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Sərəncamlar 
 

Növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin elan edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

(5 fevral 2018) 
 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 101-ci maddəsinin I hissəsini rəhbər tutaraq, 

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 179-cu maddəsinə uyğun olaraq qərara alıram: 
 
1. Növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkiləri elan edilsin. 
 
2. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası növbədənkənar Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti seçkilərinin 2018-ci il aprelin 11-nə təyin olunmasını və Azərbaycan 
Respublikasının Seçki Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada keçirilməsini təmin etsin. 

 
İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Bakı şəhəri, 5 fevral 2018-ci il. 
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Qərarlar 
 

Növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin təyin olunması barədə  
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı 

(6 fevral 2018) 
 
Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 179.2-ci maddəsini rəhbər tutaraq, “Növbədənkənar 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin elan edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 5 fevral tarixli Sərəncamının 2-ci hissəsinə uyğun olaraq Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 8-ci, 19.4-cü, 
19.14-cü, 28.2-ci, 28.4-cü maddələrinə əsasən qərara alır: 

1. Növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkiləri 2018-ci il aprelin 11-nə təyin 
edilsin. 

2. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 
  

Sədr          Məzahir Pənahov 
Katib          Arifə Muxtarova 
Katib          Mikayıl Rəhimov 
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“Növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin hazırlanıb keçirilməsi üzrə 
əsas hərəkət və tədbirlərin Təqvim planı”nın təsdiq edilməsi barədə  

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı 
(6 fevral 2018) 

 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasının 6 fevral 2018-ci il tarixli 1/1 saylı 

qərarı ilə növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri 2018-ci il aprelin 11-nə təyin 
edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının seçki qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş əsas hərəkət və tədbirlərin 
ardıcıl və keyfiyyətlə həyata keçirilməsi, seçki subyektlərinə metodiki yardım göstərilməsi və onların 
seçki prosesindəki fəaliyyətlərinin sadələşdirilməsi məqsədilə qarşıdan gələn növbədənkənar 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin hazırlanıb keçirilməsi üzrə əsas hərəkət və tədbirlərin 
yerinə yetirilmə ardıcıllığını, müddətlərini və subyektlərinin əhatə dairəsini müəyyən edən Təqvim 
planının təsdiq edilməsi məqsədə müvafiqdir. 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası yuxarıda qeyd edilənləri əsas götürərək, 
Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 19.14-cü, 28.2-ci, 28.4-cü, 25.3-cü və 177-203, 
207-ci və 208-ci maddələrinə uyğun olaraq qərara alır: 

1. “Növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin hazırlanıb keçirilməsi üzrə 
əsas hərəkət və tədbirlərin Təqvim planı” təsdiq edilsin. 

2. Təqvim planı dərc edilsin. 
3. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 
  

Sədr        Məzahir Pənahov 
Katib       Arifə Muxtarova 
Katib       Mikayıl Rəhimov 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

 6 

2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
seçkilərində vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) və 

qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində ekspert 
qrupunun yaradılması barədə  

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı 
(6 fevral 2018) 

 
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 6 fevral 2018-ci il tarixli Qərarı ilə 

növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri 2018-ci il aprelin 11-nə təyin 
edilmişdir. Seçki qanunvericiliyinin tələblərinə müvafiq olaraq seçkilər prosesində vətəndaşların seçki 
hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) və qərarlardan verilmiş şikayətlərin araşdırılması 
məqsədilə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətdə və qaydada seçki komissiyalarının nəzdində 
ekspert qrupları yaradılmalıdır. 

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 112-1.1-ci maddəsinə 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 5.1-ci bəndinə uyğun olaraq vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən 
(hərəkətsizlikdən) və qərarlardan verilmiş şikayətlərin araşdırılması məqsədilə, səsvermə gününə azı 
altmış gün qalmış, hər seçki (referendum) dövründə fəaliyyət göstərən, tərkibinə müvafiq seçki 
komissiyasının hüquqşünas üzvləri, o cümlədən peşəkarlıq, dəqiq faktiki və hüquqi təhlillər aparmaq 
bacarığı, seçki sahəsində iş təcrübəsi, fəaliyyətinin qərəzsizliyi barədə ictimai inamın yüksək olması 
kimi meyarlara cavab verən seçki komissiyalarının digər (hüquqşünas olmayan) üzvləri və katiblik 
əməkdaşları daxil edilməklə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində 9 
nəfərdən, dairə seçki komissiyalarının nəzdində isə 3 nəfərdən ibarət müvafiq ekspert qrupları yaradılır. 

Seçki hüququnun pozulması ilə əlaqədar seçki komissiyalarına daxil olmuş şikayət və 
müraciətlərin araşdırılmasının təmin edilməsi və onların obyektivliyini və səmərəliliyini artırmaq 
məqsədilə yuxarıda göstərilən qaydada müvafiq ekspert qruplarının yaradılması zəruridir. Ona görə də 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində bu qərarın nəticə hissəsində göstərilmiş və yuxarıda göstərilən 
tələblərə cavab verən 9 nəfərdən ibarət tərkibdə ekspert qrupu yaradılmalı, mövcud dairə seçki 
komissiyalarının nəzdində qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş müddətdən gec olmayaraq müvafiq 
tələblərə cavab verən 3 nəfərdən ibarət tərkibdə ekspert qruplarının yaradılması isə həmin seçki 
komissiyalarına həvalə edilməlidir. 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası yuxarıda qeyd edilənləri əsas götürərək, 
Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 19.14-cü, 28.2-ci, 28.4-cü, 112-1.1-ci 
maddələrinə və yuxarıda göstərilən Təlimat”ın 5.1-ci bəndinə əsasən qərara alır: 

1. Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) və qərarlardan verilmiş 
şikayətlərin araşdırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində 
2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş növbədənkənar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
seçkilərinin keçirilməsi dövründə fəaliyyət göstərəcək 9 nəfərdən ibarət aşağıdakı tərkibdə ekspert qrupu 
yaradılsın: 

Ramiz İbrahimov – Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü; 
Validə Kazımova – Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü; 
İlham Məmmədov – Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü; 
Qabil Orucov – Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü; 
Bəxşeyiş Əsgərov – Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü; 
Tofiq Həsənov – Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü; 
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İlkin Şahbazov – Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü; 
İradə Hacıyeva – Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası Katibliyi Hüquq şöbəsinin 

müdiri; 
Rafiq Abbasov – Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası Katibliyi Hüquq şöbəsinin 

baş məsləhətçisi. 
2. Dairə seçki komissiyalarının nəzdində qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş müddətdən gec 

olmayaraq müvafiq tələblərə cavab verən 3 nəfərdən ibarət tərkibdə ekspert qruplarının yaradılması 
həmin seçki dairələrinin dairə seçki komissiyalarına həvalə edilsin. 

3. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 
  

Sədr        Məzahir Pənahov 
Katib       Arifə Muxtarova 
Katib       Mikayıl Rəhimov 
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2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
seçkilərində Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində İşçi qrupunun yaradılması və rəhbərinin 

təyin edilməsi barədə  
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı 

(6 fevral 2018) 
 
2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

seçkilərində prezidentliyə namizədlərin qeydə alınması üçün imza vərəqələri və onlara əlavə edilmiş 
lazımi sənədlər Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edildikdən sonra, qanunvericiliklə müəyyən 
olunmuş qaydada və müddətdə araşdırma aparıldıqdan sonra, komissiyanın nəzdində fəaliyyət göstərən 
xüsusi biliklərə malik mütəxəssislərdən ibarət tərkibdə yaradılmış işçi qrupunun rəyi nəzərə alınmaqla 
namizədliyin qeydə alınıb-alınmaması məsələsi həll olunmalıdır. 

