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Xülasə
•

Mərkəzi Seçki Komissiyasõ (MSK) və Dairə Seçki Komissiyalarõ (DSK) öz cədvəllərinə
uyğun olaraq texniki hazõrlõq işlərini davam etdirirlər. SMM seçici siyahõlarõnõn dəqiqliyi
ilə bağlõ məsələləri yaxõndan müşahidə etməkdədir. Bir çox seçki komissiyalarõ
şikayətlərlə bağlõ qərarlarõn çõxarõlmasõnda operativ işləməmiş və bəziləri qanuna uyğun
qərar verməmişdir.

•

Kampaniyanõn dinamikasõ Bakõda və ölkənin qalan yerlərində müxtəlif növ təşviqat
vasitələrindən istifadə edən namizədlərin fəaliyyəti nəticəsində yüksəlir. Kampaniya
xeyli dərəcədə qütbləşməkdədir.

•

Bütün ölkə ərazisində seçki ilə bağlõ keçirilən bir sõra küçə yürüşlərinə qeyri-mütənasib
məhdudiyyətlərin qoyulmasõ və polis və yerli icra orqanlarõ tərəfindən müxalifətdən olan
namizədlərin icazəli kampaniya fəaliyyətinə əngəllər törədilməsi azad toplaşma
hüququnu və Prezidentin 11 may tarixli sərəncamõnõ pozur.

•

İcra hakimiyyəti orqanlarõnõn müəyyən namizədlərin xeyrinə seçki kampaniyasõna
müdaxiləsi barədə çoxlu sayda dəlillər vardõr. Bəzi hallarda seçki prosesinə bu müdaxilə
Seçki məcəlləsinin müddəalarõnõ və Prezidentin 11 may tarixli Sərəncamõnõ pozur.

•

Televiziyada pulsuz efir vaxtõ qanunda nəzərdə tutulduğu kimi paylanaraq dörd əsas
siyasi partiya və bloklara imkan verir ki, öz fikirlərini xalqa çatdõrsõnlar. Lakin pulsuz efir
vaxtõndan əlavə olaraq monitor edilmiş bütün elektron KİV-i hazõrkõ Prezidentin
fəaliyyətinin işõqlandõrõlmasõna müsbət xarakterli olmaqla geniş şəkildə yer ayõrõr və
beləliklə iqtidar yönlü namizədlərin xeyrinə fəaliyyət göstərir.

•

Sentyabrõn 30-da Milli Teleradio Şurasõ ANS ÇM radiosunun Şəki filialõnõn bağlanmasõ
haqqõnda qərar vermişdir. Bu radiostansiya gündəlik olaraq yerli xəbərlərdən və
namizədlər arasõ debatlardan ibarət 30 dəqiqəlik proqram yayõmlayõrmõş.
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Seçkinin idarə edilməsi

