki qaydaları,
müşahidəçilərin hüquq və vəzifələri, habelə davranış qaydaları üzrə maariflənməsinə yardım
edib. Seçki komissiyalarında qeydiyatdan keçmiş bəzi müşahidəçilər SMDT-nin tərəfsiz
müşahidəçiliklə bağlı prinsiplərini qəbul edərək, onunla uzunmüddətli qaydada əməkdaşlıq
ediblər.
SMDT-nin uzunmüddətli müşahidəçilik üzrə fəalliyyətinə seçki prosesinə hazırlıq, namizədlərin
imzatoplama kampaniyası və qeydiyyatı, seçkiqabağı təşviqat, Mərkəzi və Dairə Seçki
komissiyalarının fəaliyyəti və kütləvi informasiya vasitələrində seçki prosesinin işıqlandırılması
üzrə monitorinq və qiymətləndirmə daxildir. SMDT seçkiqabağı dövrün müşahidəsini 22 nəfər
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. Seçki məntəqələri təsadüfi yolla seçildiyi üçün müşahidənin nəticələri yalnız
müşahidə edilən seçki məntəqələrinin deyil, bütün ölkənin göstəricisi olur. Seçki öncəsi dövr və
seçki gününün birgə müşahidəsi seçki ilə bağlı SMDT-yə daha ətraflı və dəqiq qiymətləndirmə
aparmağa imkan verir.
SMDT onunla əməkdaşlıq edən bütün ölkə vətəndaşlarına, o cümlədən uzunmüddətli və
qısamüddətli müşahidəçilərə, jurnalistlərə, seçki komissiyaları üzvləri və prezidentliyə
namizədlərin təmsilçilərinə təşəkkür edir.
Qeyd edək ki, 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 məhkəmlər SMDT-nin şikayətini təmin etmədiyi üçün Avropa İnsan
Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edib. Hazırda SMDT təsisçilərinin şikayəti əsasında AİHM-də
kommunikasiya mərhələsi başa çatıb.
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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.
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 prinsipləri2 əsasında fəaliyyət göstərir.
III. PREZIDENT SEÇKISI ÜZRƏ HÜQUQI MÜHIT
5 fevral 2018-ci ildə prezident İlham Əliyev növbədənkənar prezident seçkisinin keçirlməsi ilə
bağlı sərəncam verdi və həmin ilin oktyabrında keçiriləcək seçkinin tarixi 6 ay öncəyə dəyişdi.
Ancaq növbədənkənar prezident seçki təyin edilərkən, tutarlı siyasi ehtiyaclar göstərilmədi və
parlamentdə açıq ictimai müzakirələr aparılmadı. Bununla da ölkə başçısı növbədənkənar
prezident seçkisini təyin edərkən 26 sentyabr 2016-cı ildə keçirilmiş qeyri-demokratik
referendumun verdiyi hüquqi imkanlardan yararlandı. Bu seçki son 15 ildə bir neçə mürtəce
dəyişikliklərə məruz qalmış Seçki Məcəlləsi əsasında keçirildi. Nəticədə 11 aprel 2018-ci il
seçkisi ərəfəsində Seçki Məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Avropa Şurası Venesiya
Komissiyası və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun seçki müşahidə
missiyalarının tövsiyyələri növbəti dəfə nəzərə alınmadı.
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 edilmədi.
Qeyd edək ki, 26 sentyabr 2016-ci ildə ölkə tarixində sayca dördüncü referendumda
Konstitusiyanın 101-ci maddəsinin mətninə edilən əlavə ilə prezidentə növbədənkənar prezident
2
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seçkilərini elan etmək üçün müstəqil və qeyd-şərtsiz səlahiyyət verildi3. Qeyri-demokratik
qaydada keçirilmiş 2016-cı il referendumu ilə qəbul edilən düzəlişlərə qədər erkən prezident
seçkiləri yalnız aşağıdakı 3 xüsusi halda mümkün idi:
I. Prezident istefa verdikdə;
II. səhhətinə görə öz səlahiyyətlərini icra etmək qabiliyyətini tamamilə itirdikdə;
III. vəzifəsindən kənarlaşdırıldıqda.
2016-cı il Konstitusiya dəyişikliyi nəticəsində prezident öz mülahizəsi ilə erkən prezident
seçkiləri elan etmək hüququ əldə etdi. Həmin referenduma çıxarılan düzəlişlərlə bağlı Avropa
Şurası Venesiya Komissiyasının rəyində dəyişikliklərin motivlərinin aydın olmadığı,
referendum aktının müzakirəsinə parlamentin cəlb edilməməsi və konstitusion düzəlişlərin
qüvvəyə minməsi qaydası ilə bağlı tənzimləmənin olmaması tənqid edilib4.
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 keçirlməsinə dair» müddəalar5 gözlənilməyib, seçkilərin növbədənkənar qaydada
keçrilməsi ilə bağlı əsaslı və məntiqli izahat verilməyib.
SMDT Avropa Şurasına üzv ölkələrin təcrübəsinə istinad edərək, növbədənkənar seçkilərin
keçirilməsi (xüsusən də prezident seçkiləri) ilə bağlı yetərincə müstəsna halların olduğunu,
habelə bu səlahiyyətdən istifadə hüququnun müstəsna qayda və şərtlərlə tətbiq edildiyini
müəyyən edib. Ancaq Azərbaycan Konstitusiyasının 101-ci maddəsinin I hissəsində belə
müstəsna qaydalar və şərtlər göstərilməyib, bununla da həmin müddəa prezidentə konkret və
xüsusi əsaslar göstərmədən növbədənkənar seçkilər keçirmək səlahiyyəti verir. Beləliklə,
Konstitusiyanın 101-ci maddəsinin birinci hissəsi növbədənkənar seçkilərin elan edilməsi ilə
bağlı müstəsna şərtlər və qaydaları müəyyən etmədiyindən bu səlahiyyətin özü Avropa seçki
təcrübəsi ilə ziddiyət təşkil edir.
Növbədənkənar prezident seçkilərinin təyin edilməsi səlahiyyətinin bu məsələdə maraqlı
subyektə, yəni prezidentə hər hansı məhdudiyyətlər olmadan verilməsi də demokratik idarəçilik
qaydalarına uyğun deyil. Prezident nəzəri olaraq özünə sərfəli vaxtda (məsələn, reytinqlərinin
yüksək olduğu və ya reytinqinin gələcəkdə aşağı düşəcəyi halda) növbədənkənar seçkilər təyin
edə və bununla da səlahiyyət müddətini artıra bilər. Bununla da maraqlı subyekt olan prezidentə
özünün siyasi karyerası ilə bağlı haqsız və ədalətsiz üstünlük əldə edəcəyi səlahiyyətin verilməsi
demokratik cəmiyyətin tələbləri baxımından legitim deyil.
Növbədənkənar prezident seçkisinin təyin edilməsiylə bağlı sərəncam 2016-cı ildə keçirilmiş
referendum vasitəsilə prezidentin səlahiyyətlərini artıran müddəalar6 konteksində prezident
Bax – http://www.msk.gov.az/az/referendum/927/
Avropa Şurası Venesiya Komissiyaasının rəyi - http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)029-e
5 Mülki və Siyasi Hüquqlar üzrə Beynəlxalq Pakt (25b maddə) və Avropada İnsan Hüquqları və Fundamental Azadlıqlar
haqqında Konvensiyaya əlavə protokol (3 maddə)
3
4