Ona görə də imza vərəqələrindəki imzaların düzgünlüyünü və müvafiq məlumatları yoxlamaq 
məqsədilə Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 59.2-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin ekspertləri, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin, 
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin, 
Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət 
Reyestri Xidmətinin, Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının mütəxəssisləri sırasından 
ekspertlər daxil edilməklə müvafiq işçi qrupu yaradılmalı, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki 
Komissiyasının həlledici səs hüquqlu üzvlərindən biri qrupa rəhbər təyin edilməlidir. 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası yuxarıda qeyd edilənləri əsas götürərək, 
Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 19.14-cü, 28.2-ci, 28.4-cü və 59.2-ci maddələrinə 
əsasən qərara alır: 

1. 2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
seçkilərində prezidentliyə namizədin qeydə alınması üçün təqdim edilmiş imza vərəqələrində olan 
imzaların və digər məlumatların düzgünlüyünü yoxlamaq məqsədilə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə 
Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin ekspertləri, Azərbaycan Respublikası Maliyyə 
Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Vergilər 
Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz 
Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin və Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının mütəxəssisləri 
sırasından ekspertlərdən ibarət işçi qrupu yaradılsın. 

2. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Etibar Quliyev İşçi qrupunun 
rəhbəri təyin edilsin. 

3. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 
 

Sədr       Məzahir Pənahov 
Katib      Arifə Muxtarova 
Katib      Mikayıl Rəhimov 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 
PREZİDENT  KİTABXANASI 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

 9 

Növbədənkənar Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkilərinin hazırlanıb keçirilməsi üzrə əsas 
hərəkət və tədbirlərin təqvim planı 

(6 fevral 2018) 
 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının  
6 fevral 2018-ci il tarixli 1/2 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

Bax: 
http://www.msk.gov.az/uploads/teqvim_plani/Teqvim_Plani_2018.pdf 

  

http://www.msk.gov.az/uploads/teqvim_plani/Teqvim_Plani_2018.pdf
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“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində seçki fondlarında qalan pul vəsaitlərinin 
geri qaytarılması, ödənişsiz efir vaxtı və dövri nəşrlərdə dərc yerinin ödənilməsi qaydaları 

haqqında Təlimat”ın ləğv edilməsi barədə  
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı 

(6 fevral 2018)  
 
“Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının 2017-ci il 15 dekabr tarixli 917-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 11 yanvar tarixli Sərəncamının 2-ci hissəsinin icrası məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası “Normativ hüquqi aktlar haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun 76-cı, 78.2-ci, Azərbaycan Respublikası Seçki 
Məcəlləsinin 19.4-cü, 19.14-cü, 28.2-ci və 28.4-cü maddələrinə uyğun olaraq qərara alır: 

1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18 iyun 2013-cü il tarixli 6/41 saylı 
Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində seçki fondlarında qalan 
pul vəsaitlərinin geri qaytarılması, ödənişsiz efir vaxtı və dövri nəşrlərdə dərc yerinin ödənilməsi 
qaydaları haqqında Təlimat” ləğv edilsin. 

2. Mərkəzi Seçki Komissiyası öz səlahiyyətləri daxilində bu Qərarın rəsmi dərc edilməsi və 
qüvvəyə minməsi ilə bağlı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin görülməsini təmin etsin. 

Sədr          Məzahir Pənahov 
Katib         Arifə Muxtarova 
Katib         Mikayıl Rəhimov 
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2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində seçki 
komissiyalarının səsvermənin nəticələrinə dair yekun protokollarının hazırlanma qaydası və sayı 

barədə 
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı 

(24 fevral 2018) 
 

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 100.1-100.6-cı maddələrinin tələblərinə görə, 
səsvermə protokollarının hazırlanması qaydası, mətni və forması, onların sayı, hazırlanmasına aid 
tələblər Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı ilə səsvermə gününə ən geci 45 gün qalmış təsdiq edilməli 
və həmin protokollar səsvermə gününə ən geci 30 gün qalmış müvafiq qaydada hazırlanmalıdır. 

Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18 iyun 2013-cü il tarixli 6/43 və 6/44 saylı qərarları ilə təsdiq 
edilmiş müvafiq İzahlarla Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri ilə əlaqədar səsvermənin 
nəticələrinə dair məntəqə və dairə seçki komissiyalarının yekun protokolları nümunələrinin forma və 
mətni müəyyən olunmuşdur. 

2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri ilə əlaqədar 
səsvermənin nəticələrinə dair müvafiq seçki komissiyalarının protokolları Mərkəzi Seçki Komissiyası 
tərəfindən müəyyən olunmuş nümunələrin forma və mətninə, habelə seçkilər keçiriləcək seçki 
dairələrinin və seçki məntəqələrinin sayına uyğun olaraq, bir-bir ardıcıl nömrələnməklə və seriyaları 
göstərilməklə, 3 nüsxədən ibarət olmaqla hər bir nüsxəsi müxtəlif rəngdə karbonlaşdırılmış kağızdan 
buklet formasında, habelə həmin komissiyaların hər biri üçün 30 ədəd nömrələnməmiş və 
karbonlaşdırılmamış kağızdan Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının mətbəəsində mətbəə 
üsulu ilə hazırlanmalıdır. 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası yuxarıda qeyd edilənləri əsas götürərək, 
Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 19.14-cü, 25.2.6-cı, 25.2.11-ci, 28.2-ci, 28.4-cü 
və 100-cü maddələrinə uyğun olaraq qərara alır: 

1. 2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri ilə 
əlaqədar, Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən müəyyən olunmuş nümunələrin forma və mətninə 
uyğun olaraq, bir-bir ardıcıl nömrələnməklə və seriyaları göstərilməklə, 3 nüsxədən ibarət, hər bir 
nüsxəsi müxtəlif rəngdə karbonlaşdırılmış kağızdan buklet formasında olmaqla, dairə və məntəqə seçki 
komissiyaları üçün onların sayına uyğun olaraq, habelə həmin komissiyaların hər biri üçün 30 ədəd 
nömrələnməmiş və karbonlaşdırılmamış kağızdan səsvermənin nəticələrinə dair müvafiq seçki 
komissiyalarının protokolları Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının mətbəəsində mətbəə 
üsulu ilə hazırlansın. 

2. Qərarın icrası öz səlahiyyətləri daxilində Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki 
Komissiyasının Katibliyinə və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının mətbəəsinə həvalə 
edilsin. 

3. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

  

Sədr Məzahir Pənahov 

Katib Arifə Muxtarova 

Katib Mikayıl Rəhimov  
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2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində seçki 
komissiyalarının səsvermənin nəticələrinə dair yekun protokollarının hazırlanma qaydası və sayı 

barədə 
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı 

(24 fevral 2018) 
 

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 100.1-100.6-cı maddələrinin tələblərinə görə, 
səsvermə protokollarının hazırlanması qaydası, mətni və forması, onların sayı, hazırlanmasına aid 
tələblər Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı ilə səsvermə gününə ən geci 45 gün qalmış təsdiq edilməli 
və həmin protokollar səsvermə gününə ən geci 30 gün qalmış müvafiq qaydada hazırlanmalıdır. 

Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18 iyun 2013-cü il tarixli 6/43 və 6/44 saylı qərarları ilə təsdiq 
edilmiş müvafiq İzahlarla Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri ilə əlaqədar səsvermənin 
nəticələrinə dair məntəqə və dairə seçki komissiyalarının yekun protokolları nümunələrinin forma və 
mətni müəyyən olunmuşdur. 

