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Мцяййян ирялиляйишлярин олмасына бахмайараг
Azərbaycanda kечirilən seчkilər beynəlxalq standartlara
cavab vermədi
BAKI, 7 noyabr 2005-ci il – Seçkiləri Beynəlxalq Müşahidə Missiyası бу эцн Бакыда
ачыгладыьы Илкин Бяйанатда беля нятиcяйя эялмишдир ки, Azərbaycanda keçirilən 6 noyabr
parlament seçkiləri ATƏT-in bir sıra öhdəliklərinə və Avropa Şurasının demokratik
seçkilər üzrə бир сыра standartlarına cavab vermədi.
Seçkidən əvvəlki dövr ərzində bəzi istiqamətlər üzrə irəliləyişlərin qeyd olunmasına
baxmayaraq, prosesin seçicilərin qeydə alınması kimi чох мцщцм сащяляриндя qeyrimüəyyənlik açıq şəkildə özünü бцрузя верди və fundamental hüquqlardan olan sərbəst
toplaşma щцгугу цzərinə давамлы шякилдя məhdudiyyətlərin qoyulması seчkiqabağı
kampaniyaйа мянфи тясир эюстярди.
Səsverməнин цmumilikdə sakit kечмясиня бахмайараг, seчki prosesi səslərin
sayılmаsı və xцsusilə hesablanması zamanı getdikcə pisləşmişdir. Missiya сечки эцнц
Азярбаycанда 42 юлкядян эялмиш 665 мцшащидячи йерляшдирмишдир ки, онлар да бцтцн юлкя
цзря сечки мянтягяляринин йарысындан чохунда мцшащидяляр апармышлaр.
“Xüsusilə seçki günü müşahidə olunan çatışmamazlıqlar bizi belə bir nəticəyə
gəlməyə vadar etмишdiр ki, seçkilər Azərbaycanın seçkilərля ялагядар цзяриня götürdüyü
beynəlxalq öhdəliklərə cavab verməmişdir. Təəssüflə qeyd etməliyəm ki, seçkidən qabaq
нязяря чарпан nailiyyət сяслярин сайылмасы заманы мейдана чыхан мцщцм нюгсанлар
нятиcясиндя сарсылмышдыр”, буну ATƏT-in Parlament Assambleyasının Prezidenti və
qısa-müddətli müşahidəçilər qrupunun Xüsusi Ялагяляндириcиси Alsi L. Hastinqs demişdir.
Мцхтялиф партийалары тямсил едян namizədlərin qeydiyyatа алынмасы нятиcясиндя əksər
dairələrdə seçkiнин rəqabət шяраитиндя кечмясиня вя seçicilərin seçim imkanınıн
genişləndirilмясиня бахмайараг, icra orqanlarının müdaxiləsi və KİV vasitələrinin qərəzli
şəkildə тяряфдар олдуглары намизядлярin xeyrinə fəaliyyət göstərmələri nəticəsində seçki
kampaniyası dövründə bütün namizədləri bərabər imkanlarla təmin edilməmişdir. Bəzi
hallarda mülki və siyasi hüquqların pozulması, еляcя дя bəzi namizədlərin və onları
dəstəkləyənlərin incidilməsi və onlara hədə-qorxu gəlinməsi halları baş vermişdir.
Şikayətlərə və müraciətlərə baxılması prosesi ümumilikdə bu nöqsanları aradan
qaldırmaмышdıр.

Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Nümayəndə Heyətinin Başçısı Leo
Platvoet deмишдир: “Avropa Şurası demokratik prinsiplərin кешийиндя бариз шякилдя дуран
тяшкилатдыр. Щазырки seçkiляр заманы bu prinsiplərə tam шякилдя hörmət бяслянмямишдир”.
Сечкилярин кечирилмяси заманы мейдана чыхан нюгсанлар сырасына yerli иcра
структурларынын müdaxiləsi, yürüş-mitinqlərин кечирилмясиня maneə törətmək мягсяди иля
qeyri-proporsional эцcцн тятбиг едилмяси, özbaşına тутуб-сахланма щаллары,
кампанийанын кечирилмясиня даир мцддяаларын мящдуд шярщи, seçki komissiyalarının
таразлашдырылмамыш tərkibi və bu komissiyaların бир сыра мясялялярин щялл едилмясиндя
сямяряли тядбирляр эюря билмямяси дахилдир.