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında Referendum Aktı http://president.az/articles/20630
6
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seçkisinin növbədənkənar təyin edilməsi hüququnun da prezidentə verilməsi bu müddəalardan
istismar olunması imkanı yaradır. Nəticə etibarilə, növbədənkənar prezident seçkilərinin təyin
edilməsi səlahiyyətinin prezident tərəfindən icra edilməsi leqal (qanuni) akt olsa da, demokratik
konstitutisionalizm prinsipləri baxımından qeyri-legitimdir.
b) Seçki Məcəlləsinin vəziyyəti
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 alınmayıb7. 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 edilib8. 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.
Son 15 il ərzində Seçki Məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı çoxsaylı təkliflər, o cümlədən
seçki hüququ pozuntularına görə cavabdeh şəxslərin cəzalandırılması, seçki şikayətlərinin
verilmə müddətinin uzadılması, seçki komissiyalarının müstəqilliyinin təmin edilməsi və yerli
seçki müşahidəçilərinin onlayn qaydada akkreditasiyası mexanizmləri nəzərə alınmayıb.
IV. SEÇKİQABAĞI SIYASI MÜHIT
11 aprel 2018-ci il növbədənkənar prezident seçkisi son 10 ildə 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 yeni
müddəalar qəbul etdi. 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 siyasi mühacirlər tərəfindən yaradılan Turan TV və
Azərbaycan Saatı internet televiziyasına da şamil olundu.
Avropa Şurası və bir sıra digər beynəlxalq qurumların çağırışlarına baxmayaraq, Azərbaycanda
deffamasiyaya görə cinayət məsuliyyəti aradan qaldırılmayıb. Əksinə 2016-cı ilin noyabr
7
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Bax - http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2004)016-e
Bax - https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2017/09/SMDT-DH-100917-1.pdf
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ayından defamasiya haqqında qanun sosial mediada 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 edildi. Hüseynovun nazirlər və digər yüksək vəzifəli
məmurlarının daşınmaz əmlakı barədə çəkdiyi videolar sosial mediada milyondan çox izləyici
toplayıb.
Yerli hüquq müdafiəçilərinin yaydığı məlumata əsasən seçki ərəfəsində 11 jurnalist və bloger,
eləcə də 2 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
nəfər isə siyasi fəallığına görə həbs olunub9.
Seçki ərəfsində vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının fəaliyyəti üçün məhdudiyyətlər aradan
qalxmayıb. “Qeyri hökümət təşkilatları (İctimai birlikllər və fondlar) haqqında” və “Qrant
haqqında” qanunlara 2013-2014-cü ildə edilmiş dəyişikliklər nəticəsində qeyri-hökümət
təşkilatlarının fəaliyyəti çətinləşib, xarici fondlardan maliyyələşmə isə qadağan edilib. Bu
qanunlara edilən dəyişikliklər VCT-lərin ianələr əldə etmək və dövlət qeydiyyatı olmadan
fəaliyyət göstərmək imkanlarını da məhdudlaşdırıb. Bu sahədə mövcud olan məhdudiyyətlərdən
biri də yerli icra hakimiyyətlərinin müstəqil vətəndaş qruplarının tədbirlərinə (seminar, təlim və
məşğələ) imkan verməməsidir. VCT-lərlə bağlı qanunların yumşalıdlmasına çağırışlar edən
beynəlxalq təşkilatların etirazları nəticəsində 2017-ci ildə Azərbaycanın Mədən Sahəsində
Şəffaflıq Təşəbbüsündə üzvlüyü dayandırılıb.
b) Siyasi təzyiqlər
Respublikaçı Alternativ (REAL) hərakatının sədri İlqar Məmmədov Avropa İnsan Hüquqları
Məhkəməsinin (AİHM) onun barəsində dərhal azad olunma qərarına baxmayaraq, 5 ildən
artıqdır siyasi motivlərlə həbsdədir. Məmmədov kütləvi ixtişaşların təşkilində və polisə
müqavimət göstərməkdə ittiham olunaraq, 2013-cü ildə 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Seçki
ərəfəsində REAL hərakatı əsasında partiyanın formalaşması ilə bağlı təsisçi qurultayın
keçirilməsinə Bakı şəhər icra hakimiyyəti yer ayrılmasından imtina edib. Bunun nəticəsi olaraq,
7-8 apreldə Bakı şəhərində REAL partiyasının təsis qurultayı gizli şəraitdə keçirilib və bu barədə
ictimaiyyətə sonra məlumat verilib.
Hökümət orqanları müxalifət partiyaları və müstəqil qrupların şəhərin mərkəzində sərbəst
toplaşmaq azadlığından istifadə eədərək, dinc aksiyalarla 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 halları baş verir. Bu məhdudiyyətlə yanaşı
hüquq-mühafizə orqanları razılaşdırılmış mitinqlərdən öncə müxalif fəalları saxlayır və təqib
edir. Seçki ərəfəsi keçirlən etiraz aksiyaları öncəsi onlarla fəal saxlanılıb. Xalq Cəbhəsi
Partiyasının 81 üzvü 10 Mart etiraz-mitinqi ərərfəsində polis bölməsinə çağrılaraq, siyasi
fəaliyyətləri ilə bağlı sorğu-sual ediliblər.
Seçki ərəfəsində Avropa Birliyi ölkələrində yaşayan mühacir azərbaycanlıların şəxsiyyəti
əleyhinə nifrət təbliğatı və onların ailə üzvlərinə qarşı siyasi təzyiqlər daha da artıb. Xüsusən də
bir qrup mühacir tərəfindən aparılan “Diktator İlham Əliyevi tanıyaq” kampaniyası hakim siyasi
çevrələrdə ciddi narazılığa səbəb olub, bu kampaniyanın təşkilatçılarına qarşı dövlət və özəl TV
kanallarda silsilə müzakirələr təşkil olunub. Onların Azərbaycanda yaşayan ailə üzvlərinə
təzyiqlər edilib. Kampaniyanın fəalı Tural Sadıqlının qardaşı və atası dəfələrlə polisə çağrılıb.
9
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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, 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, Xaçmaz, Hacıqabul, Mingəçevirdə beynəlxalq
müşahidəçilərlə görüşdən sonra fəallar polisə çağrılıb, yerli icra hakimiyyəti işçilərinin təhdidləri
ilə üzləşiblər, onların görüşlərinin foto və video çəkilişləri aparılıb.
SMDT seçkiqabağı dövrdə insan hüquqlarının durumu və siyasi mühitə dair müşahidələr
əsasında aşağıdakə infoqrafik məlumatı hazırlayaraq, ictimaiyyətə təqdim edib.