2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri ilə əlaqədar 
səsvermənin nəticələrinə dair müvafiq seçki komissiyalarının protokolları Mərkəzi Seçki Komissiyası 
tərəfindən müəyyən olunmuş nümunələrin forma və mətninə, habelə seçkilər keçiriləcək seçki 
dairələrinin və seçki məntəqələrinin sayına uyğun olaraq, bir-bir ardıcıl nömrələnməklə və seriyaları 
göstərilməklə, 3 nüsxədən ibarət olmaqla hər bir nüsxəsi müxtəlif rəngdə karbonlaşdırılmış kağızdan 
buklet formasında, habelə həmin komissiyaların hər biri üçün 30 ədəd nömrələnməmiş və 
karbonlaşdırılmamış kağızdan Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının mətbəəsində mətbəə 
üsulu ilə hazırlanmalıdır. 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası yuxarıda qeyd edilənləri əsas götürərək, 
Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 19.14-cü, 25.2.6-cı, 25.2.11-ci, 28.2-ci, 28.4-cü 
və 100-cü maddələrinə uyğun olaraq qərara alır: 

1. 2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri ilə 
əlaqədar, Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən müəyyən olunmuş nümunələrin forma və mətninə 
uyğun olaraq, bir-bir ardıcıl nömrələnməklə və seriyaları göstərilməklə, 3 nüsxədən ibarət, hər bir 
nüsxəsi müxtəlif rəngdə karbonlaşdırılmış kağızdan buklet formasında olmaqla, dairə və məntəqə seçki 
komissiyaları üçün onların sayına uyğun olaraq, habelə həmin komissiyaların hər biri üçün 30 ədəd 
nömrələnməmiş və karbonlaşdırılmamış kağızdan səsvermənin nəticələrinə dair müvafiq seçki 
komissiyalarının protokolları Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının mətbəəsində mətbəə 
üsulu ilə hazırlansın. 

2. Qərarın icrası öz səlahiyyətləri daxilində Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki 
Komissiyasının Katibliyinə və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının mətbəəsinə həvalə 
edilsin. 

3. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

  

Sədr Məzahir Pənahov 

Katib Arifə Muxtarova 

Katib Mikayıl Rəhimov  
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2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində 
namizədliyi Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş İlham Heydər oğlu Əliyevin 

namizəd kimi qeydə alınması haqqında  
 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı 

(27 fevral 2018) 
 
2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində 

namizədliyi Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri cənab İlham Heydər oğlu Əliyevin namizədliyinin irəli 
sürülməsi Mərkəzi Seçki Komissiyasının 2018-ci il 14 fevral tarixli 3/12 saylı Qərarı ilə təsdiq 
edilmişdir. 

Namizədin müdafiəsi üçün toplanmış seçici imzaları olan imza vərəqələri və onlara əlavə edilməli 
olan sənədlər 2018-ci il fevralın 22-də partiyanın səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən namizədin qeydə 
alınması üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilmişdir. 

Mərkəzi Seçki Komissiyası bununla əlaqədar qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətdə və 
qaydada müvafiq araşdırma aparıb, namizədin qeydə alınması üçün əsasların olmasını müəyyən 
etmişdir. 

Yuxarıda qeyd edilənləri əsas götürərək, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 100-cü, Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-
cü, 19.14-cü, 28.2-ci, 28.4-cü, 54-cü, 58-ci, 59-cu, 60-cı, 181-ci və 182-ci maddələrinə əsasən qərara 
alır: 

1. 2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində 
namizədliyi Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş İlham Heydər oğlu Əliyev namizəd 
kimi qeydə alınsın. 

2. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 
 

Sədr       Məzahir Pənahov 
Katib       Arifə Muxtarova 
Katib       Mikayıl Rəhimov 
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2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində seçki 
bülletenlərinin mətni, forması, sayı və hazırlanma qaydasına dair 
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı 

(6 mart 2018) 
Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 99.1 – 99.4-cü və 199-cu maddələrinin tələbinə görə, 

seçki bülletenlərinin mətni və forması, onların sayı, hazırlanmasına aid tələblər Mərkəzi Seçki 
Komissiyasının qərarı ilə səsvermə gününə ən geci 35 gün qalmış təsdiq edilməli, qeydə alınmış 
seçicilərin sayından 3 faizdən artıq olmamaq şərtilə səsvermə gününə ən azı 10 gün qalmış Mərkəzi 
Seçki Komissiyasının nümayəndələrinin müşahidəsi altında müvafiq qaydada hazırlanmalıdır. 

2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində istifadə 
ediləcək seçki bülletenləri ilə əlaqədar yuxarıda göstərilən qayda və şərtlər əsas götürülməli, mövcud 
seçki dairələri üzrə həmin bülletenlərin bir-bir və ardıcıl olaraq kəsilən yuxarı sol küncü nömrələnməli, 
namizədlər barəsində məlumatlardan sağda boş kvadrat, yuxarıda doldurulması qaydası haqqında izah, 
yuxarı sağ küncündə möhür yeri, aşağı sağ küncündə isə ləğvetmə xətti yerləşdirilməli, qeydə alınmış 
hər bir namizədin əlifba sırası qaydasında soyadı, adı, atasının adı, doğum tarixi, yaşayış yeri, əsas iş və 
ya xidmət yeri (bu olmadıqda – fəaliyyət növü), onları irəli sürmüş subyektlərin adı, siyasi partiyalar 
(siyasi partiya blokları) tərəfindən namizədliyi irəli sürülən qeydə alınmış namizədin mənsub olduğu 
siyasi partiyanın qısa adı, öz təşəbbüsü ilə və ya bilavasitə seçicilər tərəfindən irəli sürülən qeydə alınmış 
namizədin öz arzusu ilə partiya mənsubiyyəti göstərilməlidir. 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası yuxarıda qeyd edilənləri əsas götürərək, 
Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 19.14-cü, 25.2.6-cı, 25.2.11-ci, 28.2-ci, 28.4-cü, 
99-cu və 199-cu maddələrinə uyğun olaraq qərara alır: 

1. 2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində 
mövcud seçki dairələri üzrə bir-bir və ardıcıl olaraq kəsilən yuxarı sol küncü nömrələnmiş, namizədlər 
barəsində məlumatlardan sağda boş kvadrat, yuxarıda doldurulması qaydası haqqında izah, yuxarı sağ 
küncündə möhür yeri, aşağı sağ küncündə isə ləğvetmə xətti yerləşdirilmiş, habelə qeydə alınmış hər bir 
namizədin əlifba sırası qaydasında soyadı, adı, atasının adı, doğum tarixi, yaşayış yeri, əsas iş və ya 
xidmət yeri (bu olmadıqda – fəaliyyət növü), onları irəli sürmüş subyektlərin adı, siyasi partiyalar (siyasi 
partiya blokları) tərəfindən namizədliyi irəli sürülən qeydə alınmış namizədin mənsub olduğu siyasi 
partiyanın qısa adı, öz təşəbbüsü ilə və ya bilavasitə seçicilər tərəfindən irəli sürülən qeydə alınmış 
namizədin öz arzusu ilə partiya mənsubiyyəti göstərilmiş seçki bülleteninin mətni və forması təsdiq 
edilsin. 

2. Ölkə üzrə qeydə alınmış seçicilərin ümumi sayından 3 faiz artıq olmamaqla, cəmi 5 347 803 
(beş milyon üç yüz qırx yeddi min səkkiz yüz üç) ədəd seçki bülleteni Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisi Aparatının mətbəəsində Mərkəzi Seçki Komissiyasının təmsilçiliyə uyğun 3 üzvünün 
müşahidəsi altında mətbəə üsulu ilə hazırlansın. 

3. Qərarın icrası öz səlahiyyətləri daxilində Mərkəzi Seçki Komissiyasının Katibliyinə və Milli 
Məclis Aparatının mətbəəsinə həvalə edilsin. 

4. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

 Sədr Məzahir Pənahov 

Katib Arifə Muxtarova 

Katib Mikayıl Rəhimov  
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Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda səsvermə təşkil edildiyi hallarda səsvermə 
hüququna malik şəxslərin seçici siyahılarına daxil edilməsi üçün seçki dairələrinin müəyyən 

edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı 
(10 mart 2018) 

 
Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 29.2-ci maddəsinə və Azərbaycan Respublikası 

Mərkəzi Seçki Komissiyasının “Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin seçkilərinin və referendumun təşkili haqqında Təlimat”ına əsasən, 
Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yaşayan seçicilər həmin Məcəllənin 47.4-cü 
maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla seçki dairələri üzrə seçici siyahılarına daxil edilirlər. Azərbaycan 
Respublikasının hüdudlarından kənarda daimi yaşayan, yaxud uzunmüddətli xarici ezamiyyətdə olan və 
Azərbaycan Respublikasının müvafiq diplomatik nümayəndəliklərində və konsul idarələrində qeydə 
alınmış seçicilərin sayı haqqında məlumatları Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki 
Komissiyasına Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi təqdim edir. Mərkəzi Seçki 
Komissiyası həmin məlumatlar əsasında prezident seçkilərində (referendumda) göstərilən seçicilərin 
siyahıya alınması üçün müvafiq seçki dairələrinin siyahılarını təsdiq edir. 

Yuxarıda qeyd edilənləri əsas götürərək, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası 
Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 19.14-cü, 28.2-ci, 28.4-cü, 29.2-ci, 35.6-cı və 
47.4-cü maddələrinə əsasən qərara alır: 

1. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda səsvermə təşkil edildiyi hallarda, 
seçicilərin sayı və təmsilçilik norması əsas götürülərək, səsvermə hüququna malik şəxslərin seçici 
siyahılarına daxil edilməsi üçün aşağıdakı seçki dairələri müəyyən edilsin: 

16 saylı Yasamal ikinci; 

17 saylı Yasamal üçüncü. 

2. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

  

Sədr        Məzahir Pənahov 

Katib        Arifə Muxtarova 

Katib        Mikayıl Rəhimov 
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2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində 
seçkiqabağı təşviqat məqsədləri üçün ayrılmış ödənişsiz efir vaxtını bölmək məqsədilə püşkatma 

komissiyasının yaradılması, püşkatmanın yeri və vaxtının müəyyən olunması haqqında 
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı 

(17 mart 2018) 
 

2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində 
prezidentliyə namizədlərin qeydiyyatı başa çatma ərəfəsindədir. Azərbaycan Respublikası Seçki 
Məcəlləsinin 80.1-ci maddəsinə əsasən, prezidentliyə namizədlərin İctimai teleradio verilişləri 
təşkilatının kanallarında seçkiqabağı təşviqat məqsədilə ödənişsiz efir vaxtı almaq hüquqları vardır. 
İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti bu məqsədlə qanunvericilikdə nəzərdə tutulandan artıq 
həcmdə efir vaxtı ayırmışdır. Bu vaxtın hüququ olan subyektlər arasında bölüşdürülməsi məqsədilə 
püşkatma komissiyası yaradılmalı, püşkatmanın yeri və vaxtı müəyyən olunaraq bu barədə məlumat 
püşkatmaya 24 saat qalanadək rəsmi dərc edilməli, maraqlı subyektlər məlumatlandırılmalıdır. 

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 80.4-cü və 80.6-cı maddələrinə əsasən, həmin 
Məcəllənin 75-ci maddəsində göstərilən müddət başlandıqdan sonra bir həftə müddətində Məcəllənin 
74.1.3-cü və 74.1.6-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş subyektlər arasında onların verdikləri ərizə 
əsasında ödənişsiz efir vaxtının bərabər şərtlərlə və bərabər həcmdə bölünməsi məqsədilə püşkatma 
keçirilir. 

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 80.7-ci maddəsinə əsasən püşkatma müvafiq seçki 
komissiyasının və teleradio verilişləri təşkilatları nümayəndələrinin iştirakı ilə, habelə qeydə alınmış 
namizədlərin, onların səlahiyyətli nümayəndələrinin, vəkil edilmiş şəxslərinin, siyasi partiyaların, siyasi 
partiyalar bloklarının vəkil edilmiş şəxslərinin, yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin iştirak etmək hüququ 
nəzərə alınmaqla, püşkatmanın yeri və vaxtı haqqında məlumatlar rəsmi dərc edilməklə keçirilir. 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası yuxarıda qeyd edilənləri əsas götürərək, 
Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 19.14-cü, 28.2-ci, 28.4-cü, 74-cü, 75-ci, 80.1-ci 
və 80.4 – 80.7-ci maddələrinə əsasən qərara alır: 

1. 2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində 
seçkiqabağı təşviqat aparmaq üçün İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin ayırdığı ödənişsiz 
efir vaxtını bölmək məqsədilə Mərkəzi Seçki Komissiyasında aşağıdakı tərkibdə püşkatma komissiyası 
yaradılsın: 

Qabil Orucov – Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü 

Fuad Cavadov – Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü 

Almaz Qəhramanlı – Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü 

Şahin Əsədli – Mərkəzi Seçki Komissiyası Katibliyi 

Media və ictimai əlaqələr şöbəsinin müdiri 

2. Püşkatma 2018-ci il martın 19-u saat 16.00-da Mərkəzi Seçki Komissiyasının inzibati binasında 
keçirilsin. 

3. Bu barədə məlumat püşkatmaya 24 saat qalanadək rəsmi dərc edilsin, maraqlı subyektlər 
məlumatlandırılsın. 

4. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 
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Sədr Məzahir Pənahov 

Katib Arifə Muxtarova 

Katib Mikayıl Rəhimov 
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2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində 
ayrılmış ödənişsiz efir vaxtının bölgüsü və bölgü cədvəlinin dərc edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı 
(19 mart 2018) 

 

2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində 
namizədlərin qeydə alınma mərhələsi başa çatmış, nəticədə 8 iddiaçının namizədliyi qeydə alınmışdır. 
Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 75.2-ci maddəsinə uyğun olaraq səsvermə gününə 23 gün 
qalmış, yəni 2018-ci il martın 19-dan başlanan seçkiqabağı təşviqat mərhələsində qeydə alınmış 
namizədlər və buna hüququ olan subyektlər həm kütləvi informasiya vasitələrində, həm də 
qanunvericiliklə müəyyən olunmuş digər üsullarla ödənişli və ödənişsiz əsaslarla təşviqat apara bilərlər. 

İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti (İTV) Seçki Məcəlləsinin 80.5-ci maddəsində 
nəzərdə tutulandan (həftədə azı 3 saat) 2 dəfə artıq (həftədə 6 saat) ödənişsiz efir vaxtı ayıraraq, həmin 
vaxtın 3 saatını televiziyada, 3 saatını isə radioda hüququ olan subyektlər tərəfindən “dəyirmi masa” 
formatına uyğun istifadə edilməsi üçün təqdim etmək öhdəliyini öz üzərinə götürmüşdür. Qeydə alınmış 
namizədlər və namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyaların təşəbbüsü ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə 
İTV arasında əldə olunmuş razılığa əsasən ayrılmış efir vaxtı İTV-nin imkanları daxilində həftənin 3 
günü hər dəfə 1 saat olmaqla saat 19.00-da radioda, saat 22.00-da isə televiziyada istifadəçilərin 
sərəncamına veriləcəkdir. 

Ayrılmış efir vaxtının qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada istifadəçilər arasında 
bölüşdürülməsi məqsədilə Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən püşkatma komissiyası yaradılmış, 
püşkatmanın keçirilmə tarixi və vaxtı müəyyən olunaraq bu barədə məlumat əvvəlcədən dərc edilmiş, 
maraqlı subyektlərin iştirakının təmin olunması ilə əlaqədar müvafiq tədbirlər görülmüşdür. 