Mərkəzi Seçki Komissiyasõ (MSK) və Dairə Seçki Komissiyalarõ öz cədvəllərinə uyğun olaraq
texniki hazõrlõq işlərini davam etdirirlər. MSK-nõn müxalifəti təmsil edən bəzi nümayəndələrinin
verdiyi məlumata görə MSK-nõn fəaliyyətində kollegial iş prinsipi yoxdur və müxalifət
tərəfindən daxil olmuş məsələ və şikayətlərə lazõmi qaydada baxõlmõr. MSK-nõn iclaslarõ
müşahidəçilər və KİV nümayəndələri üçün açõqdõr; lakin müşahidələr göstərir ki, MSK
protokollarõ iclaslar keçirildikdən yalnõz bir neçə həftə keçdikdən sonra hazõr edir. 22 avqustdan
2 sentyabra qədər keçirilən iclaslarõn protokollarõ sentyabr ayõnõn 22-də qəbul edilmişdir.
İclaslarõn protokollarõnõn hazõrlanmasõnda oxşar gecikmə hallarõ aşağõ səviyyəli seçki
komissiyalarõnda da müşahidə edilmişdir.
Hökumət rəsmilərinin və Baş prokurorun seçkilərin ciddi şəkildə qanun çərçivəsində
keçiriləcəyinə ATƏT/DTİHO SMM-i əmin etməkdə davam etməsinə baxmayaraq, SMM-in
müşahidələri göstərir ki, DSK-lar hökumətdən olan namizədlər və icra orqanlarõ tərəfindən
edilən təzyiq və ya təsirə müqavimət göstərə bilmir. Məsələn, 30 sentyabr tarixində 86 saylõ
DSK-nõn sədri istefa verdiyini elan etdi və bunu icra orqanlarõ tərəfindən güclü təzyiqə məruz
qalmasõ ilə izah etdi. Bunun ardõnca isə 86 saylõ DSK-nõn digər üzvləri yeni sədrə səs vermək
üçün onlara hədə-qorxu gəlinməsi və ya rüşvət təklif edilməsi barədə SMM-ə məlumat verdilər.
Şikayətlər və müraciətlər
ATƏT/DTİHO-nin Seçkiləri müşahidə missiyasõ bəzi seçki komissiyalarõnõn Seçki Məcəlləsinin
müddəalarõnõ ədalətli və qərəzsiz şəkildə həyata keçirməməsi barədə narahatdõr və bu narahatlõq
xüsusilə şikayət və müraciət hallarõ ilə bağlõdõr.
Şikayətlərlə bağlõ MSK-nõn çõxardõğõ qərarlarõn əksəriyyəti aydõn deyildir və tez-tez qərarlarõn
səbəbi izah olunmur. Bu qərarlar Seçki Məcəlləsinin 25-ci maddəsinə uyğun olaraq yalnõz DSKnõn qərarõnõ ləğv etmək səlahiyyətini bildirməklə kifayətlənir. MSK şikayətin xarakterindən asõlõ
olaraq qərar qəbul etmək əvəzinə onlarõ digər orqanlara istiqamətləndirməyə meyl edir. Çox az
hallarda MSK və DSK seçki kampaniyasõnõn pozulmasõ və ya yerli icra orqanlarõnõn müdaxiləsi
ilə bağlõ şikayətçilərin xeyrinə qərar qəbul etmişdir.1 Bu şikayətlər ümumilikdə hakimiyyətdə
olan Yeni Azərbaycan Partiyasõna (YAP) mənsub olmayan namizədlər tərəfindən edilmişdir.
Bəzi hallarda şikayətçilər video çəkilişi, digər seçki komissiyalarõnõn rəsmiləri tərəfindən
verilmiş bəyanatlar və digər namizədlər barəsində etibarlõ dəlillər gətirirlər. SMM-in müşahidə
etdiyi bir halda namizəd öz iş otağõndan və xidməti nəqliyyat vasitələrindən kampaniya
məqsədləri üçün istifadə edərək inzibati resurslardan sui-istifadə etmişdir. Lakin 62 saylõ dairə
seçki komissiyasõ qanun pozuntusunu sübut edən heç bir fakt tapmamõşdõ. Bir sõra hallarda isə
DSK-nõn qərarõ qanunda nəzərdə tutulduğu kimi 3 gün ərzində verilmir.