V. SEÇKININ IDARƏOLUNMASI
Seçki prosesinin idarəçiliyi tərkibi hər 5 ildən bir formalaşan seçki komissiyaları vasitəsilə
keçirilir. Ancaq əksər dairə seçki komissiyaları, o cümlədən Mərkəzi Seçki Komissiyasının
(MSK) üzvlərinin hüquqi məsuliyyət daşıdığı seçki pozuntuları barədə Avropa İnsan Hüquqları
Məhkəməsinin qərarları olmasına baxmayaraq, həmin şəxslər hələ də seçki idarəçiliyində təmsil
olunurlar.
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 aşağıdakı 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 prezidentliyə
namizədlər öz gəlirləri və əmlakları barədə məlumatları jurnalistlərlə bölüşsələr də, ölkə başçısı
İlham Əliyevin təmsilçiləri eyni addımı atmayıblar.
MSK həmçinin namizədlərin 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 5.192.063 nəfərdir.
Ancaq Dövlət Statistika Komitəsinin ölkə əhalisinin sayı üzrə məlumatına görə, səsvermə yaşı
olan (18 yaşdan yuxarı) vətəndaşların sayı təxminən 7 milyon nəfərdir. Seçicilərin sayı ilə bağlı
DSK-nın məlumatı ilə MSK-nın məlumatı arasında ortaya çıxan 1 milyon nəfərdən artıq
uyğunsuzluq barədə izahat verilməyib. Çoxsaylı müraciətlərə baxmayaraq, MSK bu iki rəqəm
arasında uyğunsuzluğa aydınlıq gətirməyib, 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, QHT-lərin və dini icmaların
seçkiqabağı təşviqatda iştirakı qanunla qadağan edilsə də, ölkənin nüfuzlu televiziya kanallarında
bu cür qurumları təmsil edən şəxslərin təbliğat çxışlarına adekvat reaksiya verilməyib..
a) Müşahidəçilərin qeydiyyatı
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 MSK 60 nəfərdən artıq vətəndaşı
imzaların onlara məxsus olmaması, foto şəkillərin yararsız olması, sənədlərin tam olmaması,
ərizələrin özləri tərəfindən yazılmaması bəhanəsi ilə müşahidəçi kimi akreditasiya almaqdan
imtina edib.
Müstəqil müşahidəçilərə bəzi Dairə Seçki Komissiyalarında əsassız olaraq iş yerləri, siyasi
mənsubiyyəti və siyasi niyyətləri barədə qanunsuz suallar verilib. Vətəndaşları müşahidəçilikdən
uzaqlaşdırmaq məqsədilə iş yerlərində və təhsil aldıqları müəssisələrdə 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.
SMDT seçkiqabağı dövrdə seçki idarəçiliyinin monitorinqi üzrə nəticələr əsasında aşağıdakı
infoqrafik məlumatı hazırlayaraq, ictimaiyyətə təqdim edib.
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VI. NAMIZƏDLƏRIN IRƏLI SÜRÜLMƏSI VƏ QEYDIYYAT
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 toplanmalıdır. Bu imzalar hər birində ən azı 50 seçici imzası olmaqla 125 seçki dairəsinin
ən azı 60 seçki dairəsini əhatə etməlidir.
MSK-nın rəsmi məlumatına görə, 15 nəfər prezidentliyə namizədliklə bağlı 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 nəfər - 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 motivli hesab etsələr də, məhkəməyə mürcaiət
etməyiblər.
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
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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 və digər müxalif
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 polis işçiləri 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 tapşırıb ki, şagirdlər öz valideynlərindən şəxsiyyət vəsiqələrinin surətləri
gətirsinlər. Həmin məktəbdə çalışan işçilərdən biri vəsiqələrin 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 görə prezidentliyə namizəd Zahid Orucun imza vərəqələrinin qaydaya
salınması üçün onları YAP Gəncə şəhər təşkilatına çağırıblar.
VII. SEÇKIQABAĞI TƏŞVIQAT
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.
SMDT seçkiqabağı təşviqat zamanı həqiqi və gerçək rəqabətin çatışmadığını, ədalətsiz siyasi
yarışın mühitinin yaradıldığını, məhdud siyasi fəallıq və namizədlər arasında müzakirələrə
ictimai marağın zəif olduğunu müşahidə edib.
a) Seçkiqabağı təşviqatın mediada aparılması
Ölkədə fəaliyyət göstərən televiziyalarda prezidentliyə namizədlərin ödənişsiz və ödənişli efirdə
çıxışları zamanı indiki prezidentin tənqidinə yönəlmiş fikirləri qeydə alınmayıb. Namizədlərin
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çıxışlarında yerli və milli səviyyəli problemlərin həlli ilə bağlı cavabdeh məmurların adlarıilə
ünvanlı tənqidi müşahidə edilməyib.
Əsasən İctimai Televiziya və radionun efiri vasitəsilə prezidentliyə namizədlərin mövqeləri və
baxışları barədə ödənişsiz çıxışlara yer ayrılıb. Ancaq prezidentliyə namizədlərin əksər hissəsi
çıxışında prezident İlham Əliyevin təbliğiatı ilə məşğul olub. Məsələn, İTV-də aparılan çıxışlarla
bağlı SMDT-nin hesablamalarına görə, prezidentliyə namizədlərdən Sərdar Məmmədov istisna
olmaqla digər 6 nəfər cəmi 849 saniyə indiki prezident İlham Əliyev barədə təqdiredici fikirlər
söyləyiblər10.

Qeyd edək ki, namizədlərin hər bir çxışına 7 dəqiqə 30 saniyə vaxt ayrılıb. Prezidentliyə
namizədlərdən İlham Əliyev istisna olmaqla digərləri bütün çıxışlarını şəxsən həyata keçiriblər.
SMDT İTV-də təşkil olunan teleçıxışları seçki kampaniyasının rəqabətli və alternativli təşkilinə
təsirini öyrənmək məqsədilə araşdıraraq, nəticələr əsasında aşağıdakı infoqrafik məlumatı
hazırlayaraq, ictimaiyyətə təqdim edib.

10

Bax – www.smdtaz.org/az
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SMDT seçki təşviqatı başlamazdan əvvəl mediada hazırkı prezident İlham Əliyevin təbliğatının
aparılması hallarını qeydə alıb. Məsələn, seçki təşviqatının rəsmi başlanğıc tarixinə (19 mart,
2018) 29 gün qalmış - 9 fevral 2018-ci ildə bır sıra qurumlar toplantı keçirərək, hazırki
prezidentə səs verəcəklərini bildiriblər11. Bu toplantı barədə dövlət və qeyri-dövlət mediasında
məlumatlar və video görüntülər yayılıb. Toplantıda Yazıçılar Birliyi, Bəstəkarlar ittifaqı,
Rəssamlar İttifaqı, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı kimi qurumların rəhbərləri və təmsilçiləri
iştirak edib.
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 çağırıblar12. Bununla
yanaşı “QHT-lər” haqqında qanunun tələbinə zidd olaraq, Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının

11

Bax - https://azertag.az/xeber/Azerbaycanin_yaradiciliq_teskilatlari_oz_sechimlerini_edibler-1135481

Dini konfessiyaların rəhbərlərinin aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı müraciəti
https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_dindarlari_Prezident_Ilham_Aliyevin_inancli_insanlara_diqqet_ve_qaygisini_y
uksek_qiymetlendirirler_YENILANIB-1136660
12
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Ümumrespublika Konfransı zamanı QHT-lər adından İlham Əliyevin namizədliyini
dəstəklənməsi barədə müraciət yayıblar13.
Müstəqil müşahidəçilərin veridyi məlumata görə, Ağdaş, Gəncə, Qazax, Hacıqabul kimi
bölgələrdə dindarların cümə namazları zamanı xütbələr oxunarkən, icma rəhbərləri İlham
Əliyevin təbliğatını aparıblar. Məsələn, Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin Qərb bölgəsi
üzrə nümayəndəsi və Gəncə İmamzadə türbəsinin nümayəndəsi Hacı Tahir Abbasov namaza
gələn insanları namizəd İlham Əliyevi dəstəkləməyə çağırıb.
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 təbliği ilə bağlı təşviqat görüşlərinə büdcədən maliyyələşən idarə və təşkilatların
işçiləri, müəllim və orta məktəb şagirdlərinin məcburi olaraq gətirilməsi halları müşahidə edilib.
Məsələn, martın 2-də Göyçay rayon icra hakimiyyəti başçısının göstərişi ilə büdcədən
maliyyələşən idarə və təşkilatlar, həmçinin orta məktəb şagirdləri İlham Əliyevi dəstək
aksiyasına toplanıb. Martın 28-də isə İlham Əliyevin təbliğatı üçün İmişlidə keçirilən mitinqkonsertə rayon icra hakimiyyəti nümayəndələri, dövlət idarələri qulluqçuları, kənd icra
nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri, məktəb direktorları və yuxarı sinif şagirdləri cəlb olunublar.
VIII. SEÇKI GÜNÜ MÜŞAHIDƏ
a) Metodologiya və müşahidəçilərin yerləşməsi
SMDT Statistikaya Əsaslanan Müşahidə (SƏM) metoduna əsasən seçki günü üçün təsadüfi
yolla seçilmiş seçki məntəqələrində müstəqil müşahidəçilərdən məlumatlar toplayıb. Məlumatlar
vahid anket əsasında mütəmadi olaraq SMS və Facebook messenceri vasitəsilə toplanıb. SMDT
tərəfsiz şəkildə qiymətləndirmə apararaq, əldə olunmuş məlumatlar 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 isə milli təmsilçilik gözlənilməklə 125 seçki
məntəqəsindən daxil olan məlumatlar daxil edilib.
Seçki günü daxil olan məlumatlar məntəqələrin açılması və lazımi avadanlıqlarla təchiz edilməsi,
səsvermə, seçici fəallığı, səslərin sayılması və nəticələrin elan edilməsi proseslərini əhatə edir.
SMDT Statistikaya Əsaslanan Müşahidəçilik həyata keçirdiyi üçün müşahidənin nəticələri yalnız
müşahidə edilən seçki məntəqələrinin deyil, bütün ölkənin göstəricisi olur.

Bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının müraciəti
https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_QHT_lerinin_uzvleri_Prezident_Ilham_Aliyevin_rehberliyi_ile_elde_olunan_n
ailiyyetleri_yuksek_qiymetlendirirler_YENILANIB__-1136705
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b) Müşahidəçilərə təzyiqlər
Seçki günü bəzi müşahidəçilərə seçki məntəqələrində müşahidə aparmağa imkan verilməyib.
Gün ərzində seçki məntəqələrinin 20 faizində müşahidəçilərə maneələr yaradılıb. Bəzi
müşahidəçilər psixoloji və fiziki təzyiqə məruz qalıblar. Bir neçə halda isə müşahidəçilər
məntəqələrdən çıxarılıb və geri qayıtmaqlarına imkan verilməyib. Məsələn, 86 saylı İsmayıllı
seçki dairəsinin 52 saylı seçki məntəqəsində müşahidə aparan Əmrah Cəfərova müxtəlif
çətinliklər yaradılıb, sonra MnSK üzvlərinin fəaliyyətinə mane olması bəhanəsi ilə məntəqədən
kənarlaşdırılıb.
109 saylı Balakən seçki dairəsinin 11 saylı seçki məntəqəsində müşahidəçi olan Ramin
Hüseynova orta məktəb direktoru Telman Məmmədov ardıcıl təzyiqlər edib, müşahidəçi prosesi
video görüntüyə aldığına görə onun fiziki hücumuna məruz qalıb. 14 saylı Xəzər seçki
dairəsinin 24 saylı seçki məntəqəsində müşahidə aparan Xalid Xanlarov isə ona edilən təhdid və
psixoloji təzyiqlər nəticəsində məntəqni tərk etməyə məcbur olub.
c) Seçki məntəqəsinin təşkili və səsverməyə hazırlıq
Müşahidəçilər seçki məntəqələrinin açılması və təşkili ilə bağlı texniki qaydaların pozulması
hallarına əsasən rast gəlməyiblər. Ancaq səsverməyə hazırlıqla bağlı prosesə təsir edəcək bəzi
ciddi pozuntular qeydə alınıb.
Seçki məntəqələrinin 94 faizi səhər saat 7.00-dan etibarən səsverməyə hazırlıqla bağlı fəaliyyətə
başlayıb. Məntəqələrin 92 faizində səsvermə üçün zəruri avadanlıqlar və sənədlərlə təchizatında
çatışmazlıqlar qeydə alınmayıb.
Ancaq seçki məntəqələrinin 7 faizində seçki qutuları möhürlənməzdən əvvəl müşahidəçilərə
nümayiş etdirilməyib. Eyni zamanda seçki məntəqələrinin 22 faizində qeydiyyatda olan
seçiclərin sayı, 32 faiz məntəqədə isə qəbul edilmiş seçki bülletenlərinin sayı elan edilməyib.
Bununla yanaşı seçki məntəqələrinin 40 faizində daşınan seçki qutularında səsvermə üçün
seçicilərin müraciətlərinin sayı elan edilməyib.
d) Səsvermə prosesi
Müşahidəçilər səsvermə prosesi zamanı kütləvi səciyyə daşıyan ciddi qanun pozuntuları
müşahidə ediblər. Bu hallar əvvəlki seçkilərdə qeydə alınmış pozuntularla müqayisədə ənənəvi
olmaqla səsvermənin nəticələrinə birbaşa təsir etməyə yönəlib. Məsələn, adları seçici
siyahılarında olmayan seçicilərin səsverməyə buraxılması, bir şəxsin bir neçə dəfə səsvermədə
iştirakı, seçki qutusuna saxta bülletenlərin atılması və seçicilərin xüsusi qrup halında səsverməyə
gətirilməsi halları seçki günü seçici fəallığını şişirdilməsi ilə yanaşı səsvermənin gerçək
nəticələri barədə rəy bildirməyi mümkünsüz edir. Bu cür hallar kobud qanun pozuntuları olması
ilə yanaşı prosesə qanunsuz müdaxilələrin olmasını nümayiş etdirir. Xüsusən də yerli cira
hakimiyyəti nümayəndələrinin təşkilatçılığı ilə seçicilərin qrup halında bir neçə məntəqəyə
aparılması və həmin məntəqələrdə səsvermədə iştirakları bu halın planlaşdıırlmış pozuntu
olmasının göstəricisidir.
SMDT səsvermə zamanı qeydə alınmış pozuntuları ümumiləşdirərək, aşağıdakı qaydada
qruplaşdırıb:
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Pozuntunun növü
Adı seçici siyahısında olmayan seçicilərin səsvermədə
iştirakı
Bir şəxsin bir neçə dəfə səsverməsi
Seçki qutusuna saxta (bir və ya artıq) bülletenlərin atılması
Seçicilərin qrup şəklində məntəqəyə gətirilməsi
Seçicilərin hər hansı bir namizədin xeyrinə səs verməyə
təhrik ediməsi
Seçiclərin barmaqlarının mürəkəblə işarələnməsinin
yoxlanılmaması
Səsvermiş seçiclərin barmaqlarının müərəkkəblə düzgün
işarələnməməsi
Seçici siyahılarının imzalanmadan seçiclərin səsvermədə
iştirakı
Səsvermənin gizliliyimin pozulması

Seçki məntəqələrinin faizləri
47%
52%
53%
56%
27%
18 faiz
13 faiz
24 faiz
33 faiz

d) Səsvermənin nəticələrinin hesablanması
Müşahidəçilər səsvermə başa çatdıqdan sonra seçki məntəqlərini tərk etməyərək, səslərin
sayılması prosesini müşahidə etməyə çalışıblar. Ancaq bəzi məntqələrdə səslərin sayılması
prosesində açkarlığın kütləvi şəkildə pozulması hallarına rast gəliblər.
Bu proses üzrə müşahidəçilərin qeydə aldığı pozuntulardan ən kütləvi və ciddi qanun pozuntusu
səsvermənin nəticələri üzrə məlumatların yekun protokolda düzgün əks olunmamasıdır. Bu cür
pozuntular seçki məntqələrində səsvermənin həqiqliyi və qanuniliyini şübhə altına almaqla
yanaşı seçkinin nəticələrini dəyişməyə yönəlmiş addım kimi qiymətləndirilə bilər.
Səslərin sayılması prosesi üzrə qeydə alınmış pozuntuların təsnifatı:
Səslərin sayılması zamanı şəffaflığın pozulması
Səsvermənin yekununa dair protokolun müşahidəçilərə
verilməməsi
Müşahidəçilərə məhdudiyyətlərin yaradılması
İstifadə olunmamış bülletenlərin sayılmaması və məhv
edilməməsi
Seçki qutuları açılmazdan öncə möhürlərin yoxlanılması
Səsvermənin nəticələrinin yekun protokolda düzgün
göstərilməməsi
Səsvermənin yekun protokolunun seçki məntqəsinin
qarşısında asılmaması
Səslərin sayılması proseisnin kənar şəxslər tərfindən
dayandırılması

17 faiz
53 faiz
20 faiz
24 faiz
10 faiz
63 faiz
66 faiz
8 faiz
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Bütövlükdə, müşahidəçilərin apardığı müşahidələrə əsasən seçki günü seçki məntəqələrinin 15
faizində məntəqələrin açılması, səsvermə və səslərin sayılması prosesi kənar şəxslərin
müdaxiləsi ilə müşahidə olunub.
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. Ümumiyyətlə, seçki məntəqələrinin 50
faizindən çoxunda adları seçki siyahısında olmayan şəxslərin səsverməyə buraxılması, bir şəxsin
bir neçə dəfə səsvermədə iştirakı və seçki qutularına saxta bülletenlərin atılması halları seçici
fəallığının süni şəkildə şişirdildiyini iddia etməyə əsas verir.
Məsələn, təsadüfi yolla seçilmiş 125 seçki məntəqəsində SMDT-yə daxil olan məlumatlara görə
seçici fəallığı 43.6 faiz olub. Ancaq həmin seçki məntəqələri üzrə MSK-nın yaydığı məlumatda
seçici fəallığı 74.3 faiz göstərilib.
The significant gap between EMDS’ observed turnout and the officially reported turnout was
consistent for each reported turnout time throughout the day, as shown below:






