
2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə 
seçkilərdə vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və 
qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi 
Seçki Komissiyasının nəzdində yaradılmış ekspert qrupunun üzvləri Bəxşeyiş Əsgərov, 
Rafiq Abbasov və İlham Məmmədovun Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 18 fevral 
2020-ci il tarixli 278 saylı, 20 fevral 2020-ci il tarixli 321 və 324 saylı müraciətlər üzrə 

 
BİRGƏ RƏYİ 

 
Bakı şəhəri                                                                                  23 fevral 2020-ci il 
 
2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə 

60 saylı Salyan – Neftçala seçki dairəsi üzrə qeydə alınmış namizədlər Qurbanova Aytən 
Nizami qızı 2020-ci il fevralın 18-də, Süleymanov Əbil Əlifağa oğlu və Musəvi Kamil İbadət oğlu 
isə 2020-ci il fevralın 20-də Mərkəzi Seçki Komissyasına müraciət etmiş, seçki günü adıçəkilən 
seçki dairəsinin əksər seçki məntəqələrində müxtəlif xarakterli qanun pozuntularına yol verildiyi-
ni iddia edərək dairə seçki komissiyasının 16 fevral 2020-ci il tarixli 14/35 saylı, 17 fevral 2020-ci 
il tarixli 16/39 saylı və 19 fevral 2020-ci il tarixli 17/41 saylı qərarlarını mübahisələndirmiş, həmin 
qərarların ləğvini və seçki dairəsi üzrə seçkilərin nəticələrinin etibarsız sayılması barədə qərar 
qəbul olunmasınıxahiş etmişlər. 

Seçki günü seçki qanunvericiliyinin ehtimal olunan pozuntularına dair daxil olmuş həmin 
müraciətlər eyni məzmunlu olduğundan və eyni seçki dairəsinin seçki məntəqələrini əhatə 
etdiyindən bir icraatda birləşdirilmişdir. 

Biz, ekspert qrupunun üzvləriBəxşeyiş Əsgərov, Rafiq Abbasovvə İlham Məmmədov 
həmin müraciətləri araşdıraraq aşağıdakıları müəyyən etdik: 

Müraciətlər Azərbaycan Respublikası 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 qay-
daları haqqında Təlimat”a uyğun olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində fəaliyyət 
göstərən ekspert qrupunun üzvləri tərəfindən icraata qəbul edilmiş, araşdırılaraq bu barədə 
birgə rəy verilmiş və Komissiyanın iclasında baxılmışdır. 

A.N.Qurbanova, Ə.Ə.Süleymanov və K.İ.Musəvi seçki günü müşahidənin aparılmasında 
müşahidəçilərə maneələr yaradıldığını, səlahiyyəti olmayan şəxslərin seçki prosesinə müdaxilə-
sini, seçki qutularına topa bülletenlər atıldığını, səslərin müşahidəçilərin müşahidəsi olmadan 
səsvermə otağından kənarda sayıldığını, səsvermənin nəticələrinə dair tərtib edilmiş protokol-
ların nüsxəsi tələb edilsə də onlara təqdim edilmədiyini, məntəqə seçki komissiyası sədrlərinin 
protokolların nüsxələrini təqdim etmədən məntəqəni tərk etdiklərini və digər qanun pozuntuları 
olduğunu iddia edərək həmin seçki məntəqələri üzrə səsvermənin nəticələrinin etibarsız hesab 
edilməsini və seçki dairəsi üzrə seçkilərin etibarsız sayılmasını, həmçinin dairə seçki komissiya-
sına eyni məzmunlu müraciətləri ilə bağlı həmin seçki komissiyası tərəfindən qəbul olunmuş 
qərarın ləğvini xahiş etmişlər. 

Dairə seçki komissiyası qərarını onunla əsaslandırmışdır ki, səsvermə günü 60 saylı 
Salyan – Neftçala seçki dairəsinin seçki məntəqələrində baş verməsi iddia olunan qanun pozun-
tuları təsdiqini tapmadığından, səsvermənin keçirilməsi və nəticələrin müəyyənləşdirilməsi 
zamanı seçicilərin iradəsini sərbəst şəkildə ifadə etməyə imkan verməyən qanun pozuntuları 
aşkar edilmədiyindən müraciətlər təmin olunmamışdır. 

