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 Mən, ekspert qrupunun üzvü Bəxşeyiş Əsgərov 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə (Milli Məclis) seçkilərdə 82 saylı Ağcabədi 
seçki dairəsi üzrə qeydə alınmış namizədlər Hacıbəyli Cavid İbrahim oğlu, Abdullayev 
Sənan Həsən oğlu, Əmrahlı Əkrəm Əhməd oğlu, İbrahimov Qasım Əhməd oğlu, Talıbov 
Hüseyn Əli oğlu və Məmmədov Fərid Murad oğlunun 2020-ci il fevralın 19-da 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına yazılı müraciət edərək həmin 
seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının 16 fevral 2020-ci il tarixli 12/36 saylı qərarını  
mübahisələndirmələrinə, dairə seçki komissiyasının adı çəkilən qərarının ləğvinə, seçki 
məntəqələri üzrə səsvermənin nəticələrinin etibarsız hesab olunmasına dair müraciətini 
araşdıraraq  m ü ə y y ə n   e t d i m.  

Şikayət 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 qaydaları haqqında Təlimat”a uyğun olaraq icraata qəbul 
edilmiş, araşdırılaraq bu barədə rəy verilmiş və komissiyanın iclasında baxılmışdır. 

Namizədlər C.İ.Hacıbəyli və digərləri müraciətdə iddia etmişlər ki, səsvermə günü 
82 saylı Ağcabədi seçki dairəsinin 1 – 46 saylı seçki məntəqələrində məntəqə seçki 
komissiyası üzvləri tərəfindən müşahidənin aparılması üçün normal şərait yara-
dılmamış, məntəqə seçki komissiyasının üzvləri tərəfindən müşahidə prosesinə 
maneçilik törədilmiş, səsvermə başlamazdan əvvəl seçki bülletenləri masanın üzərinə 
qoyulmamış, seçki hüququ olmayan şəxslər seçki məntəqəsinə daxil olmuş, seçki 
məntəqəsi üzrə adı seçici siyahılarında olmayan şəxslər səsvermədə iştirak etmiş və 
digər qanun pozuntularına yol verilmişdir. 

Yuxarıda qeyd olunanlarla əlaqədar qeydə alınmış namizədlər qanunla nəzərdə 
tutulmuş müddətdə 82 saylı Ağcabədi seçki dairəsinin dairə seçki komissiyasına 
müraciət etmiş, komissiya tərəfindən şikayətləri araşdırılmış, həmin dairə seçki 
komissiyasının yuxarıda gostərilən qərarı ilə onların müraciətləri əsassız hesab edilərək 
təmin olunmamışdır. 

Namizədlər C.İ.Hacıbəyli və digərlərinin müraciətinin səsvermə gününədək iddia 
edilən qanun pozuntuları hissəsi ilə bağlı qeyd edilməlidir ki, həmin pozuntular Seçki 
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş şikayətvermə müddəti ötürülməklə mübahisələndiril-
diyindən onlar üzrə araşdırma aparılması istisna olunur. 

82 saylı Ağcabədi seçki dairəsinin dairə seçki komissiyası qərarını onunla əsas-
landırmışdır ki, yuxarıda qeyd edilən seçki məntəqələrində baş verməsi ehtimal olunan 
qanun pozuntuları ilə bağlı iddialar öz təsdiqini tapmadığından və səsvermənin 
keçirilməsi və ya nəticələrinin hesablanması zamanı həmin seçki məntəqələri üzrə 
seçicilərin iradəsini müəyyənləşdirməyə imkan verməyən qanun pozuntuları müəyyən 
edilmədiyindən qeydə alınmış namizədlərin müraciəti əsassız hesab edilərək təmin 
olunmamalıdır.  



Araşdırma prosesində şikayətçilərlə əlaqə saxlanılmış, araşdırma və iclasda 
iştirak etmək, həmçinin digər hüquqlarının olması izah edilmiş, onların araşdırmada və 
Komissiyanın iclasında iştirakı təmin edilmişdir. 

Araşdırmanın tamlığı, hərtərəfliliyi və obyektivliyi prinsipi əsas götürülərək 
səsvermə günü həmin seçki dairəsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə olan məlumatlar, seçki 
komissiyalarının seçkilərin yekununa dair protokol məlumatları və şikayətçilər tərəfindən 
araşdırmaya təqdim olunmuş sənədlər və videomateriallar, dairə seçki komissiyasının 
mübahisələndirilən qərarı və digər sənədlər, həmçinin həmin gün seçki dairəsinin seçki 
məntəqələrində quraşdırılmış veb-kameraların görüntüləri tədqiq edilmişdir. 

Aparılmış araşdırma ilə belə nəticəyə gəlmək olar ki, 82 saylı Ağcabədi seçki 
dairəsinin 3 saylı seçki məntəqəsi üzrə səsvermənin nəticələri etibarsız hesab 
edilməlidir. 

Nəticələri etibarsız hesab edilməli olan seçki məntəqəsinin sayı seçki dairəsində 
olan seçki məntəqələrinin ümumi sayının 2/5 hissəsindən azını təşkil edir. Həmin seçki 
məntəqələrində seçici siyahılarında olan seçicilərin sayı seçki dairəsi üzrə qeydə alımış 
seçicilərin ümumi sayının 1/4-dən azını təşkil edir. 

Belə ki, səsvermənin nəticələri etibarsız hesab edilməli olan seçki məntəqələrinin 
sayı 1, seçki dairəsində olan seçki məntəqələrinin ümumi sayı 37-dir. 
 Göstərilənlərə əsasən müraciətin qismən təmin edilməsi, seçki dairəsinin 3 saylı 
seçki məntəqəsi üzrə səsvermənin nəticələrinin etibarsız hesab edilməsi və dairə seçki 
komissiyasının qərarının həmin seçki məntəqəsinə aid hissədə ləğv edilməsi üçün 
hüquqi əsaslar yaranmışdır 
 Yuxarıda göstərilənləri əsas götürərək, Seçki Məcəlləsinin 112-ci, 112-1-ci, 170-
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 m : 

1. 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Milli Məclisə seçkilərdə 82 saylı Ağcabədi 
seçki dairəsi üzrə qeydə alınmış namizədlər Hacıbəyli Cavid İbrahim oğlu və digərlərinin 
19 fevral 2020-ci il tarixli 287 saylı müraciəti qismən təmin edilsin, 3 saylı seçki 
məntəqəsi üzrə səsvermənin nəticələri etibarsız hesab edilsin. 

2. Dairə seçki komissiyasının 16 fevral 2020-ci il tarixli 12/36 saylı qərarı 3 saylı 
seçki məntəqəsinə aid hissədə ləğv edilsin, qərar digər hissədə dəyişdirilmədən 
saxlanılsın. 
 3.Rəy qəbul edildiyi andan 18 saatdan gec olmayaraq dərc olunsun (internet 
saytina yerləşdirilsin) və surəti muraciət etmiş şəxslərə göndərilsin.  
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