1

Sentyabr ayõnda MSK-nõn yeddi iclasõ olmuşdur və 44 qərar qəbul edilmişdir və bunlardan 11-i şikayətlərlə
bağlõ olmuşdur. Bu şikayətlərdən yeddisi əsassõz hesab edilərək rədd edilmiş və dördü prokurorluğa və
digər orqanlara göndərilmişdir. MSK-nõn şikayətlərlə bağlõ qəbul etdiyi qərarlardan bəziləri rəsmi hesab
edilmədiyindən nəşr edilməmişdir.
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Seçici siyahõlarõ
Oktyabrõn 1-dən etibarən seçici siyahõlarõna dəyişikliyin seçki komissiyasõnõn qərarõ ilə edilməsi
başa çatdõ. İndi seçici siyahõlarõna dəyişikliklər məhkəmənin qərarõ ilə edilə bilər. Görünür,
seçicilər özləri haqqõnda siyahõya daxil edilmiş informasiyanõ lazõmi səviyyədə yoxlamaq
imkanõndan istifadə etməmişlər. Seçki vəsiqələrinin paylanmasõ zamanõ bir çox yanlõşlõq seçki
məntəqələri tərəfindən müəyyən edilərək düzəldilmişdir. Seçici siyahõlarõnõn mərkəzdən təsdiq
olunmasõ prosesi davam etməkdədir. Lakin seçici vəsiqələrinin paylanmasõ zamanõ müşahidə
edilən problemləri nəzərə alaraq SMM bu siyahõlarõn dəqiqliyi barədə narahatdõr (aşağõya baxõn).
Qanuna görə xaricdə müvəqqəti yaşayan və Azərbaycanõn ordakõ diplomatik nümayəndəliyində
qeydiyyatdan keçməmiş seçicinin adõ Azərbaycandakõ seçki məntəqəsinin siyahõsõnda qalõr.
Lakin SMM-in müşahidələri göstərir ki, bəzi məntəqə seçki komissiyalarõ heç bir müvafiq sübut
olmadan bu vətəndaşlarõn adlarõnõ siyahõdan çõxarmõşlar.2
Seçici vəsiqələri
Məntəqə seçki komissiyalarõ cidd-cəhdlə seçici vəsiqələrinin seçicilərə paylanmasõna çalõşmõşlar.
Lakin seçici vəsiqələrinin paylanmasõ sahəsində vahid prosedurun olmamasõ narahatlõq doğurur.
Seçici vəsiqələrinə ciddi münasibət bəslənilmir. Adətən bu vəsiqələr paylanarkən ya qonşuya, ya
ailənin digər üzvünə verilir yaxud da sadəcə özəl yaşayõş yerlərində poçt qutusuna atõlõr. SMM
bir çox dairələrdə dəfələrlə müşahidə etmişdir ki, seçici vəsiqələri aid olduğu digər şəxs
tərəfindən qəbul edilərək qol çəkilmişdir. Dünyasõnõ dəyişmiş adamlarõn adõna seçici vəsəqəsinin
hazõrlanmasõ hallarõ da baş vermişdir və bu da ona dəlalət edir ki, şəxsiyyət vəsiqələrinin
yoxlanõlmasõ tələbi yerinə yetirilməmişdir.
Bundan başqa seçici vəsiqələri üzərində saxtakarlõğõn qarşõsõnõ almağa xidmət edən su nişanəsi
və ya xüsusi seriya nömrəsi kimi nişanələr yoxdur. Təhlükəsizlik nişanələrinin olmamasõ və
üstəlik vəsiqələrin paylanmasõ sahəsində vahid prosedurun olmamasõ qanunun seçici vəsiqəsinə
verdiyi əhəmiyyətlə uyğun gəlmir. Seçki Məcəlləsinin 104.6 maddəsinə əsasən seçici vəsiqəsi
seçki günündə səs verməyə icazə verən hüquqi sənəddir, lakin MSK-nõn sədri bildirmişdir ki,
seçici vəsiqəsi almayan şəxslərin səsvermə hüququnu pozmamaq üçün seçici vəsiqəsi olmasa
belə onlarõn səs verməsinə icazə verilə bilər. SMM-in ilkin qiymətləndirməsi budur ki, seçici
vəsiqələri çoxdəfəli səsvermənin qarşõsõnõ ala biləcək mexanizm kimi çõxõş etmir.
II.