Qeydə alınmış namizəd K.İ.Musəvi şikayətində həmçinin seçkiqabağı təşviqat dövründə 
qeyri-bərabər şərait yaradıldığını, lider namizədin xeyrinə inzibati resurslardan istifadə edildiyini 
də mübahisələndirmişdir. Şikayətə hər bir şikayətçi tərəfindən bir ədəd elektron məlumat daşıyı-
cısı, A.N.Qurbanova tərəfindən isə həm də 5 ədəd akt əlavə edilmişdir. 

Araşdırma ilə bağlı müraciət etmiş namizədlərlə əlaqə saxlanılmış, araşdırma və iclasda 
iştirak etmək, həmçinin digər hüquqlarının olması izah edilmiş, onların araşdırmada və 
Komissiyanın iclasında iştirakı təmin olunmuşdur. 



Müraciətin səsvermə gününədək iddia edilən qanun pozuntuları hissəsi ilə bağlı qeyd 
edilməlidir ki, həmin pozuntular Seçki Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş şikayətvermə müddəti 
ötürülməklə mübahisələndirildiyindən onlar üzrə araşdırma aparılması istisna olunur. 

Dairə seçki komissiyasından mübahisələndirilən qərarın çıxarılması üçün əsas olmuş 
sənədlər alınaraq araşdırma materiallarına əlavə edilmiş və təkrarən araşdırılmışdır. Araşdırma 
ilə əlaqədar qeydə alınmış digər namizədlərdən, seçki dairəsinin mübahisələndirilən seçki 
məntəqələrində müşahidə aparmış müşahidəçilərdən, komissiya üzvlərindən və digər seçki 
subyektlərindən izahatlar alınmışdır. 

Namizədlərin müraciətinin hərtərəfli və qərəzsiz araşdırılması məqsədilə səsvermə günü 
sosial şəbəkələrdə həmin seçki dairəsinin seçki məntəqələrində baş verməsi iddia edilən 
pozuntularla bağlı yayımlanmış görüntülərə, həmçinin müraciətlərə əlavə edilmiş üç ədəd 
elektron məlumat daşıyıcısına, seçki məntəqələri üzrə səsvermənin nəticələrinə dair 
protokollara baxış keçirilmiş, seçki subyektlərindən alınmış seçki sənədləri tədqiq edilərək 
müəyyən edilmişdir ki, səsvermə günü 60 saylı Salyan – Neftçala seçki dairəsinin 4, 5, 8, 13, 
15, 23, 27, 32, 35, 37 və 39 saylı seçki məntəqələri istisna olmaqla, mübahisələndirilən digər 
seçki məntəqələrində baş verməsi iddia edilən qanun pozuntuları təsdiqini tapmamış, seçicilərin 
iradəsini müəyyənləşdirməyə imkan verməyən hallar aşkar edilməmişdir. Bu baxımdan dairə 
seçki komissiyası düzgün nəticəyə gəlsə də, göstərilən seçki məntəqələrinə münasibətdə 
düzgün nəticəyə gəlməmişdir.  

Belə ki, sosial şəbəkələrdə yayımlanan görüntülərə və təqdim olunmuş videomateriallara 
baxış keçirilərkən, eləcə də alınmış izahatların və digər seçki materiallarının təhlili nəticəsində 4, 
5, 8, 13, 15, 23, 27, 32, 35, 37 və 39 saylı seçki məntəqələrində səslərin hesablanması zamanı 
bu və ya digər şəkildə seçkilərin nəticəsinə təsir edə biləcək qanun pozuntuları aşkar edilmişdir. 
Müəyyən edilmiş qanun pozuntuları seçki qanunvericiliyinin tələblərinə görə seçicilərin iradəsini 
müəyyənləş-dirməyə imkan verməyən hal kimi qiymətləndirildiyindən qeyd edilən seçki 
məntəqələri üzrə səsvermənin nəticələrinin etibarsız hesab edilməsi üçün hüquqi əsaslar 
yaranmışdır.  