Hazırda püşkatma komissiyası ayrılmış efir vaxtının bölgüsünü püşkatma yolu ilə həyata 
keçirməli, nəticələr protokolla rəsmiləşdirilərək efir vaxtının bölgüsü cədvəli Seçki Məcəlləsinin 80.7-
ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada dərc edilməlidir. 

Seçki Məcəlləsinin 80.4-cü və 80.6-cı maddələrinə əsasən 75-ci maddədə göstərilən müddət 
başlandıqdan sonra bir həftə müddətində Məcəllənin 74.1.3-cü və 74.1.6-cı maddələrində nəzərdə 
tutulmuş subyektlər arasında, onların verdikləri ərizələr əsasında ödənişsiz efir vaxtının bərabər şərtlər 
və bərabər həcmdə bölgüsü məqsədilə püşkatma keçirilir. Püşkatmanın nəticələri protokolla 
rəsmiləşdirilərək, efir vaxtının bölgüsü cədvəli Seçki Məcəlləsinin 77.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan 
dövri nəşrlərdə dərc edilir. 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası yuxarıda qeyd edilənləri əsas götürərək, 
Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 19.14-cü, 28.2-ci, 28.4-cü, 74-cü, 75-ci, 80.1-ci 
və 80.4 – 80.7-ci maddələrinə əsasən qərara alır: 

1. Püşkatma komissiyası İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti tərəfindən ayrılmış və 
həftəlik ümumi həcmi 6 saat olan efir vaxtının (3 saat radioda hər dəfə 1 saat, saat 19.00-da başlamaqla, 
3 saat televiziyada hər dəfə 1 saat, 22.00-da başlamaqla) bölgüsünü püşkatma yolu ilə təmin etsin. 

2. Püşkatmanın nəticələri protokolla rəsmiləşdirilərək, efir vaxtının bölgüsü cədvəli Azərbaycan 
Respublikası Seçki Məcəlləsinin 80.7-ci maddəsində nəzərdə tutulan qaydada dərc edilsin. 

3. Ayrılmış efir vaxtının keyfiyyətlə və vaxtında istifadəçilərin sərəncamına verilməsinin 
zəruriliyinə dair qanunvericiliyin tələbi İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin rəhbərliyinin 
diqqətinə çatdırılsın. 
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4. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

  

Sədr            Məzahir Pənahov 

Katib           Arifə Muxtarova 

Katib           Mikayıl Rəhimov 
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2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində qeydə 
alınmış namizədlər üçün İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti tərəfindən ayrılmış 

ödənişsiz efir vaxtının bölgüsü cədvəli 
(19 mart 2018) 

 
Radioda “dəyirmi masa” 

Həftənin günləri 
Efirəçıxma 

tarixi 

Efirəçıxma 

vaxtı 

  

  

  

Bazar ertəsi, çərşənbə 

axşamı və çərşənbə 

  

  

19.03.2018 

19.00 

  

 20.03.2018 

 21.03.2018 

 26.03.2018 

 27.03.2018 

 28.03.2018 

  

Bazar, bazar ertəsi və 

çərşənbə axşamı 

  

 01.04.2018 

 02.04.2018 

 03.04.2018 

 

Televiziyada “dəyirmi masa” 

Həftənin günləri 
Efirəçıxma 

tarixi 

Efirəçıxma 

vaxtı 

  

  

Bazar ertəsi, çərşənbə 

axşamı və çərşənbə 

  

  

  

  

19.03.2018 

22.00 

  

20.03.2018 

21.03.2018 

26.03.2018 

27.03.2018 

28.03.2018 

  01.04.2018 
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Bazar, bazar ertəsi və 

çərşənbə axşamı 

  

02.04.2018 

03.04.2018 

 

Ayrılmış efir vaxtı istifadəçilərinin masa ətrafında yerləşdirilməsi və  aparıcı tərəfindən 
“dəyirmi masa”nın aparılma ardıcıllığı 

  

Namizədin soyadı, adı, atasının adı 

Aparıcıdan 

sağda solda 

1. Oruc Zahid Məhərrəm oğlu 1   

2. Əlizadə Araz Məmməd Mübariz oğlu   2 

3. Həsənquliyev Qüdrət Müzəffər oğlu 3   

4. Əliyev İlham Heydər oğlu   4 

5. Nurullayev Razi Qulaməli oğlu 5   

6. Məmmədov Sərdar Calal oğlu   6 

7. Quliyev Fərəc İbrahim oğlu 7   

8. Hacıyev Hafiz Ələmdar oğlu   8 

 Qeyd: 

 1. İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti tərəfindən ayrılmış efir vaxtı püşkatma ilə 
müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə (2018-ci il martın 19-dan aprelin 4-dək) “dəyirmi masa” 
formatında istifadəçilərin sərəncamına veriləcəkdir. 

 2. Həftədə 3 dəfə saat 19.00-da başlamaqla radioda, 3 dəfə isə saat 22.00-da başlamaqla 
televiziyada hər dəfə 1 saat davam edən “dəyirmi masa”da hər bir namizədə 7 dəqiqə 30 saniyə efir 
vaxtı ayrılacaqdır. 

 3. İstifadəçi ona ayrılmış efir vaxtından qanunvericiliklə müəyyən edilmış qaydada seçkiqabağı 
təşviqat məqsədləri üçün və “dəyirmi masa” formatında öz mülahizəsinə uyğun istifadə edə bilər. 
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2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində 
Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən qeydə alınmış namizədlərin  siyahısı 

(21 mart 2018) 
  

№ Soyadı, adı və atasının adı Qeydə alınma qərarı və tarixi 

1 Əliyev İlham Heydər oğlu 
Qərar N 7/49 

27.02.18 

2 Oruc Zahid Məhərrəm oğlu 
Qərar N 10/59 

07.03.18 

3 Əlizadə Araz Məmməd Mübariz oğlu 
Qərar N 10/60 

07.03.18 

4 Həsənquliyev Qüdrət Müzəffər oğlu 
Qərar N 10/61 

07.03.18 

5 Quliyev Fərəc İbrahim oğlu 
Qərar N 11/65 

10.03.18 

6 Hacıyev Hafiz Ələmdar oğlu 
Qərar N 11/66 

10.03.18 

7 Nurullayev Razi Qulaməli oğlu 
Qərar N 11/67 

10.03.18 

8 Məmmədov Sərdar Calal oğlu 
Qərar N 12/71 

17.03.18 
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2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində seçki 
məntəqələrində veb-kameralar quraşdırılması barədə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki 

Komissiyasının qərarı 
(30 mart 2018) 

 

Azərbaycan Respublikasının seçki qanunvericiliyinə əsasən seçkilərin (referendumun) 
hazırlanması və keçirilməsi prosesi, nəticələrin rəsmiləşdirilməsi və ictimailəşdirilməsi, habelə 
komissiyaların fəaliyyəti seçicilər üçün aşkar olmalıdır. 

Qanunvericiliyin bu tələblərinə əməl olunması məqsədilə ölkəmizdə keçirilmiş seçkilərdə 
(referendumda) aşkarlıq institutlarının, xüsusilə də müşahidəçilik institutunun normal fəaliyyəti üçün 
daim hərtərəfli və geniş imkanlar yaradılmış, bununla yanaşı, seçici siyahılarının mütəmadi olaraq 
nümayiş etdirilməsi, seçicilərin səsvermədə aktivliyi, səsvermənin gedişi və ilkin nəticələri barədə 
məlumatların tam və operativ şəkildə ictimailəşdirilməsi, habelə ictimaiyyətin aparılan proseslərlə 
yaxından tanış edilməsi üçün davamlı tədbirlər görülmüş, bu prosesdə müvafiq avtomatlaşdırılmış 
informasiya sisteminin və kütləvi informasiya vasitələrinin imkanlarından səmərəli istifadə edilmişdir. 