Kampaniya mühiti

Kampaniya mühiti 1993-cü ildən üstünlük əldə edən Yeni Azərbaycan Partiyasõnõn (YAP)
dominant mövqeyi ilə xarakterizə edilir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi bu partiya
əksər hökumət və yerli inzibati işlərdə dominantlõq edir. MSK, 125 DSK və bütün məntəqə seçki
komissiyalarõnõn sədrlərinin hamõsõ namizədliyi bu partiya tərəfindən irəli sürülən şəxslərdir.
Bütün seçki komissiyalarõnda çoxluq hökumətə məxsusdur. Partiyanõn bu cür üstün mövqeyə
malik olmasõ kənar qüvvələrə kampaniya keçirməkdə maneələr törədir.
2

Yaşayõş yerinin və müvəqqəti yaşayõş yerinin qeydiyyatõ barədə Qanunun 9-cu maddəsi. Qanun
qeydiyyatdan çõxmağa əsas verən mümkün səbəbləri sadalayõr və başqa səbəblərlə yanaşõ bildirir ki, şəxs
digər yerdə Azərbaycanõn xaricdəki konsulluq şöbəsi vasitəsi ilə qeydiyyata düşdüyü halda və ya vəfat
etdikdə əvvəlki yerindən qeydiyyatdan çõxarõla bilər.
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Kampaniyanõn dinamikasõ Bakõda və ölkənin qalan yerlərində müxtəlif növ təşviqat
vasitələrindən istifadə edən namizədlərin fəaliyyəti nəticəsində yüksəlir. Kampaniya xeyli
dərəcədə qütbləşməkdədir. Namizədlərin əksəriyyəti seçicilərlə kiçik miqyaslõ görüşlər keçirir
və ətraf ərazilərin sakinləri ilə qapõ-qapõ gəzib görüşür. Ötən kampaniyalara nisbətdə bu
kampaniya zamanõ bütün ölkə ərazisində çox saylõ plakatlarõ görmək olar. Ancaq çox vaxt iri
dükanlarõn pəncərələrinə yalnõz hakim partiya olan YAP-õ təmsil edən namizədlərin plakatlarõ
vurulmuşdur. Bir sõra hallarõ istisna etməklə çox az qadõn kampaniya fəaliyyətinə qoşulur.
Kampaniya daha da qütbləşməkdə davam edir. Prezidentin 11 may tarixli sərəncamõnõn yerli icra
orqanlarõna “toplaşma azadlõğõnõn təmin olunmasõ üçün lazõmi tədbirlər görməsi” barədə
göstərişlər verməsinə baxmayaraq, Bakõnõn mərkəz hissəsində və rayon şəhərlərinin mərkəz
yerlərində müxalifətin aksiyalarõ təşkil etmə cəhdlərinə qarşõ qoyulan kəskin məhdudiyyətlər
davam etməkdədir. Aksiyalara tətbiq edilən məhdudiyyətlər və qadağalar “xüsusi zərurət
olduqda” və ya “son tədbir” kimi tətbiq edilməli və qanunla müəyyən edilməlidir 3 . Bu
məhdudiyyətlərin Konstitusiya və Prezident Sərəncamõnõn müəyyən etdiyi fundamental