Saat 10:00-dək seçki məntəqələrinin 43
müqayisədə 50 faiz az olub;
Saat 12:00-dək seçki məntəqələrinin 47
müqayisədə 50 faiz az olub;
Saat 15:00-dək seçki məntəqələrin 55
müqayisədə 50 faiz az olub.
Saat 17:00-dək seçki məntəqələrinin 53
müqayisədə 50 faiz az olub;
Saat 19:00-dək seçki məntəqələrin 45
müqayisədə 50 faiz az olub.

faizində seçici fəallığı rəsmi rəqəmlərlə
faizində seçici fəallığı rəsmi rəqəmlərlə
faizində seçici fəallığı rəsmi rəqəmlərlə
faizində seçici fəallığı rəsmi rəqəmlərlə
faizində seçici fəallığı rəsmi rəqəmlərlə

MSK-nın açıqladığı rəsmi rəqəmlərin təhlili üzrə nəticələr:
Müşahidəçilərdən daxil məlumatlarla yanaşı SMDT MSK-nın açıqladığı rəsmi məlumatlar
əsasında təhlillər apararaq, seçici fallığının etibarlılığına şübhə yaradan nəticələr ortaya çıxarıb.


12 seçki dairəsində (400 seçki məntəqəsi) seçici fəallığı faizi məntəqələrin hamısında gün
ərzində 5 dəfə demək olar tamamilə eyni olub. Bunlar 1, 2, 41, 42, 43, 47, 58, 91, 103,
104, 107 və 125-ci seçki dairələridir. 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 seçki məntəqəsində isə 97-99 faiz olub.
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Rəsmi rəqəmlərə əsasən bəzi seçki məntəqələrində seçicilərin sayını hər dəqiqəyə görə
hesabladıqda seçici fəallığı ciddi şübhə doğurur. Məsələn, bəzi seçki məntəqələrində bir
dəqiqə ərzində 5 seçicinin səs verdiyi diqqət çəkir.

● minute – some even as high as five voters per minute during certain intervals.
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MSK-nın seçici fəallığı üzrə yaydığı rəsmi məlumatlar əsasında şübhə doğuran digər hallar:



Ölkə üzrə 25 seçki məntəqəsində prezidentliyə namizəd İlham Əliyev səslərin 100 faizini
qazanıb;
Ölkə üzrə 6 seçki məntəqəsində 100 faizlik seçici fəallığı və həmin seçki məntəqələrində
prezidentliyə namizəd İlham Əliyev 100 qazanıb;

e) Seçki günü qeydə alınmış pozuntu halları üzrə nümunələr
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- Müşahidəçi Gülər Abbasovanın verdiyi məlumata görə, 113 saylı Şəki şəhər seçki
dairəsinin 21 saylı seçki məntəqəsində səsvermənin gizliliyi dəfələrlə pozulub və seçki
kabinəsinə 3-4 nəfərin eyni anda daxil olması qeydə alınıb. Bununla yanaşı Məntəqə
Seçki Komissiyasının üzvləri səslərin sayılması zamanı öncədən hazırlanmış 359 ədəd
bülleteni seçki qutularından çıxımış bülletenlərə əlavə ediblər.



Müşahidəçi Anar Məlikovun verdiyi məlumata görə, 69 Saylı Cəlilabad-MasallıBiləsuvar seçki dairəsinin 31 saylı seçki məntəqəsində dəfələrlə heç bir sənəd təqdim
etməyən şəxslərin səsvermədə qrup halında iştirakı halları qeydə alınıb. Müşahidəçinin
bununlıa bağlı iradlarına məhəl qoymayan komissiya üzvləri səsvermə başa çatdıqdan
sonra onu seçki məntəqəsindən uzaqlaşdırıblar.



Müşahidəçi Səyavuş Cuvarlının verdiyi məlumata görə, 80 saylı İmişli-Beyləqan seçki
dairəsinin 43 saylı seçki məntəqəsində azyaşlı uşaqlar valideynlərinin şəxsiyyət vəsiqələri
gələrək, MnSK üzvlərinin köməyi ilə səsvermədə iştirak ediblər. MnSK sədri İsrafil
Şövkətov səslərin sayılması prosesi başa çatdıqdan sonra səsvermənin yekunu barədə
protokolun müşahidəçilərə verilməsindən imtina edib, bu sənədin surətinin yalnız sabah
hazır olacağını bildirib.



Müşahidəçi Əli Dostumalıyev 104 saylı Gədəbəy-Tovuz seçki dairəsinin 41 saylı
məntəqəsində MnSK üzvləri Anar İsmayılov, Arif Musayev və Rəhim Xudaverdiyevin
dəfələrlə seçki qutusuna topa bülletenler atdığını qeydə alıb. Həmin seçki məntəqəsi
qarşısında duran kənd icra nümayəndəsi Allahyar Rəhimov seçicilərin prezidentliyə
namizəd İlham Əliyevin lehinə səs verməsi üçün təbliğat aparıb.



Müşahidəçi Ədhəm Laçınova 34 saylı Xətai ikinci seçki dairəsinin 28 saylı məntəqəsində
müşahidə apararkən foto və video çəkiliş etməyə icazə verilməyib.



Müşahidəçi Samir İbişovun verdiyi məlumata görə, 84 saylı Füzuli seçki dairəsinin 19
saylı seçki məntəqəsində MnSK üzvü Əşrəf Məmmədov adları seçici siayhısında
olmayan şəxslərə topa bülleten verərək, onların səsvermədə iştirakına şərait yaradıb.
Həmin seçki məntqəsində səslərin sayılması prosesi başa çatdıqdan sonra MnSK sədri
Ülviyə Səfərova yekun protokolun surətini müşahidəçilərə verməkdən imtina edib.



Müşahidəçi Namiq İsmayılovun verdiyi məlumata görə, 60 saylı Salyan-Neftçala seçki
dairəsinin 21 saylı seçki məntəqəsində MnSK katibi Cavad Əzizov ona yaxınlaşan bəzi
şəxslərə 40-50 ədəd seçki bülleteni verərək, səsvermədə iştirakına şərait yaradıb.



Müşahidəçi Kamil Manafovun verdiyi məlumata görə, 18 saylı Nərimanov-Nizami seçki
dairəsinin 10 saylı məntəqəsində səslərin sayılma prosesi bitdikdən sonra müşahidəçilərə
yekun protokolun surəti təqdim edilməyib və seçki məntəqəsinin qarşısında löhvədə
asılmayıb.



Müşahidəçi İsmayıl Nəcəflinin verdiyi məlumata görə, 82 saylı Ağcabədi seçki dairəsinin
45 saylı seçki məntəqəsində 30-40 nəfərlik qruplar halında gələn şəxslərə dəfələrlə
səsvermədə iştirak imkanı yaradılıb. Bununla bağlı müşahidəçilərin iradlarına məhəl
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qoymayan MnSK sədri Namət Qasimov seçki məntəqəsində səslər sayıldıqdan sonra
seçki sənədlərini, o cümlədən bülletenləri yığaraq Dairə Seçki Komissiyasına aparıb.
Səsvermənin yekununa dair protokolun surətini müşahidəçilərə verməyib.


Müşahidəçi Nüsrət Abdullayevin verdiyi məlumata görə, 26 saylı Sabunçu birinci seçki
dairəsinin 31 saylı məntəqəsində MnSK üzvləri seçki qutusuna dəfələrlə topa şəkildə
saxta bülletenlər atıblar.



Müşahidəçi Orxan Məmmədovun verdiyi məlumata görə, 116 saylı Qəbələ seçki
dairəsinin 26 saylı seçki məntəqəsində MnSK sədri Qətibə Abbasova dəəflərlə komissiya
üzvləri Şəhla Veyisovayaya və Tofiq Qasımova təlim verərək, topa bülletenlərin seçki
qutularına atılmasına göstəriş verib.