Müşahidəçi səlahiyyətləri əldə etmədən və seçki məntəqələrinə gəlmədən, geniş ictimaiyyət 
tərəfindən internet vasitəsilə səsvermənin gedişinin əvvəldən axıradək müşahidə edilməsi, qanunsuz 
müdaxilələr olmadan seçicilərə səsvermə şəraitinin yaradılması, habelə məntəqə seçki komissiyalarının 
üzvləri tərəfindən seçki (referendum) sənədləri ilə işin aparılması, səslərin sayılması, nəticələrin 
müəyyənləşdirilərək rəsmiləşdirilməsi prosesinin izlənilməsi və bununla da aşkarlığın daha geniş 
surətdə təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası 2008-ci ildən 
başlayaraq Azərbaycan Respublikasında keçirilən seçkilərdə və referendumlarda əlavə tədbirlər 
qismində, mövcud seçki məntəqələrinin 500-də (təqribən 10 faizində), sonradan isə 1000-də (təqribən 
20 faizində) veb-kameralar tətbiq etmişdir. 

Seçki mütəxəssisləri, habelə ölkəmizdə səsvermənin gedişini izləmiş çoxsaylı yerli və beynəlxalq 
subyektlər tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş bu mütərəqqi təcrübədən istifadə edən xarici dövlətlərin 
sayı artmaqdadır. 

Ona görə də Mərkəzi Seçki Komissiyası hesab edir ki, 2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində də bu ənənə davam etdirilməli, veb-kameralar 
vasitəsilə keyfiyyətli və fasiləsiz yayım imkanlarının təmin edilməsi üçün zəruri olan texniki və digər 
şərtlərə əməl olunduqdan sonra Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş ərazilər istisna olmaqla, respublika 
ərazisinin tam əhatə olunması prinsipi əsas götürülərək, 119 seçki dairəsi üzrə 1000 seçki məntəqəsində 
veb-kamera quraşdırılmalıdır. Bu fəaliyyət başa çatdıqdan sonra veb-kameralar quraşdırılmış seçki 
məntəqələrinin siyahısı səsvermə gününə azı 2 gün qalmışadək dərc edilməklə ictimailəşdirilməlidir. 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası yuxarıda qeyd edilənləri əsas götürərək, 
Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 19.14-cü, 25.2.10-cu, 25.2.16-cı, 28.2-ci, 28.4-
cü, 40.1-ci və 110-cu maddələrinə, habelə Mərkəzi Seçki Komissiyasının təsdiq etdiyi “Seçki 
məntəqələrində veb-kameraların quraşdırılması və istifadəsi Qaydaları”na uyğun olaraq qərara alır: 

1. 2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində 
səsvermə günü seçki məntəqələrində seçki prosesinin əvvəldən axıradək izlənilməsi məqsədilə, 119 
seçki dairəsi üzrə 1000 (min) seçki məntəqəsində veb-kamera quraşdırılsın. 

2. Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş ərazilər istisna olmaqla, respublika ərazisinin tam əhatə 
olunması, keyfiyyətli və fasiləsiz yayım imkanlarının zəruriliyi prinsipləri əsas götürülərək, veb-
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kameraların quraşdırılması üçün lazım olan texniki və digər şərtlərin təmin edilməsilə əlaqədar müvafiq 
tədbirlər görülsün. 

3. Proses başa çatdıqdan sonra veb-kamera quraşdırılmış seçki məntəqələrinin siyahısı səsvermə 
gününə azı 2 gün qalmışadək dərc edilsin. 

4. Qərarın icrası öz səlahiyyətləri daxilində aidiyyəti üzrə müvafiq qurumlara həvalə edilsin. 

5. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

  

Sədr   Məzahir Pənahov 

Katib   Arifə Muxtarova 

Katib   Mikayıl Rəhimov 
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Səsvermənin nəticələri haqqında Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 
Protokolu 

(15 aprel 2018) 
 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası səsvermənin nəticəIəri haqqında dairə 
seçki komissiyalarının protokollarındakı bütün məlumatları ümumiləşdirərək respublika üzrə 
səsvermənin nəticəIərini müəyyən etmişdir: 
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2018-ci il aprelin 11-də keçirilmiş növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
seçkilərinə yekun vurulması və Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçkilərin nəticələrinə dair 

protokolunun müvafiq sənədlərlə birlikdə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 
Məhkəməsinə təqdim edilməsi haqqında  

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı 
(16 aprel 2018) 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 101-ci 
maddəsinin I hissəsinə əsasən növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərini 2018-ci il 
fevralın 5-də elan edərək, seçkilərin 2018-ci il aprelin 11-nə təyin olunmasını və qanunvericiliklə 
müəyyən olunmuş qaydada keçirilməsinin təmin edilməsini Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki 
Komissiyasına həvalə etmişdir. 

Mərkəzi Seçki Komissiyası 2018-ci il 6 fevral tarixli Qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Seçki 
Məcəlləsinin 179.2-ci maddəsinə uyğun olaraq seçkiləri 2018-ci il aprelin 11-nə təyin etmişdir. Bununla 
yanaşı, cari ilin əvvəlindən başlayaraq respublika üzrə daimi seçicilər siyahısının Seçki Məcəlləsinin 
207-ci maddəsinin tələbi nəzərə alınmaqla tərtib edilməsi, dəqiqləşdirilməsi və ictimailəşdirilməsinə 
birbaşa rəhbərlik edən Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkilərin hazırlanıb keçirilməsi ilə əlaqədar bütün 
tədbirləri qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada vaxtında və keyfiyyətlə həyata keçirmişdir. 

Aidiyyəti qurumların iştirakı da təmin edilməklə maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmiş aşağı 
seçki komissiyaları üzvləri üçün geniş maarifləndirmə proqramları təşkil edilmiş, seçicilər və digər 
çoxsaylı seçki subyektləri bu məqsədlə müxtəlif proqramlara cəlb edilmişlər. 

Seçkilərə start verildikdən sonra qeydə alınmış 8 nəfər prezidentliyə namizədin öz platformalarını 
sərbəst surətdə seçicilərə çatdırmaları üçün internet resursları və sosial şəbəkələr də daxil olmaqla 
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş bütün imkanlar və istisnasız bərabər şərait yaradılmış, seçkiqabağı 
təşviqat subyektləri yaradılmış imkanlardan heç bir maneə olmadan sərbəst şəkildə istifadə etmişlər. 

İşğal olunmuş ərazilər istisna olmaqla, respublikanın bütün coğrafiyasını əhatə edən 20%-dək 
məntəqələrdə quraşdırılmış (1000 seçki məntəqəsində) veb-kameralar vasitəsilə səsvermə prosesini 
əvvəldən axıra kimi heç bir məhdudiyyət olmadan “online” izləmə imkanları təmin olunmuşdur. 
Seçkilərdə iştirak edən namizəd və siyasi partiyalar, habelə səsverməni izləyən 59 000-ə yaxın yerli 
müşahidəçinin, 59 ölkəni, 61 nüfuzlu beynəlxalq qurumu təmsil edən 894 müşahidəçinin, habelə 51 
nüfuzlu beynəlxalq KİV-i təmsil edən 118 nəfər jurnalistin daxil olduğu on minlərlə müşahidəçi ordusu 
ümumilikdə seçki mühitini azad, ədalətli, sivil və müasir tələblərə cavab verən səviyyədə 
qiymətləndirmişdir. 

Seçicilərin yüksək fəallıq nümayiş etdirdiyi səsvermə günü və seçki prosesində hər hansı qanun 
pozuntusu ilə əlaqədar Mərkəzi Seçki Komissiyasına heç bir şikayət daxil olmamış, seçkilər ümumən 
azad, ədalətli, şəffaf və geniş aşkarlıq şəraitində keçirilmiş, səsvermənin ilkin nəticələri vaxtında 
müəyyən edilərək elə həmin gün ictimaiyyətə çatdırılmışdır. 