Мцшащидя олунан ирялиляйишляр сырасына ися намизядляря дювлят тяряфиндян
малиййяляшдирилян КИВ каналларында пулсуз ефир вахтынын айрылмасы, бир чох нцмайишйцрцшлярин кечирилмяси, сахтакарлыьын гаршысыны алмаг мягсяди иля сечиcилярин бармагларынын
мцряккябля бойанмасынын тятбиг едилмяси, йени шяхсиййят вясигяляринин пайланмасы,
гейдиййата алынмасы ганунсуз шякилдя rədd edilмиш namizədин щцгугларынын bərpa
едилмяси вя яксяр сечки комиссийаларынын юз ишини шяффаф шякилдя щяйата кечирмяси дахилдир.
Avropa Parlamenti Nümayəndə Heyətinin Başçısı Mari Аnn İsler Bequin əlavə
etмишдир: “Mən bu seçkiляр заманы seçicilərin barmaqlarının mürəkkəblə işarələnməsini
alqışlayıram; бу щагда гярарын эеc гябул едилмясиня бахмайараг bu тядбир чохдяфяли
сясвермянин гаршысынын алынмасы цчцн cидди сяй олмушдур.”
“Кечирилян щяр щансы бир сечки заманы шяффафлыьын тяшфиг едилмяси вя səsvermə
prosesinə инамын артырылмасында yerli müşahidəçilərin rolu олдугcа бюйцк ящямиййят kəsb
edir”, NATO Parlament Assambleyası nümayəndə heyətinin Başçısı Maykl Klаpham
demişdir. “Бюйцк сайда yerli müşahidəçinin səsvermə məntəqələrində olmasını görmək
təqdirəlayiq щал иди, lakin bu мцсбят hal щямин мцшащидячиляря едилян щядяляр, онларын
сечки мянтягяляриндян кянарлашдырылмасы və protokollar və digər məlumatları ялдя едя
билмямяси щаггында дахил олан мялуматларла сарсылды.”
Seçki günü müşahidəçilər мцшащидя апардыглары seçki məntəqələrinin 13 faizində
səsverməni mənfi олараг qiymətləndirmişlər. Müşahidəçilər seçicilərin seçimlərinə təsir
etmək cəhdləri, kənar şəxslərin prosesə müdaxiləsi və onu istiqamətləndirmələri, habelə
seçki qutularının бцллетенлярля яввялcядян doldurulması hallarının şahidi olmuşlar.
Müşahidələr aparılmış məntəqələrin 11 faizində barmağın mürəkkəbлə boyanması
proседуру, xüsusi ilə barmaqda mürəkkəbin олуб-olmaмаsının yoxlanılmasıна ямял
олунмамыш вя бязи мянтягялярдя проседур qətiyyən щяйата keçirilməmişdir. Yerli
müşahidəçilərin və hətta мянтягя сечки komissiyaları üzvlərinin səsvermə
məntəqələrindən kənarlaşdırılмасы hallarы müşahidə olunmuşdur.
SBMM-ın müşahidəçiləri bülletenlərin sayılması просесини мцшащидя етдикляри
мянтягялрин 43 faizinдя сяслярин сайылмасыны pis yaxud çox pis олараг
qiymətləndirmişdirlər. Onlar бир чох мцхтялиф ciddi qanun pozuntularıна йол верилмясини
müşahidə etmişlər. Bu pozuntular arasında nəticələri əks etdirən protokoлларынn təhrif
edilməsi, müşahidəçilərə hədə-qorxu gəlinməsi və səlahiyətи олмайан şəxslərin prosesi
istiqamətləndirməsi hallarını göstərmək мцмкцндцр.

ATƏT\DTİHB-in Uzunmüddətli Müşahidə Missiyasının Башчысы Səfir Gert–Hinrix
Arens, yekun olaraq bunları söyləмишдир: “11 may тарихли Prezident sərəncamını
oxuduqdan sonra məndə daha yaxşı seçkiляр кечириляcяйи və бунун нятиcясиндя də
Seçkiləri Beynəlxalq Müşahidə Missiyasının щямин сечкиляри мüsbət гиймятляндиря
биляcяйиня даир бюйцк ümidlər yaranmışdı. Təəssüflər olsun ki, müşahidəmizin nəticələri
буnu mцмkцn etməдi.”
Yekun hesabat seçki prosesinin tam başa çatmasından тəqribən altı həftə сонра
ачыгланacагдыр.
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