2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə seçkilərdə
vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan
şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində
yaradılmış ekspert qrupunun üzvləri Ramiz İbrahimov və İlqar Əlizadənin Mərkəzi Seçki
Komissiyasına daxil olmuş 19 fevral 2020-ci il tarixli 304 və 20 fevral 2020-ci il tarixli 329
saylı müraciət üzrə
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Biz, ekspert qrupunun üzvləri Ramiz İbrahimov 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə seçkilərdə 30 saylı Suraxanı birinci seçki
dairəsi üzrə qeydə alınmış namizədlər Quliyev Ziya Rövşən oğlu və digərlərinin Mərkəzi
Seçki Komissiyasına daxil olmuş 19 və 20 fevral 2020-ci il tarixli 304 və 329 saylı
müraciətləri araşdıraraq müəyyən etdik:
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 Mərkəzi Seçki
Komissiyasının nəzdində ekspert qrupunun üzvləri tərəfindən icraata qəbul edilmiş,
araşdırılaraq bu barədə birgə rəy verilmiş və Komissiyanın iclasında baxılmışdır.
Namizədlər Z.R.Quliyev, F.V.Eyvazov, M.A.Mahmudov, R.N.Zeynalzadə,
İ.A.Sadıqova, F.N.Salahlı və A.T.İsrəfilov birgə müraciətdə səsvermədən əvvəl seçki
təşviqatı dövründə, səsvermə günü və səslərin sayılmasında 30 saylı Suraxanı birinci
seçki dairəsinin 13, 23 və 25 saylı seçki məntəqələri istisna olmaqla digər seçki
məntəqələrində pozuntular olduğunu iddia edərək həmin seçki məntəqələri üzrə
səsvermənin nəticələrinin etibarsız hesab edilməsini və seçki dairəsi üzrə seçkilərin
etibarsız sayılmasını, həmçinin dairə seçki komissiyasına eyni məzmunlu müraciətləri
ilə bağlı qəbul olunmuş qərarın ləğvini xahiş etmişlər. Şikayətə və şikayətə əlavəyə iki
ədəd elektron məlumat daşıyıcısı 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.
Namizədlər müraciətlərini əsaslandırmaq üçün iki ədəd elektron məlumat
daşıyıcısı təqdim etmişlər. Araşdırma ilə əlaqədar dairə seçki komissiyasının
mübahisələndirilən seçki məntəqələrində müşahidə aparmış müşahidəçilərdən,
komissiya üzvlərindən və digər seçki subyektlərindən izahatlar alınmışdır.
Namizədlərin müraciətinin araşdırılması ilə əlaqədar səsvermə günü və sonrakı
günlərdə sosial şəbəkələrdə həmin seçki dairəsinin seçki məntəqələrində baş verməsi
iddia edilən pozuntularla bağlı yayımlanmış görüntülərə, seçki məntəqələrində
quraşdırılmış veb-kameraların görüntülərinə, həmçinin müraciətlərə əlavə edilmiş iki
ədəd elektron məlumat daşıyıcısına və seçki məntəqələri üzrə səsvermənin nəticələrinə
dair protokollara baxış keçirilmiş və Mərkəzi Seçki Komissiyasının müvafiq qərarı ilə

səsvermənin nəticələri etibarsız hesab edilmiş seçki məntəqələrindən başqa digər seçki
məntəqələrində pozuntu halları müəyyən edilməmişdir.
Qeyd edilməsi zəruridir ki, həmin seçki dairəsindən deputatlığa digər namizəd
S.A.Rəfullayevanın dairə seçki komissiyasının 14 fevral 2020-ci il tarixli 05/64 saylı
qərarından Mərkəzi Seçki Komissiyasına verdiyi şikayətlə əlaqədar aparılmış hərtərəfli
araşdırma çərçivəsində təqdim edilmiş video görüntülərdə seçicilərin iradə ifadəsini
müəyyənləşdirməyə imkan verməyən pozuntular aşkar edildiyindən, Mərkəzi Seçki
Komissiyasının 19 fevral 2020-ci il tarixli 27/299 saylı qərarı ilə dairə seçki
komissiyasının 1, 12, 14, 16 və 18 saylı seçki məntəqələri üzrə səsvermənin nəticələri
etibarsız hesab edilmişdir.
Araşdırma zamanı qeyd edilən seçki məntəqələri istisna olmaqla namizədlərin
mübahisələndırdiyi digər seçki məntəqələri üzrə müvafiq seçki subyektlərindən, o
cümlədən səsvermə günü həmin seçki məntəqələrində səsvermə prosesini müşahidə
etmiş müşahidəçilərin, vəkil edilmiş şəxslərin, səlahiyyətli nümayəndələrin izahatları ilə
iddia edilən qanun pozuntuları təsdiqini tapmamışdır.
Aparılmış araşdırma məcmu şəkildə qiymətləndirilərək müəyyən edilir ki, seçki
dairəsi üzrə qeydə alınmış namizədlər Z.R.Quliyev və digərlərinin müraciətlərinin təmin
edilməməsi barədə dairə seçki komissiyası düzgün nəticəyə gəlmişdir. Ona görə də
müraciətin təmin edilməsi və dairə seçki komissiyasının qərarının ləğv edilməsi üçün
hüquqi əsaslar yaranmamışdır.
Yuxarıda göstərilənləri əsas götürərək, Azərbaycan Respublikası Seçki
Məcəlləsinin 19.4-cü, 28.2-ci, 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, 7-ci və 8-ci hissələrinə
əsasən rəyə gəldik:
1. 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə
seçkilərdə 30 saylı Suraxanı birinci seçki dairəsi üzrə qeydə alınmış namizədlər Quliyev
Ziya Rövşən oğlu və digərlərinin 19 fevral 2020-ci il tarixli 304 saylı və 20 fevral 2020-ci
il tarixli 329 saylı müraciətləri təmin edilməsin, həmin seçki dairəsinin dairə seçki
komissiyasının 15 fevral 2020-ci il tarixli 05/65 saylı qərarı dəyişdirilmədən saxlanılslın.
2. Rəy qəbul edildiyi andan 18 saatdan gec olmayaraq dərc olunsun (internet
saytına yerləşdirilsin) və surəti müraciət etmiş şəxsə göndərilsin.
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