Müşahidəçi Anar Əliyevin verdiyi məlumata görə, 101 saylı Göygöl-Daşkəsən seçki
dairəsinin 9 saylı seçki məntəqəsinə adları seçici siyahısında olmayan şəxslər qrup
halında səsverməyə gətirilib. Bu prosesə Aşıqlı kənd icra nümayəndəsi Qubad Əliyevin
rəhbərlik edib və MnSK sədri həmin şəxslərə şərait yaradıb.



Müşahidəçi Orxan Qasımovun verdiyi məlumata görə, 37 saylı Nizami (Gəncə) birinci
seçki dairəsinin 1 saylı seçki məntəqəsində 41 saylı orta məktəbin işçiləri dəfələrlə seçki
qutusuna topa bülletenlər atıblar.



Müşahidəçi Ülfət Hüseynovun verdiyi məlumata görə, 102 saylı Samux-Şəmkir seçki
dairəsinin 27 saylı seçki məntəqəsində adları seçici siyahıısnda olmayan şəxslərə qrup
halında səsvermədə iştirak imkanı yaradılıb.



Zülfüqar Baratzadənin verdiyi məlumata görə, 39 saylı Kəpəz birinci (Gəncə) seçki
dairəsinin 19 saylı seçki məntəqəsində MnSK sədri Qəhrəman Namazov səslər
hesablananda protokolun surətini müşahidəçilərə verilməyəcəyəni bildirib və protokolun
surəti seçki məntəqəsinin qarşısından asılmayıb.



Müşahidəçi Zeynəb Rzazadənin verdiyi məlumata görə, 23 saylı Nəsimi-Səbail seçki
dairəsinin 20 saylı seçki məntəqəsində adları seçici siyahısında olmayan şəxslərə, habelə
seçici siyahılarını imzalamayan seçicilərə səsvermədə iştirak imkanı yaradılıb. Səsvermə
başa çatdıqdan sonra seçki qutusundan çıxan bülletenlərin sayı ilə seçki siyahısındakı
imzalar arasında 150-ə yaxın fərq olub.



Müşahidəçi Mübariz Əsgərovun verdiyi məlumata görə, 104 saylı Gədəbəy-Tovuz seçki
dairəsi 5 saylı seçki məntəqəsində MnSK sədri Mübariz Hüseynov seçki qutuları üçün
saxta bülletenlər hazırlayaraq, özü şəxsən qutulara atırdı.



Müşahidəçi İmamverdi Vəliyevin verdiyi məlumaat görə, 38 saylı Nizami ikinci (Gəncə)
seçki dairəsinin 23 saylı seçki məntəqəsində Gəncə Dövlət Universiteti tarix fakultəsinin
dekanı Həsənov Ruslan tələbələri qrup halında səsverməyə gətirib, onun təlimatı ilə
məntəqədə qeydiyyatda olmayan tələbələrə də bülleten verilərək, səsvermədə iştirakları
təmin edilib.
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Müşahidəçi Xalid Xanlarov 14 saylı Xəzər seçki dairəsinin 24 saylı seçki məntəqəsində
bir şəxsin bir neçə dəfə səs vermədə iştirakını və seçicilərin qrup halında məntəqəyə
gətirilməsi hallarını qeydə alıb.



Müşahidəçi Şəfi Şəfiyevin verdiyi məlumata görə, 52 saylı Quba seçki dairəsinin 67 saylı
seçki məntəqəsində YAP-ın səlahiyyətli nümayəndəsi olan Rauf Babayev seçki qutusuna
topa bülleten atıb. Onun ardınca MnSK-nın bəzi üzvləri də seçki qutusuna bülletenlər
atıblar.



Müşahidəçi Minaxanım Əliyarlının verdiyi məlumata görə, 56 saylı Xaçmaz kənd seçki
dairəsinin 34 saylı seçki məntəqəsində MnSK üzvləri seçkiyə birbaşa müdaxilə edərək,
seçki qutusuna bir neçə bülleten atıb. Ancaq komissiya üzvləri ilə yanaşı YAP-ı təmsil
edən müşahidəçilər - Vüsal Səfərəliyev və Etibar Seyidov dəfələrlə seçki qutusuna topa
bülletenlər atıblar. Seçki günü Xaçmaz rayon icra nümayəndəsi Polad Bədəlov bir neçə
seçicinin məntəqəyə gəlməsi üçün komissiya üzvlərinə təzyiqlər edərək, seçicilərin
çağırılmasını tələb edib.

IX. Seçki sonrası vəziyyət
a) Rəsmi nəticələr
15 aprel 2018-ci ildə MSK növbədənkənar prezident seçkisinə dair yekun nəticələri açıqlayıb14.
Bu məlumata görə 3,192,123 nəfər seçici, yəni seçicilərin 74,3 faizi iştirak edib və seçicilərin 86
faizinin səsini alan İlham Əliyev yenidən prezident seçilib. MSK-nın açıqladığı məlumata görə,
digər prezidentliyə namizədlər aşağıdakı qaydada səs toplayıblar:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahid Oruc — 3.12 faiz
Sərdar Cəlaloğlu — 3.03 faiz
Qüdrət Həsənquliyev — 3.02 faiz
Hafiz Hacıyev — 1.52 faiz
Araz Əlizadə — 1.38 faiz
Fərəc Quliyev — 1.17 faiz
Razi Nurullayev - 0.74 faiz

MSK seçicilərin iradəsinin müəyyən edilməsinə imkan verməyən pozuntular aşkar edildiyini
əsas götürərək, 57 saylı Kürdəmir seçki dairəsinin 2 saylı, 73 saylı Lənkəran şəhər seçki
dairəsinin 10 saylı, 69 saylı Cəlilabad-Masallı-Biləsuvar seçki dairəsinin 26 saylı, 74 saylı
Lənkəran kənd seçki dairəsinin 12 saylı seçki məntəqələri üzrə səsvermənin nəticələrinin
etibarsız hesab olunmas barədə qərar verib.
Prezidentliyə namizədlərin heç biri səsvermənin nəticələri üzrə şikayət verməyib.