Buna görə də 60 saylı Salyan – Neftçala seçki dairəsinin 4, 5, 8, 13, 15, 23, 27, 32, 35, 
37 və 39 saylı seçki məntəqələri üzrə səsvermənin nəticələri etibarsız hesab edilməlidir. 

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 170.2-ci maddəsində göstərilir ki, dairə 
seçki komissiyası və ya Mərkəzi Seçki Komissiyası birmandatlı seçki dairəsi üzrə aşağıdakı 
hallarda seçkiləri etibarsız sayır:  

- 170.2.1. səsvermə keçirilməsi və ya səsvermənin nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi 
zamanı seçki dairəsi üzrə yol verilən qanun pozuntuları seçicilərin iradəsini müəyyənləşdirməyə 
imkan vermədikdə;  

- 170.2.2. birmandatlı seçki dairəsi üzrə səsvermə zamanı səsvermənin nəticələri 
etibarsız sayılmış seçki məntəqələrinin sayı həmin seçki dairəsində olan seçki məntəqələrinin 
ümumi sayının 2/5 hissəsindən çoxunu təşkil etdikdə və ya ləğv edildikdə, o şərtlə ki, həmin 
seçki məntəqələrində qeydə alınmış seçicilərin sayı seçki dairəsi üzrə qeydə alınmış seçicilərin 
ümumi sayının 1/4-dən çoxunu təşkil etsin. 

Səsvermənin nəticələri etibarsız hesab edilən seçki məntəqələrinin sayı seçki dairəsi 
üzrə seçki məntəqələrinin ümumi sayının 2/5 hissəsindən çoxunu, həmin seçki məntəqələrində 
qeydə alınmış seçicilərin sayı isə seçki dairəsi üzrə qeydə alımış seçicilərin ümumi sayının 1/4-
dən çoxunu təşkil edir. 

Belə ki, səsvermənin nəticələri etibarsız hesab ediləcək seçki məntəqələrinin sayı 11, 
seçki dairəsində olan seçki məntəqələrinin ümumi sayı 42-dir.  

Beləliklə, 60 saylı Salyan – Neftçala seçki dairəsindən qeydə alınmış namizədlərin 
müraciətləri qismən təmin edilməli, həmin seçki dairəsinin 4, 5, 8, 13, 15, 23, 27, 32, 35, 37 və 
39 saylı seçki məntəqələri üzrə səsvermənin nəticələri etibarsız hesab edilməlidir. 

Yuxarıda göstərilənləri əsas götürərək, Mərkəzi Seçki Komissiyası 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 1-ci, 2-ci, 4-cü, 6-cı və 7-ci 
hissələrinə əsasən   r ə y ə   g ə l d i k :  



1. 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə 
seçkilərdə 60 saylı Salyan – Neftçala seçki dairəsindən qeydə alınmş namizədlər Qurbanova 
Aytən Nizami qızının Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 18 fevral 2020-ci il tarixli 278 
saylı, Süleymanov Əbil Əlifağa oğlu və Musəvi Kamil İbadət oğlunun 20 fevral 2020-ci il tarixli 
müvafiq olaraq 321 və 324 saylı müraciətləri qismən təmin olunsun, seçki dairəsinin 4, 5, 8, 13, 
15, 23, 27, 32, 35, 37, 39 saylı seçki məntəqələri üzrə səsvermənin nəticələri etibarsız hesab 
edilsin. 

 
2. Dairə seçki komissiyasının 16 fevral 2020-ci il tarixli 14/35 saylı, 17 fevral 2020-ci il 

tarixli 16/39 saylı və 19 fevral 2020-ci il tarixli 17/41 saylı qərarları 4, 5, 8, 13, 15, 23, 27, 32, 35, 
37, 39 saylı seçki məntəqələrinə aid hissədə ləğv edilsin, digər hissələrdə dəyişdirilmədən 
saxlanılsın.  

 
3. Bu Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 
 
 
Ekspert qrupunun üzvləri       

Bəxşeyiş Əsgərov  
 
İlham Məmmədov 
 
Rafiq Abbasov 

 