prinsiplərlə uyğun gəlməməsi SMM-i ciddi narahat edir.
MSK-nõn sədri açõq surətdə xəbərdarlõq etmişdir ki, qeyri-qanuni nümayişdə iştirak etmək hər
hansõ namizəd üçün pis nəticə verə bilər. Daxili İşlər Naziri seçki gününün səhəri müxalifətin
silaha əl atmasõ barədə gümanõn çox olmasõ ilə bağlõ KİV-ə kəskin fikirlər söyləmişdir.
İki dəfə, sentyabr ayõnõn 25-də və oktyabr ayõnõn 1-də müxalifətdən olan Azadlõq bloku Bakõnõn
mərkəzi hissəsində aksiya keçirməyə cəhd etdi. Hökumət aksiya üçün yeni yer ayrõlmasõ barədə
danõşõqlara girməyə razõlõq verdiyindən aksiyanõn təşkilatçõlarõ birinci aksiyanõ dayandõrdõlar.
Müxalifət tərəf hökumətin onlara təklif etdiyi şəhərin hüdudlarõnda və ya mərkəzdən uzaqda
yerləşən yerlərlə razõ olmadõğõ üçün bu danõşõqlar baş tutmadõ. Oktyabr ayõnõn 1-də isə Bakõnõn
mərkəzində müxalifət tərəfindən təşkil olunmuş daha bir icazəsiz aksiya hökumət tərəfindən
kifayət qədər iri polis müdaxiləsi vasitəsilə pozuldu. 4 namizəd daxil olmaqla 100-dən çox adam
saxlanõldõ. Saxlanõlanlarõn çoxu bir neçə saat sonra buraxõldõ, bir neçəsi isə ictimai asayişi
pozmaqda təqsirləndirilərək barəsində qõsa müddətli həbs qərarõ verildi.
Bütün regionlardan dövlət və bələdiyyə işçilərinə, xüsusilə müəllimlərə təzyiqlərin olmasõ
barəsində etibarlõ dəlillər var. Bu işçilər yerli icra rəsmilərinin üstünlük verdiyi namizədlərin
görüş və mitinqlərində iştirak etməyə və müxalifətin təşkil etdiyi tədbirlərdən uzaqda durmasõ
üçün təzyiqlər edilir. Bir qayda olaraq regionlarda müxalifətin təşkil etdiyi icazəli aksiyalar
çoxlu sayda polisin ciddi nəzarəti altõnda keçir.
Bundan əlavə ATƏT/DTİHO SMM-in müşahidəçiləri müxalifətdən olan namizədlərin seçki
kampaniyasõna tez-tez polis və yerli icra orqanlarõ tərəfindən maneələr törədilməsi barədə
məlumat verirlər. Belə ki, SMM müşahidə etmişdir ki, oktyabr ayõnõn 5-də Ağstafa (106/108
saylõ DSK-larõ) və Tovuzda (104/105 saylõ DSK-larõ) əvvəlcədən icazə alõnmõş aksiya
keçiriləcəyi gün aksiya baş verməmişdən əvvəl yerli icra orqanlarõ aksiya keçiriləcək yerə aparan
əsas yollarda hərəkəti müxtəlif bəhanələrlə dayandõrõr və iştirakçõlarõ ayaqla getməyə və ya arxa