Seçkilərin nəticələrinin rəsmi qaydada müəyyən edilməsi üçün qanunda nəzərdə tutulmuş bütün 
müvafiq sənədlər aşağı seçki komissiyaları tərəfindən Mərkəzi Seçki Komissiyasına vaxtında təqdim 
edilmiş, dairə seçki komissiyalarının hamısının səsvermənin nəticələrinə dair protokolları və onlara 
əlavə edilmiş sənədlər obyektiv və hərtərəfli araşdırılmışdır. Bu zaman səsvermə günü fasiləsiz fəaliyyət 
göstərmiş veb-kameraların görüntüləri, internet resursları, habelə sosial şəbəkələrdə yayılmış 
məlumatlar da nəzərdən keçirilərək seçkilərin qanunvericiliyə uyğun keçirilməsinə və mövcud 
beynəlxalq standartlara cavab verməsinə xələl gətirə biləcək ən kiçik məqamlar belə araşdırılmışdır. 
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Nəticədə 57 saylı Kürdəmir seçki dairəsinin 2 saylı, 69 saylı Cəlilabad–Masallı–Biləsuvar seçki 
dairəsinin 26 saylı, 73 saylı Lənkəran şəhər seçki dairəsinin 10 saylı və 74 saylı Lənkəran kənd seçki 
dairəsinin 12 saylı seçki məntəqələrində seçicilərin iradəsinin müəyyən edilməsinə imkan verməyən 
qanun pozuntuları aşkar edildiyindən həmin seçki məntəqələri üzrə səsvermənin nəticələrinin etibarsız 
hesab edilməsi və 57 saylı Kürdəmir seçki dairəsinin 2 saylı seçki məntəqəsi məntəqə seçki 
komissiyasının, habelə 73 saylı Lənkəran şəhər seçki dairəsinin 10 saylı seçki məntəqəsi məntəqə seçki 
komissiyasının tam tərkibdə buraxılması üçün əsaslar müəyyən edilmişdir. 

Ona görə də, qeyd edilənlərlə bağlı müvafiq tədbirlər görülərək dairə seçki komissiyaları 
protokollarındakı məlumatlar ümumiləşdirilməklə seçkilərin nəticələri barədə Mərkəzi Seçki 
Komissiyasının protokolu tərtib edilməlidir. Bununla yanaşı, protokol təsdiq edilərək seçkilərə yekun 
vurulmalı, imzalandıqdan sonra dərc edilmə tələbinə də əməl edilməklə müvafiq sənədlərlə birlikdə 
seçkilərin nəticələrinin təsdiq olunması üçün Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə 
təqdim edilməlidir. 

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 203.1-ci maddəsinə uyğun olaraq Mərkəzi Seçki 
Komissiyası qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətdə prezident seçkilərinə yekun vurur və 
seçkilərin nəticələrinin təsdiq olunması üçün müvafiq sənədləri Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının 102-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 
Məhkəməsinə təqdim edir. 

Seçki Məcəlləsinin 203.5-ci maddəsinə əsasən, prezident seçkilərinin nəticələri haqqında protokol 
imzalandıqdan sonra 24 saat müddətində dərc edilir. 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası yuxarıda göstərilənləri əsas götürərək 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 102-ci, Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-
cü, 19.14-cü, 28.2-ci, 28.4-cü, 203.1-ci və 203.5-ci maddələrinə uyğun olaraq qərara alır: 

1. 2018-ci il aprelin 11-də keçirilmiş növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
seçkilərinə yekun vurulması ilə əlaqədar aparılmış araşdırmalar nəticəsində 57 saylı Kürdəmir seçki 
dairəsinin 2 saylı, 69 saylı Cəlilabad–Masallı–Biləsuvar seçki dairəsinin 26 saylı, 73 saylı Lənkəran 
şəhər seçki dairəsinin 10 saylı və 74 saylı Lənkəran kənd seçki dairəsinin 12 saylı seçki məntəqələri üzrə 
seçicilərin iradəsinin müəyyən olunmasına imkan verməyən qanun pozuntuları aşkar edildiyindən həmin 
seçki məntəqələri üzrə səsvermənin nəticələri etibarsız hesab edilsin. 

2. 57 saylı Kürdəmir seçki dairəsinin 2 saylı və 73 saylı Lənkəran şəhər seçki dairəsinin 10 saylı 
məntəqə seçki komissiyaları tam tərkibdə buraxılsın. 

3. Yuxarıdakılar nəzərə alınmaqla seçkilərin nəticələrinə dair Mərkəzi Seçki Komissiyasının 
protokolu tərtib edilsin. 

4. Seçkilərin nəticələrinə dair protokol təsdiq edilməklə seçkilərə yekun vurulsun. 

5. Protokol müvafiq sənədlərlə birlikdə seçkilərin nəticələrinin təsdiq olunması üçün Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edilsin. 

6. Protokol imzalandıqdan sonra 24 saat ərzində dərc edilsin (Əlavə edilir). 

7. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

  

Sədr                 Məzahir Pənahov 
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Katib                Arifə Muxtarova 

Katib                Mikayıl Rəhimov 
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Azərbaycan Respublikası adından Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi 
Plenumunun 2018-ci il aprelin 11-də keçirilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin 

nəticələrinin təsdiq və rəsmən elan edilməsinə dair qərarı  
(17 aprel 2018) 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu Fərhad Abdullayev (sədr), Sona 
Salmanova (məruzəçi-hakim), Südabə Həsənova, Rövşən İsmayılov, Ceyhun Qaracayev, Rafael 
Qvaladze (məruzəçi-hakim), Mahir Muradov, İsa Nəcəfov və Kamran Şəfiyevdən ibarət tərkibdə, 
məhkəmə katibləri Fəraid Əliyev və Elməddin Hüseynovun, maraqlı subyektin nümayəndələri 
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov, sədr müavini Natiq 
Məmmədov, katibləri Arifə Muxtarova və Mikayıl Rəhimov, üzvləri Fuad Cavadov, Şaitdin Əliyev, 
Ramiz İbrahimov, Validə Kazımova, Hüseyn Paşayev, İlham Məmmədov, Nizami Nadirov, Qabil 
Orucov, Bəxşeyiş Əsgərov, Tofiq Həsənov, Almas Qəhramanlı, Etibar Quliyev və İlkin Şahbazovun, 
ekspertlər Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin əməkdaşları Ulduzə Həmidova, Sona 
Dəmirçiyeva və Gülnar Əhmədovanın, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin Konstitusiya 
hüququ kafedrasının baş müəllimi Elşad Nəsirov və həmin kafedranın dosent əvəzi, hüquq üzrə fəlsəfə 
doktoru Aytəkin İbrahimovanın, beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrasının dosenti, 
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Turqay Hüseynovun iştirakı ilə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
102-ci maddəsinə və 130-cu maddəsinin VIII hissəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Seçki Komissiyasından daxil olmuş materiallar üzrə 2018-ci il aprelin 11-də keçirilmiş 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin nəticələrinə dair xüsusi konstitusiya icraatı qaydasında 
konstitusiya işinə baxdı. 