14

Bax - http://www.msk.gov.az/uploads/Secki-2018/MSK_protokol-2018.pdf

24

Növbədənkənar prezident seçkisinin yekunlarına dair MSK-nın protokolu Konstitusiya
Məhkəməsinə təqdim edilib və 17 aprel 2018-ci ildə məhkəmənin Plenumu prezidenti seçkisinin
nəticələrini təsdiqləyib15 və İlham Əliyevin prezident seçildiyini elan edib.
Aprelin 18-də Milli Məclisin binasında andiçmə mərasimi keçirilib və İlham Əliyev dördüncü
dəfə 7 il müddətinə prezident səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb.
b) Beynəlxalq müşahidəçilərin rəyləri
MSK-nın açıqladığı məlumata görə, növbədənkənar prezident seçkisini müşahidə etmək üçün
894 nəfər beynəlxalq müşahidəçi akkreditasiyadan keçib.
Müşahidəçilərdən 350 nəfər Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Demokratik
Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu (ATƏT/DTİHB), ATƏT-in Parlament Assambleyası və
Avropa Şurasının Parlament Assambleyasını (AŞPA) təmsil edərək, seçki günü birgə Müşahidə
Missiyasını həyata keçiriblər. Digər iki qurumdan fərqli olaraq, ATƏT/DTİHB seçki müşahidə
missiyası seçki prosesinə bir ay qalmış uzunmüddətli qaydada fəaliyyətə başlayıb və seçki
gününədək bir dəfə aralıq hesabatını yayıb16.
Seçki günü monitorinqin nəticələri ilə bağlı yuxarıda adı çəkilən qurumların birgə Seçki
Müşahidə Missiyası 12 aprel 2018-ci ildə İlkin Bəyanatını yayıb.17 Seçki prosesinin bütün
mərhələləri üzrə hərtərfli dəyərləndirilmə aparan birgə missiyanın qənaətinə görə, “11 aprel
2018-ci il növbədənkənar prezident seçkiləri məhdudlaşdırıcı siyasi mühitdə və həqiqi
demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün ilkin tələb hesab edilən əsas hüquqlar və azadlıqları
məhdudlaşdıran hüquqi çərçivədə baş vermişdir. Bu kontekstdə və plüralizmin, o cümlədən
mediada olmadığı şəraitdə, bu seçkilərdə həqiqi rəqabət olmamışdır”.
Birgə müşahidə missiyası həmçinin müşahidə aparılmış seçki məntəqələrinin 12 faizində
səsvermə qaydalarını, yarısından çoxunda isə səslərin sayılması prosesini mənfi qiymətləndirib.
Birgə missiyanın açıqladığı hesabat hökumət rəsmiləri və mediasında ATƏT/DTİHB və AŞPA
əleyhinə tənqidi kampaniyanın başlaması ilə nəticələnib. Məsələn, MSK-nın bəyanatında birgə
missiyanın “obyektivlik, qərəzsizlik, balanslılıq və peşəkarlıq kimi prinsiplərin pozulduğu”
bildirilərək, ATƏT/DTİHB ilə əməkdaşlığı dayandıracağı qeyd edilib18.
Əslində isə Avropadan olan mötəbər müşahidə missiyalarından fərqli olaraq, bəzi beynəlxalq
seçki missiyalarının fəaliyyətində Beynəlxalq Seçki Müşahidəsi Prinsipləri üzrə Bəyannamənin
tələblərinin19 kobud şəkildə pozulduğu qeydə alınıb. Məsələn, MDB Parlamentlərarası
Assambleyasının Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri İlyas Umaxanov seçki günü səsvermə
prosesi bitməmiş jurnalistlərə açıqlama verərək “seçkiləri açıq, ədalətli, demokratik seçkilərin
nümunəsi”20 adlandırıb. Moldova parlamentinin vitse-spikeri Vladimir Vityukç Böyük Britaniya
parlamentinin üzvü Lord Devid Çarlz Evans21, Şanxay İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının
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Bax - http://e-qanun.gov.az/framework/38525
Bax - https://www.osce.org/az/odihr/elections/azerbaijan/376579?download=true
17
Bax - https://www.osce.org/az/odihr/elections/azerbaijan/377620?download=true
18
Bax - http://www.msk.gov.az/az/beyanatlar/1009/
19
Bax - https://www.ndi.org/sites/default/files/1923_declaration_102705_az_0.pdf
20
Bax - https://sputnik.az/politics/20180411/414821501/mdb-pa-munasibet-aciqladi.html
21
Bax - https://president.az/articles/27823
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müşahidə missiyasının üzvü, Rəşid Alimov, rusiyalı müşahidəçi Aleksandr Başkin22 və Fransa
parlamentinin müşahidə missiyasının üzvü Mişel Laflandr23 da seçki günü bitməmiş oxşar
bəyanatlarla çıxış edərək, öz mandatlarının obyektivliyi və tərəfsizliyini şübhə altına salıblar.
Seçkiləri qısamüddətli qaydada müşahidə edən MDB ölkələri Müşahidə Missiyası, Asiya
Parlament Assambleyası, Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyası (TÜRKPA) və müxtəlif
parlament qrupları seçki gününün ertəsi təqdiredici bəyanatlar yayıblar.
c) Siyasi partiyaların münasibəti
2013-cü il przezident seçkisində birgə namizədlə iştirak etmiş Demokratik Qüvvələrin Milli
Şurası və Müsavat partiyası növbədənkənar prezident seçkisinin nəticələri barədə seçkinin ertəsi
gün münasibət bildiriblər. Hər iki siyasi qüvvə ayrıca bəyanat yayaraq, demokratik seçki
mühitinin olmadığını, seçkinin rəqabət şəraitində keçirilmədiyini və vətəndaşların azad iradəsini
ifadə etmədiyini əsas gətirərək, seçkinin nəticələrini legitim hesab etməyiblər. Digər müxalif
Respublikaçı Alternativ partiyası 11 aprel seçkisinin siyasi məhdudiyyətlər şəraitində baş
tutduğunu, partiya sədri İlqar Məmmədovun siyasi motivlərlə həbsdə saxlanmasını, əlverişli
seçki mühitinin olmadığını bildirərək, prezident seçkisinin legitimliyini şübhə doğurduğunu
bəyan edib.
d) Seçki sonrası siyasi mühit
Növbədənkənar prezident seçki son 5 il ərzində daha da artan siyasi təqiblər və məhdudiyyətlər
şəraitində baş tutub. Bu seçki ölkə tarixində siyasi rəqabət mühitinin olmadığı və əsas müxalif
siyais qüvvələrin iştirak etmədyi sayca dördüncü prezident seçkisi olmaqla dövlət-vətəndaş
münasibətlərində siyasi böhranın aradan qalxmasına rəvac verməyib.
MSK-nın seçici fəallığı ilə bağlı açıqladığı yüksək rəqəmlərə baxmayaraq, yerli və beynəlxalq
müşahidəçilər seçicilərin prosesə etinasızlığını seçkinin bütün mərhələrində qeydə alıblar.
Mövcud passiv seçki iştirakçılığı ilə bağlı SMDT-nin araşdırmaları göstərir ki, bunun əsas səbəbi
seçki institutuna etimadın olduqca zəifləməsi, ikincisi isə vətəndaşların siyasi fəallığına artan
təzyiqlərdir.

X. Nəticələr və tövsiyələr
Nəticələr
SMDT 11 aprel 2018-ci il növbədənkənar prezident seçkisinin nəticələrini dəyərləndirərkən,
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına sonuncu referendum vasitəsilə edilmiş dəyişikliklər,
seçki prosesini tənzimləyən hüquqi normalar və seçkiqabağı siyasi şəraiti seçki prosesinin
tərkibində nəzərdən keçirib. Bununla yanaşı SMDT seçki dövründə namizədlərin irəli sürülməsi
və qeydiyyatı, seçici siyahılarının vəziyyəti, seçkiqabağı təşviqat kampaniyası, seçki günü
22

Bax - https://report.az/prezident-seckileri-2018/beynelxalq-musahideci-prezident-seckileri-yuksek-fealliq-vebayram-ehval-ruhiyyesinde-kecir/
23
Bax - https://az.trend.az/azerbaijan/society/2885759.html
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səsvermə və səslərin sayılması proseslərinin müşahidəsilərini ümumiləşdirərək, aşağıdakı
nəticələrə gəlib:


26 sentyabr 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına dəyişikliklərin edilməsi bağlı
referendumun qanunvericliyə gətirdiyi geniş səlahiyyətlər prezident (icra) hakimiyyətinin digər
hakimiyyət orqanları üzərində nəzarətini daha da artırıb. Bu dəyişikliklərdən biri kimi ölkə
başçısına prezident seçkisinin növbədənkənar təyin edilməsi hüququnun verilməsi bu müddəanın
istismar olunması imkanı yaradıb. Nəticə etibarilə, 11 aprel 2018-ci il növbədənkənar prezident
seçkisinin təyin edilməsi səlahiyyətinin icrası leqal (qanuni) akt olsa da, əsaslı və ağlabatan
müddətdə keçirilmədiyi üçün demokratik konstitutisionalizm prinsipləri baxımından qeyri-legitim
qaydada olub.



Seçkiqabağı siyasi mühit azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün əlverişli olmaylb, bununla
bağlı milli qanunvericliyin tələbləri və beynəlxalq standartlar pozulub. Vətəndaş cəmiyyəti
təşkilatları, jurnalistlər və müxalif siyasi qüvvələrin sərbəst fəaliyyəti üçün demokratik şərait
yaradılmayıb.



İfadə azadlığı, sərbəst toplaşmaq, birləşmək azadlıqları və qanunun aliliyinə təminat verən
islahatlar baş verməyib. Əksinə, 11 aprel 2018-ci il prezident seçkisi ərəfəsində siyasi fəaliyyət
imkanları 2013-cü il prezident seçkisi ilə müqayisədə daha da məhdudlaşıb, siyasi motivlərlə
həbsdə olan siyasi məhbusların sayı artaraq 130 nəfərə çatıb.