3

Toplaşma Azadlõğõ haqqõnda qanunun 7 və 8-ci maddələri.
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yollardan istifadə etməyə məcbur edirlər. 4 Başqa misal, oktyabr ayõnõn 6-da Gədəbəydə (DSK
103/104) Azadlõq blokunun liderləri tərəfindən keçiriləcək icazəli aksiyada iştirak etmək üçün
təxminən 70-ə yaxõn adam maşõn və avtobusla gedərkən, aksiya keçiriləcək yerin 10 km-də polis
tərəfindən saxlanõlmõş və məcbur edilmişlər ki, ya ayaqla getsinlər, ya da geri qayõtsõnlar.
Nəticədə aksiya 1 saat gecikmişdir. 5
Namizədlərin seçiciləri hədiyyə və xidmətlərlə təchiz etməsi kimi qeyri-qanuni kampaniya
vasitələrindən istifadə etməsi barədə çoxlu sayda məlumatlar daxil olmuşdur. Bu cür sui-istifadə
hallarõ görünür ümum tərəfindən qanuni kampaniya fəaliyyəti kimi qəbul olunur. Oktyabr ayõnõn
3-də Lider televiziyasõnda YAP-õn İcraçõ katibi (həm də namizəd) Əli Əhmədovun qocalar
evində 20 televizor paylanmasõ yayõmlanmõşdõr. 6
ATƏT/ODİHR 1-ci aralõq hesabatõnda haqqõnda məlumat verdiyi fərdi işləri müşahidə etməkdə
davam edir. Konstitusiya məhkəməsinə keçmiş spiker, hazõrda seçkilərə namizədliyini irəli
sürmüş cənab Rəsul Quliyevin vəsatətinə baxõlmasõ barədə müraciət olunmuşdur. Apelyasiya
Məhkəmənin qərarõna əsasən cənab Rəsul Quliyevin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasõ
haqqõnda həbs qərarõ 2000-ci ildə verildiyindən toxunulmazlõq hüququ şamil edilmir. Daxili İşlər
Naziri dəfələrlə təkrar etmişdir ki, Rəsul Quliyev Azərbaycana gəlsə dərhal həbs ediləcək.
İctimaiyyət qarşõsõnda bu cür bəyanatlar cənab Rəsul Quliyevin ədalətli məhkəmə qarşõsõnda
cavab vermək hüququna xələl gətirə bilər.
Sentyabr ayõnõn 28-də keçirilən mətbuat konfransõnda ölkədə devriliş etmək cəhdinə görə ittiham
edilən Yeni Fikir təşkilatõnõn iki üzvünü təmsil edən vəkillər iddia etmişlər ki, bu ittihamlarõn
arxasõnda siyasi məqsədlər durur. Bu təşkilata mənsub olan və haqqõnda heç bir ittiham
edilməyən üçüncü üzv hələ ki, xəstəxanada polisin mühafizəsi altõnda yatõr. Hər iki vəkil
şikayətlənmişdir ki, prokuror və məhkəmə həmin şəxslər barəsində həbsin təsdiqi ilə nəticələnən
qapalõ məhkəmə prosesi zamanõ cinayət prosessual məcəlləsini ciddi qaydada pozmuşlar.
III.

Kütləvi informasiya vasitələri

SMM tərəfindən monitor edilən və dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən televiziya kanallarõ hələ
ki, aparõcõ dörd siyasi partiya və bloklarõn namizədləri arasõnda müntəzəm debatlara ayrõlan
vaxtlar da daxil olmaqda pulsuz efir vaxtõnõn paylanmasõ ilə bağlõ öhdəliklərinə əməl edirlər.7 Bu
debatlar fikirlərin mübadiləsi formasõnda təşkil edilərək seçicilərə namizədlər haqqõnda təsəvvür
formalaşdõrmağa şərait yaradõr.
Pulsuz efir vaxtõndan əlavə olaraq AzTV ölkə prezidentinin və hökumətin fəaliyyətinin
işõqlandõlõrmasõna müsbət xarakter daşõmaqla geniş yer ayõrõr və beləliklə hökumət meylli
4

