
2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində Mərkəzi Seçki 
Komissiyasına daxil olmuş 25 dekabr 2014-cü il tarixli 35 saylı müraciətə  
baxılması barədə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 

 
Q Ə R A R I 

 
2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 51 saylı Qusar seçki dairəsi 

üzrə Urva bələdiyyəsi üzvlüyünə qeydə alınmış namizəd Əliyarov Nizami Feyzulla oğlu 2014-
cü il dekabrın 25-də Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət 
edərək, həmin seçki dairəsinin 47 və 48 saylı seçki məntəqələrində səsvermənin nəticələrinə 
dair məntəqə seçki komissiyalarının protokolları üzrə kifayət qədər səs topladığı halda dairə 
seçki komissiyası tərəfindən həmin protokolların nəzərə alınmadığını bildirərək ədalətli qərar 
qəbul edilməsini xahiş etmişdir. 

Şikayət Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 112-ci və 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 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi 
Seçki Komissiyasının nəzdində yaradılmış ekspert qrupunun üzvü tərəfindən araşdırılaraq 
müvafiq rəy verilmiş və komissiyanın iclasında baxılmışdır. 

Ərizəçi 26 dekabr 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki 
Komissiyasına yazılı müraciət edərək dairə seçki komissiyası tərəfindən 48 saylı seçki 
məntəqəsi üzrə səslərin təkrar hesablanmasından məlumatsız olduğunu, hazırda bu barədə 
məlumat aldığından şikayətindən imtina etdiyini bildirərək araşdırmaya xitam verilməsini xahiş 
etmişdir. 

Yuxarıda göstərilənlər əsas götürülərək Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki 
Komissiyası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 28.2-ci, 28.4-cü, 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, 2, 4, 6 və 7-ci bəndlərinə əsasən  qərara  alır: 

1.  2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 51 saylı Qusar seçki 
dairəsi üzrə Urva bələdiyyəsi üzvlüyünə qeydə alınmış namizəd Əliyarov Nizami Feyzulla 
oğlu şikayətindən imtina etdiyinə görə 25 dekabr 2014-cü il tarixli 35 saylı müraciətin 
araşdırılmasına xitam verilsin. 

 
2. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 
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