ATƏT/DTİHB və Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının Seçki Məcəlləsinin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tövsiyyələrinə əməl edilməyib.



Mərkəzi Seçki Komissiyası seçici siyahılarının hazırlanması və əhalinin milli statistikası
ilə seçicilərin sayı arasında 2 milyon vətəndaşı əhatə edən fərqə aydınlıq gətirməyib.



MSK yerli müşahidəçilərin akkreditasiyası və seçki prosesində aşkarlığın təmin olunması
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi yönündə çalışmayıb.



Prezidentliyə namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı prosesində bəzi namizədlərin az
bir müddət ərzində zəruri texniki-təşkilati resurslara malik olmadan 40 mindən artıq
imzanı toplaması şübhə yaradıb. Xüsusən də qeydə alınmış prezidentliyə namizədlərin
hakim siyais qüvvəyə və ölkə başçısınıa loyallığı bu şübhələri gücləndirib.



Seçkiqabağı təşviqat kampaniyası ümumən sakit şəraitdə, milli səviyyəli seçki
kampaniyaları və geniş ictimai görüşlər olmadan keçib. Bu mərhələdə namizədlər
arasında ciddi siyasi yarış və ya siyasi müzakirələr qeydə alınmayıb. Bununla da seçki
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dövründə alternativsizlik mühiti yaranaraq, həm seçkinin rəqabətli şəaritdə keçirilməsi,
həm də seçicilərin alternativ seçim imkanları məhdudlaşıb.
Seçkiqabağı təşviqat kampaniyasında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin iştirakı əvvəlki
seçkilərdə olduğu kimi daha çox hazırkı ölkə başçısının xeyrinə olub və digər
namizədlərin mediadan bərabər istifadə imkanları məhdudlaşıb.



Məntəqə Seçki Komissiyaları seçki günü əsasən yerli icra hakimiyyəti orqanlarının
müdaxilələri şəraitində fəaliyyət göstəriblər.



Seçki günü səsvermə, səslərin sayılması və səsvermənin seçki məntəqələri üzrə
yekunlarının sənədləşdirilməsi prosesində kütləvi qanun pozuntuları baş verib. Ənənəvi
olaraq, yerli icra strukturlarının seçiciləri xüsusi qruplar halında səsverməyə gətirməsi,
seçki qutularına saxta bülletenlərin atılması, bir şəxsin bir neçə dəfə səsverməsi və
səsvermənin nəticələrinin dəyişdirilməsi hallarına rast gəlinib.



Seçki prosesində aşkarlığın təmin olunması əsasən məhdudiyyətlərlə müşayiət olunub.
Müşahidəçilərin həm MSK-da, həm də DSK-larda qeydiyyatı yubınıb, bəzi şəxslərə ya
akreditasiya alamqdan imtian edilib ya da onlara icra hakimiyyəti nümayəndələrinin
təzyiqləri nəticəsində uzaqlaşıblar. Məntəqə Seçki Komissiyaları üzvləri seçki günü
müstqəil müşahidəçilərə təzyiqlər edib, bəzi şəxslər məntqələrdən kənarlaşdırılıb.



Seçki prosesi dövlət-vətəndaş münasibətlərində siyasi böhranın aradan qalxması,
vətəndaşların siyasi istəkləri və baxışlarının diqqət yetirilməsinə səbəb olmayıb, ölkədə
siyasi dialoq mühitinin yaradılamsına rəvac verməyib.

SMDT 11 aprel 2018-ci ildə keçirilmiş növbədənkənar prezident seçkisinin monitorinqi
üzrə nəticələri ümumiləşdirərək, seçkinin azad, ədalətli və demokratik qaydada baş
tutmadığını bildirir. Növbədənkənar seçkinin bütün mərhələlərində çatışmazlıqlar qeydə
alınıb, seçkiqabağı təşviqat dövrü isə alternativsiz və həqiqi rəqabətin olmadığı şəraitdə
baş verdiyindən, Azərbaycan xalqının həqiqi iradəsini ifadə etmir.
Tövsiyələr
SMDT 11 aprel 2018-ci il növbədənkənar prezident seçkisinin yaratdığı hüquqi və siyasi
nəticələri dəyərləndirərək, mövcud vəiyyətin dəyişilməsi üçün aşağıdakı tədbirlərin həyata
keçirilməsini təklif edir:
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Azərbaycan Hökümətinə:








Milli qanunvericilikdə ifadə azadlığını məhdudlaşdıran normalar, o cümlədən
diffamasiya ilə bağlı cəza və internet portalların bloklanması qaydaları qaldırılmalı, sosial
media fəalları, bloqçular və jurnalistlərə qarşı təqiblər dayandıırlmalı, siyasi motivlərlə
həbsdə olan jurnalistlər Seymur Həzi, Əfqan Muxtarlı, Mehman Hüseynov də daxil
olmaqla 130 siyasi məhbus azad edilməlidir;
Sərbəst toplaşmaq və birləşmək azadlığının təmin olunması yönündə ciddi tədbirlər
görülməli, siyasi partiyalar və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının fəaliyyətini və
maliyyələşməsini məhdudlaşdıran qanunlar təkmilləşdirilməlidir;
Mövcud siyasi hakimiyyət cəmiyyətdə siyasi qütbləşmənin dərinləşməsinin qarşısının
alınması üçün qarşıduran əsas siyasi tərəflərlə etimad yaradan tədbirlər həyata keçirməli,
alternativ mövqedə olan ictimai təşkilatlar və siyasi qrupların dövlətin idarəolunması
prosesində iştirakına şərait yaratmalıdır;
Azərbaycan vətəndaşılarının seçki hüququnun pozulması üzrə şikayətləri ilə Avropa
İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icra edilməsi ilə bağlı siyasi iradə nümayiş
etdirilməli, bu qərarlara görə hüquqi məsuliyyət daşıyan şəxslər, o cümlədən MSK və
aşağı seçki komissiyalarının üzvləri seçki idarəçiliyindən kənarlaşdıırlmalıdır.
Milli Məclisə:










Seçki Məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində yerli ictimai-siyasi təşkilatlar, o
cümlədən Avropa Şurası Venesiya Komissiyası və ATƏT/DTİHB-nin təşəbbüsləri
dəstəklənməli, seçki komissiyalarının tərkibi əsas siyasi qüvvələrin təmsilçiliyi ilə paritet
prinsipi əsasında təşkil edilməlidir;
Seçicilərin qeydiyyatının nizamlanması ATƏT/DTİHB-in tövsiyələrinə uyğun şəkildə
təkmilləşdirilməli, ölkə əhalisinin demoqrafik statistikası ilə seçici sayı üzrə uyğunsuzluq
aradan qaldırılmalıdır;
Seçkiqabağı təşviqat müddəti uzadılmalı, seçkilərarası və seçkiqabağı təşviqat dövründə
medianın əlçatanlığı bütün siyasi qüvvələr üçün təmin edilməlidir;
Seçkilərdə iştirak üçün namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı ilə bağlı qaydalar
sadələşdirilməli, namizədlərin qeydiyyatı üçün alternativ metod kimi maliyyə depoziti
qaydası bərpa edilməlidir.
Seçkilərdə iştirakla bağlı namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı qaydaları
sadələşdirilməli, xüsusən də namizədlərin qeydiyyatının alternativ variantı kimi nəzərdə
tutulan maliyyə depozitindən istifadə qaydası bərpa edilməlidir;
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Mərkəzi Seçki Komissiyasına




Yerli və beynəlxalq müşahidəçilərdən akkreditasiya üçün ərizələrin onlayn qaydada
qəbulu və baxılması üçün MSK innovativ təşəbbüsləri həyata keçirməli, bu sahədə
texniki məhdudiyyətləri aradan qaldırmalıdır;
Seçki hüquqlarının pozulması üzrə məhkəmə və qeyri-məhkəmə institutlarına şikayətlərin
verilməsi və baxılmasına dair demokratik və təkmil qaydalar müəyyən edilməlidir;
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