5
6
7

Ağstafada aksiya başlanmazdan təqribən bir saat əvvəl yol bağlanmõş və təmir işləri başlanmõşdõr. Aksiya
başa çatdõqdan az sonra yol açõlmõş və təmir işi dayandõrõlmõşdõr. Tovuzda aksiyanõn keçiriləcəyi gün səhər
tezdən şəhərin mərkəzinə gedən iki əsas yol bağlanmõşdõr. Yollardan birinə çõnqõl təpələnmiş, digəri isə
polisin verdiyi bir-birindən fərqli səbəblər üzündən bağlanmõşdõr.
SMM bu hadisəni müşahidə etmişdir və üstəlik onlara bir müddət polisin müəyyən etdiyi xətdən keçməyə
imkan verilməmişdir.
Seçki məcəlləsinin 88.4.1 maddəsi bu fəaliyyəti qadağan edir.
SMM dövlət tərəfindən maliyyələşən iki dövlət kanalõnõ monitor etmişdir – AzTV və İctimai televiziya
(İTV).
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namizədlərin təbliğinə yardõm etmiş olur. Seçki kampaniyasõnõn ilk dörd həftəsində SMM-in
apardõğõ monitorinqinin nəticələrinə görə AzTV-nin axşam saat 6-12 arasõndakõ zamanõ əhatə
edən əsas informasiya saatlarõnda siyasi vəziyyət və seçki ilə bağlõ yayõmlanan xəbərlərin
ümumilikdə 99 faizi Prezident (70 faiz), hökumət (18 faiz) və Prezidentin rəhbərlik etdiyi YAP
partiyasõna (11 faiz) həsr edilmiş və müstəsna müsbət və ya neytral xarakter daşõmõşdõr. Nəticədə
AzTV seçki və siyasi məsələlərlə bağlõ fikir müxtəlifliyini təmin edə bilməmişdir.
AzTV ilə müqayisədə yeni yaradõlmõş İctimai televiziya tamaşaçõlarõna müxtəlif proqramlar
vasitəsilə daha ətraflõ siyasi məlumatlar təqdim etmişdir. Lakin İctimai televiziya da bu günə
qədər əsas informasiya saatlarõnda yayõmlanan xəbərlərin böyük qismini hazõrkõ Prezident (29
faiz), hökumət (42 faiz) və YAP partiyasõndan (5 faiz) bəhs edən xəbərlərə ayõrmõşdõr və bu
verilişlər də ya hədsiz müsbət yaxud da neytral xarakter daşõmõşdõr. Bunun əksinə olaraq, həmin
müddətin cəmi 21 faizi müxalifəti təmsil edən Azadlõq blokunun payõna düşmüşdür və bu
yayõmlanmanõn da 60 faizi mənfi və 5 faizi müsbət xarakterdə olmuşdur.
Bütün ölkəyə yayõmlanan üç özəl kanal – Lider televiziyasõ, Space və ATV-də öz
işõqlandõrmasõnda oxşar siyasi favoritizmdən istifadə etmişdir. SMM-in monitorinqinin
nəticələrinə görə Lider televiziyasõ əsas informasiya saatlarõnda yayõmlanan siyasi və seçkilərlə
bağlõ xəbərlərin 87 faizini Prezident (48 faiz), hökumət (22 faiz) və YAP partiyasõnõn (7 faiz)
fəaliyyətinin hədsiz müsbət tonda işõqlandõrõlmasõna həsr etmişdir. Bunu əksinə olaraq, eyni
zaman kəsiyində müxalifəti təmsil edən Azadlõq blokunun payõnda düşən vaxt 12 faiz olmuşdur
və açõqcasõna mənfi xarakter daşõmõşdõr.
Yuxarõda haqqõnda bəhs edilən beş televiziya kanalõndan fərqli olaraq, ümumilikdə ANS-in əsas
informasiya saatlarõnda seçki kampaniyasõnõ işõqlandõrmasõ daha tarazlõ olmuş və müxtəlif
tərəflərin mövqelərini əks etdirmişdir. Kampaniya başlayandan ANS əsas informasiya
saatlarõnda yayõmlanan siyasi və seçkilərə bağlõ xəbərlərin 81 faizini ya müsbət yaxud da neytral
xarakter daşõmaqla Prezidentə (21 faiz), hökumətə (49 faiz) və YAP partiyasõna (11) ayõrmõşdõr.
Bununla müqayisədə müxalifətdən olan Azadlõq seçki blokunun bu zaman ərzində
işõqlandõrõlmasõ əsasən neytral və ya müsbət xarakterli olmaqla 14 faiz təşkil etmişdir. ANS
indiyədək monitor edilən televiziya kanallarõ arasõnda müxalifətə daha çox yer ayõran və müxtəlif
mövqeləri işõqlandõran televiziya kanalõdõr. Lakin bu kanalõn tamaşaçõ dairəsi digər üç əsas
kanaldan – AzTV, İctimai televiziya və Lider televiziyasõndan xeyli azdõr.
Sentyabrõn 30-da Milli Teleradio Şurasõ 8 ANS-ə Şəkidə açdõğõ yerli radiosunun bağlanmasõ
haqqõnda göstəriş vermişdir. Teleradio Şurasõnõn iddiasõ budur ki, Şəkidə gündəlik hazõrlanan 30
dəqiqəlik proqramõn yayõmlanmasõ üçün ayrõca lisenziya almaq lazõmdõr. 9 ANS isə təkidlə
bildirir ki, o ölkənin hər yerində olduğu kimi Şəkidə də eyni tezlikdən yayõmlanõr və Teleradio
Şurasõnõn yeni lisenziya və yeni hüquqi şəxsin yaradõlmasõ barədə tələbləri qanuna uyğun
deyildir. 4 oktyabr tarixində Rabitə və İnformasiya Texnologiyalarõ Naziri bildirmişdir ki, ANSin proqramlarõ qanunauyğun şəkildə yayõmlanmõşdõr. Məhkəmə qərarõ olmadan hər hansõ kütləvi
informasiya vasitəsinin seçki prosesləri zamanõ məcburi bağlanmasõ narahatlõq doğuran haldõr.

