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Mən, ekspert qrupunun üzvü Bəxşeyiş Əsgərov 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə 114 saylı Şəki birinci seçki 

dairəsi üzrə qeydə alınmış namizəd Balayev İbrahimxəlil Nəriman oğlunun həmin seçki 

dairəsinin dairə seçki komissiyasının sədrinin hərəkətsizliyini mübahisələndirərək 

pozulmuş hüquqlarının bərpa olunmasına dair Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 

Seçki Komissiyasına (Mərkəzi Seçki Komissiyası) daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 

206 saylı müraciətini nəzərdən keçirərək m ü ə y y ə n   e t d i m:  

Müraciət Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin (Seçki Məcəlləsinin) 112-ci, 

112-1-ci maddələrinə və “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına və 

dairə seçki komissiyalarına seçki hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar şikayət və 

müraciətlərin verilməsi və onlara baxılması qaydaları haqqında Təlimat”ın tələblərinə 

uyğun olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən ekspert qrupu-

nun üzvü tərəfindən araşdırılaraq rəy verilmiş və komissiyanın iclasında baxılmışdır.  

Qeydə alınmış namizəd şikayətini onunla əsaslandırır ki, 2020-ci il fevralın 12-də 

onun səlahiyyətli nümayəndəsi Mustafayev Məmməd Abdulla oğlu və vəkil edilmiş şəxsi 

Rəsulov Nazim Rəsul oğlu səsvermə günü baş verən qanun pozuntuları ilə əlaqədar 

aktları 114 saylı Şəki birinci seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının sədri Məharət 

İsfəndiyar oğlu Məmmədova təqdim edərək dairə üzrə səsvermənin nəticələrinin ləğv 

olunmasını tələb etmişlər. Fevralın 15-də rəsmi cavab üçün müraciət etdikdə 

M.İ.Məmmədov ona hər hansı bir sənədin təqdim olunmadığını bildirmişdir. 

Araşdırma zamanı o, sənədlərin dairə sədrinə təqdim edildiyini təsdiq edən hər 

hansı bir arayış, qəbz və s. təqdim edə bilmədi. Sənədlərin verilməsini təsdiq edən fakt 

kimi səs yazısının olduğunu bildirərək  onu araşdırmaya təqdim etdi. Həmin səs yazısı 

dinlənilərkən məlum oldu ki, o, keyfiyyətsiz və xırıltılı olduğundan ayrı-ayrı ifadələr 

eşidilsə də iddia edilən faktın müəyyən edilməsi mümkün deyildir. 

114 saylı seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının sədri M.İ.Məmmədov 

izahatında həqiqətən də qeydə alınmış namizəd İ.N.Balayevin səlahiyyətli nümayəndəsi 

M.A. Mustafayevin və vəkil edilmiş şəxsi N.R. Rəsulovun fevral ayının 12-də dairə seçki 

komissiyasına gəldiklərini təsdiq edərək, onların seçki prosesi ilə bağlı fikir mübadiləsi 

apardıqlarını, bəzi aktların surətlərini göstərdiklərini, sonda isə namizədlərinin neçə səs 

topladığını soruşaraq hər hansı bir ərizə, müraciət və ya sənəd təqdim etmədən 

getdiklərini, həmçinin həmin şəxslərdən heç bir ərizə və ya sənəd qəbul etmədiyini və 

onlara qarşılığında arayış və ya qəbz vermədiyini göstərmişdir. 

Beləliklə, aparılmış araşdırma ilə müəyyən edildi ki, qeydə alınmış namizəd 

İ.N.Balayevin müraciəti əsassız olduğundan onun təmin olunması üçün hüquqi əsaslar 

müəyyən edilmədiyindən müraciət təmin edilməməlidir. 

Yuxarıda göstərilənləri əsas götürərək, Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəllə-

sinin 112-ci, 112-1-ci maddələrinə və “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki 



Komissiyasına və dairə seçki komissiyalarına seçki hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar 

şikayət və müraciətlərin verilməsi və onlara baxılması qaydaları haqqında Təlimat”ın    

1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü, 6-cı, 7-ci və 8-ci hissələrinə əsasən   r ə y ə    g ə l d i m : 

 
1. 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Milli Məclisə seçkilərdə 114 saylı Şəki birinci 

seçki dairəsi üzrə qeydə alınmış namizəd Balayev İbrahimxəlil Nəriman oğlunun 

Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 fevral 2020-ci il tarixli 206 saylı müraciəti 

əsassız olduğundan təmin edilməsin.  

 

2. Rəy qəbul edildiyi andan 18 saatdan gec olmayaraq dərc olunsun (internet 

saytına yerləşdirilsin) və surəti müraciət etmiş şəxsə göndərilsin. 

 

Ekspert qrupunun üzvü                                                      Bəxşeyiş Əsgərov 