Hakimlər S.Salmanova və R.Qvaladzenin məruzələrini, maraqlı subyektin nümayəndəsi 
M.Pənahovun çıxışını, ekspertlər E.Nəsirov və U.Həmidovanın rəylərini dinləyib, iş materiallarını 
öyrənərək Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu MÜƏYYƏN ETDİ: 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 101-ci maddəsinin I hissəsinə, Azərbaycan 
Respublikası Seçki Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-
ci il 5 fevral tarixli Sərəncamına uyğun olaraq 2018-ci il aprelin 11-də Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti seçkiləri keçirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki 
Məcəlləsinin 108.2-ci və 203.3-cü maddələrinə müvafiq olaraq səsvermənin nəticələri haqqında dairə 
seçki komissiyalarının protokollarında olan bütün məlumatları ümumiləşdirib, Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti seçkiləri üzrə səsvermənin nəticələrinə dair 2018-ci il 15 aprel tarixli protokol tərtib etmişdir. 
Həmin protokol Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 2018-ci il 15 aprel tarixli 
16/90 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 102-ci və Azərbaycan Respublikası Seçki 
Məcəlləsinin 203.1-ci maddələrinin tələblərinə müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki 
Komissiyası səsvermənin nəticələrinə dair protokolu, həmin protokolun təsdiq edilməsinə dair qərarı və 
onlara əlavə edilmiş sənədləri Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin nəticələrinin təsdiq və 
rəsmən elan edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim etmişdir. 

Seçkilərin yekunlarına dair Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən 
təqdim olunmuş sənədlərdən görünür ki, seçki qutularında müəyyən edilmiş 3 958 852 (üç milyon 
doqquz yüz əlli səkkiz min səkkiz yüz əlli iki) seçki bülletenindən 12 413 (on iki min dörd yüz on üç) 
səs etibarsız hesab edilmişdir. 
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Etibarlı hesab edilmiş 3 946 439 (üç milyon doqquz yüz qırx altı min dörd yüz otuz doqquz) səs 
prezidentliyə namizədlər arasında aşağıdakı qaydada bölünmüşdür: 

Əliyev İlham Heydər oğlu – lehinə 3 394 898 (üç milyon üç yüz doxsan dörd min səkkiz yüz 
doxsan səkkiz) səs və ya 86.02 faiz; 

Əlizadə Araz Məmməd Mübariz oğlu – lehinə 54 533 (əlli dörd min beş yüz otuz üç) səs və ya 
1.38 faiz; 

Hacıyev Hafiz Ələmdar oğlu – lehinə 59 924 (əlli doqquz min doqquz yüz iyirmi dörd) səs və ya 
1.52 faiz; 

Həsənquliyev Qüdrət Müzəffər oğlu – lehinə 119 311 (bir yüz on doqquz min üç yüz on bir) səs 
və ya 3.02 faiz; 

Quliyev Fərəc İbrahim oğlu – lehinə 45 967 (qırx beş min doqquz yüz altmış yeddi) səs və ya 1.17 
faiz; 

Məmmədov Sərdar Calal oğlu – lehinə 119 621 (bir yüz on doqquz min altı yüz iyirmi bir) səs və 
ya 3.03 faiz; 

Nurullayev Razi Qulaməli oğlu – lehinə 29 229 (iyirmi doqquz min iki yüz iyirmi doqquz) səs və 
ya 0.74 faiz; 

Oruc Zahid Məhərrəm oğlu – lehinə 122 956 (bir yüz iyirmi iki min doqquz yüz əlli altı) səs və ya 
3.12 faiz. 

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 100.12-ci maddəsinə əsasən, protokollar seçki 
komissiyasının həlledici səs hüquqlu üzvlərinin ümumi sayının ən azı 2/3-si tərəfindən imzalanır. Həmin 
Məcəllənin 28.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarları açıq səsvermə yolu 
ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında komissiya üzvlərinin 18-i iştirak edərsə – azı 12 üzvün səs 
çoxluğu ilə qəbul edilir. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim olunmuş səsvermənin nəticələri 
haqqında Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının protokolu Mərkəzi Seçki 
Komissiyasının 18 üzvündən 17-si tərəfindən imzalanmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin yekunlarına dair Azərbaycan Respublikasının 
Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən təqdim olunmuş sənədlərin Azərbaycan Respublikası Seçki 
Məcəlləsinin tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya 
Məhkəməsinin Plenumu müvafiq ekspertləri cəlb etmiş, “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 56-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada Azərbaycan 
Respublikasının Apellyasiya məhkəmələrindən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsindən, 
Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsindən və Azərbaycan Respublikası Prokurorluğundan seçki 
hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı baxılmış ərizələr haqqında məlumatları tələb etmişdir. 

Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şirvan və Şəki Apellyasiya məhkəmələri, Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının Ali Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi və Azərbaycan 
Respublikası Prokurorluğunun məktublarından göründüyü kimi, 2018-ci il aprelin 11-də keçirilmiş 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkiləri ilə bağlı seçki hüquqlarının müdafiəsinə dair həmin 
orqanlara ərizə və şikayətlər verilməmişdir. 
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Ekspertlər U.Həmidova, S.Dəmirçiyeva, G.Əhmədova, E.Nəsirov, A.İbrahimova və 
T.Hüseynovun rəylərindən müəyyən edilir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin 
nəticələrinə dair Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 2018-ci il 15 aprel tarixli 
protokolu Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 100.2-ci, 100.12-ci, 108.2-ci və 203.3-cü 
maddələrinin tələblərinə uyğundur. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu yuxarıda göstərilənləri nəzərə 
alaraq, 2018-ci il aprelin 11-də keçirilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin nəticələrinə 
dair Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 2018-ci il 15 aprel tarixli protokolunu 
Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 100.2-ci, 100.12-ci, 108.2-ci və 203.3-cü maddələrinin 
tələblərinə uyğun hesab edir. Bununla əlaqədar olaraq, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya 
Məhkəməsinin Plenumu belə nəticəyə gəlir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinə dair 
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının protokolunda əks olunmuş nəticələr təsdiq və 
rəsmən elan edilməlidir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 101-ci maddəsinin II hissəsinə əsasən, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti səsvermədə iştirak edənlərin yarısından çoxunun səs çoxluğu ilə seçilir. 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının həmin maddəsinə əsaslanan Azərbaycan Respublikası Seçki 
Məcəlləsinin 203.4-cü maddəsində göstərilmişdir ki, prezidentliyə namizədə səsvermədə iştirak etmiş 
seçicilərin yarısından çoxu səs verdikdə, o, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmiş sayılır. 

Yuxarıda göstərildiyi kimi, etibarlı hesab edilmiş seçici səslərindən 3 394 898 (üç milyon üç yüz 
doxsan dörd min səkkiz yüz doxsan səkkiz) səs və ya 86.02 faiz Əliyev İlham Heydər oğlunun lehinə 
verilmişdir. 

Beləliklə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 101-ci maddəsinin II hissəsinin və 
Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 203.4-cü maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan 
Respublikasının prezidentliyinə namizəd Əliyev İlham Heydər oğlu Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti seçilmiş elan edilməlidir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 102-ci maddəsini, 130-cu maddəsinin VIII və IX 
hissələrini, Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 203.1-ci maddəsini, “Konstitusiya Məhkəməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 56-cı, 62-ci, 63-cü, 65-67-ci və 69-cu maddələrini 
rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu QƏRARA ALDI: 

1. 2018-ci il aprelin 11-də keçirilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinə dair 
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 2018-ci il 15 aprel tarixli protokolunda əks 
olunmuş nəticələr təsdiq edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının prezidentliyinə namizəd Əliyev İlham Heydər oğlu Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti seçilmiş elan edilsin. 

3. Qərar elan olunduğu andan qüvvəyə minir. 

4. Qərar “Azərbaycan”, “Respublika”, “Xalq qəzeti”, “Bakinski raboçi” qəzetlərində və 
“Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Məlumatı”nda dərc edilsin. 

5. Qərar qətidir, heç bir orqan və ya şəxs tərəfindən ləğv edilə, dəyişdirilə və ya rəsmi təfsir edilə 
bilməz. 

Sədr   Fərhad ABDULLAYEV 

Bakı şəhəri, 17 aprel 2018-ci il 