8
9

Azərbaycan Milli Teleradio Şurasõ yayõmlanan KİV-ə nəzarət edən tənzimləyici orqandõr. 2002-ci ildən bu
yana bu şura heç bir yeni lisenziya hazõrlamamõşdõr.
Proqram yerli xəbərlər və namizədlər arasõnda debatlar təşkil edirdi.
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Bundan əlavə Teleradio Şurasõ ANS-i xəbərdar etmişdir ki, onun ümummilli lisenziyasõ ləğv
edilə bilər.
Dövri mətbuatda nəşr edilən informasiya daha çeşidli xarakter daşõyõr, lakin qütbləşmiş
mövqelərdən çõxõş edərək ya hökumət rəsmilərini dəstəkləməklə yaxud da ciddi tənqid etməklə
qərəzli münasibəti əks etdirir. SMM tərəfindən monitor edilən və dövlət tərəfindən
maliyyələşdirilən qəzetlər, namizədlərə pulsuz və ödənişli çap səhifəsinin ayrõlmasõ ilə bağlõ
öhdəliklərinə əməl etmişlər. Lakin onlar hazõrkõ Prezidentin və hökumətin fəaliyyətinin
işõqlandõrõlmasõna geniş yer ayõraraq, müxalifəti təmsil edən qüvvələrin fəaliyyət və mövqeyinin
işõqlandõrõlmasõna kifayət qədər önəm verməmişlər.
Televiziya kanallarõndan fərqli olaraq, müxalifətin mənafeyindən çõxõş edən qəzetlər müxalifət
üçün eyni platforma rolunu oynayõr. Lakin bu qəzetlərin dövriyyəsi aşağõdõr.
IV.

ATƏT/DTİHO-nin Seçkləri müşahidə missiyasõnõn fəaliyyəti

SMM namizədlər, vətəndaş cəmiyyəti, seçki komissiyalarõ, dövlət rəsmiləri, KİV nümayəndələri
və ölkənin müxtəlif yerlərindən olan digər şəxs və qruplarla görüşlərini fəal şəkildə davam
etdirib. Missiya ATƏT-in üzvü olan ölkələrin diplomatik nümayəndəlikləri üçün keçirilməsi iki
həftədən bir nəzərdə tutulan ikinci brifinqini təşkil etmişdir. Missiyanõn başçõsõ müntəzəm olaraq
Xarici İşlər Nazirliyi, MSK və Prezidentin İcra Aparatõ ilə görüşlər keçirmiş, seçkilərlə bağlõ bir
sõra fikir və narahatlõqlarõnõ bölüşmüşdür. Əhəmiyyətli sayda iştirak etməsi gözlənilən parlament
şuralarõnõn üzvləri də daxil olmaqla qõsa müddətli müşahidəçilərin gəlməsi və yerləşdirilməsi
istiqamətində hazõrlõq işləri başlanmõşdõr.

