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

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə (Milli Məclis) seçkilərdə  72 saylı Yardımlı – 
Masallı seçki dairəsi üzrə qeydə alınmış namizəd Ağayev Sahib Layic oğlunun 2020-ci il 
fevralın 20-də Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına (Mərkəzi 
Seçki Komissiyası) yazılı müraciət edərək adıçəkilən seçki dairəsi dairə seçki komis-
siyasının 15 fevral 2020-ci il tarixli 18/53 və 18/57 saylı qərarlarını mübahisələndirərək 
həmin qərarlarla razılaşmaması və şikayətinin yenidən araşdırılması iddiası ilə bağlı 
müraciətini araşdıraraq   m ü ə y y ə n   e t d i m: 
 Şikayət Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 112-ci, 112-1-ci maddə-
lərinə 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  yaradılmış ekspert qrupunun üzvü tərəfindən icraata qəbul 
edilmiş, araşdırılaraq bu barədə rəy verilmiş və Komissiyanın iclasında baxılmışdır. 

S.L.Ağayev müraciətində dairə seçki komissiyasında onun ərizəsinin düzgün 
araşdırılmadığını, 3 saylı seçki məntəqəsində ciddi qanun pozuntularının baş verdiyini 
qeyd etmiş, eyni zamanda 13, 26, 35, 38, 39 və 51 saylı seçki məntəqələrində səsver-
mənin nəticələrini mübahisələndirərək dairə seçki komissiyasının müvafiq qərarlarının 
ləğv edilməsini, pozulmuş hüquqlarının bərpa olunmasını xahiş etmişdir. 

Dairə seçki komissiyası qərarını onunla əsaslandırmışdır ki, müraciətdə iddia 
edilən qanun pozuntuları təsdiqini tapmadığı üçün müraciət təmin edilməmişdir. 

Araşdırma ilə əlaqədar qeydə alınmış namizədlə əlaqə saxlanılmış, araşdırma və 
iclasda iştirak etmək, həmçinin digər hüquqlarının olması izah edilmişdir. O, araşdır-
mada iştirak etsə də, Komissiyanın iclasına gəlməmişdir. 

Dairə seçki komissiyasından mübahisələndirilən qərarların çıxarılması üçün əsas 
olmuş sənədlər alınaraq araşdırılmış və müəyyən edilmişdir ki, L.S.Ağayev 2020-ci il 
fevralın 9-da Milli Məclisə keçirilmiş seçkilərdə 72 saylı Yardımlı – Masallı seçki dairə-
sinin bəzi seçki məntəqələrində qanun pozuntularını baş verməsi ilə əlaqədar dairə 
seçki komissiyasına və Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət etmiş, Mərkəzi Seçki 
Komissiyası onun şikayətini aidiyyəti üzrə baxılması üçün dairə seçki komissiyasına 
göndərmişdir. Dairə seçki komissyası 15 fevral 2020-ci ildə hər iki müraciət üzrə 
müvafiq qərar qəbul edərək həmin qərarları 2020-ci il fevralın 17-də ona çatdırmışdır. 

Mübahisələndirilən seçki məntəqələrində müşahidə aparmış müxtəlif siyasi 
partiyaları və namizədləri təmsil edən müşahidəçilərdən, komissiya üzvlərindən və digər 
seçki subyektlərindən alınmış izahatlardan müəyyən edilmişdir ki, şikayətdə göstərilən 
pozuntu halları baş verməmişdir. Belə ki, S.L.Ağayevin seçki dairəsinin yalnız 1, 3 və 49 
saylı seçki məntəqələrində müşahidəçisi olduğu halda o, digər 6 seçki məntəqəsində 
qanun pozuntuları baş verdiyini iddia edir. Mübahisələndirilən seçki məntəqələrində 
səsvermə və səslərin hesablanması seçki qanunvericiliyinin tələblərinə əməl olunmaqla 
həyata keçirilmiş, hər hansı qanun pozuntusu qeydə alınmamışdır. 



S.L.Ağayevin müşahidəçisi olmuş Ağayev Əlinur Sahib oğlu yalnız 3 saylı seçki 
məntəqəsində seçki prosesini izləmiş, lakin səsvermə başa çatdıqdan sonra seçki 
məntəqəsində səsvermənin nəticələrinə dair protokolun surətinin şəklini çəkməklə kifa-
yətlənmişdir. 

Aparılan araşdırma ilə müəyyən edilmişdir ki, dairə seçki komissiyası namizəd 
S.L.Ağayevin müraciətini obyektiv, hərtərəfli və qərəzsiz araşdıraraq onun təmin edilmə-
məsi barədə düzgün nəticəyə gəlmişdir. 

Beləliklə, araşdırmanın nəticəsi olaraq müraciətin təmin edilməsi üçün hüquqi 
əsaslar mövcud olmadığından müraciət təmin edilməməli, dairə seçki komissiyasının 
qərarı dəyişdirilmədən saxlanılmalıdır. 

Qeyd edilməsi zəruridir ki, S.L.Ağayevin eyni məzmunlu müraciətləri üzrə dairə 
seçki komissiyası 15 fevral 2020-ci ildə keçirilmiş iclasında ayrı-ayrılıqda iki – 18/53 və 
18/57 saylı eyni məzmunlu qərar qəbul etməklə seçki qanunvericiliyinin tələblərini 
pozmuşdur. 

Vahid araşdırma ilə qəbul olumuş həmin qərarlardan sonuncusu, 15 fevral 2020-
ci il tarixli 18/57 saylı qərar seçki qanunvericiliyinin tələblərinə zidd olduğundan ləğv 
edilməlidir. Seçki Məcəlləsinin 25.2.22-ci maddəsində göstərilir ki, Mərkəzi Seçki 
Komissiyası seçki komissiyalarının qanunsuz qərarlarını ləğv edir. 
 Yuxarıda göstərilənləri əsas götürərək Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 25.2.22-ci, 
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 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 seçkilərdə  72 saylı 

Yardımlı – Masallı seçki dairəsi üzrə qeydə alınmış namizəd Ağayev Sahib Layic 
oğlunun Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 20 fevral 2020-ci il tarixli 332 saylı 
müraciəti əsassız olduğundan təmin edilməsin, həmin dairə seçki komissiyasının         
15 fevral 2020-ci il tarixli 18/53 saylı qərarı dəyişdirilmədən saxlanılsın. 

 
2. Dairə seçki komissiyasının 15 fevral 2020-ci il tarixli 18/57 saylı eyni məzmunlu 

qərarı ləğv edilsin. 
 
3. Rəy qəbul ediıdiyi andan 18 saatdan gec olmayaraq dərc olunsun  (internet 

saytına yerləşdirilsin) və surəti müraciət etmiş şəxsə göndərilsin. 
 
 
 

Ekspert qrupunun üzvü                                                        Bəxşeyiş Əsgərov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


