23 dekabr 2014-cü ilə təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində vətəndaşların
seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan
şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində
yaradılmış ekspert qrupunun üzvü Bəxşeyiş Əsgərovun Mərkəzi Seçki Komissiyasına
daxil olmuş 22 noyabr 2014-cü il tarixli, 07 saylı müraciət üzrə
RƏYİ
Bakı şəhəri

24 noyabr 2014-cü il

Mən, ekspert qrupunun üzvü Bəxşeyiş Əsgərov 23 dekabr 2014-cü ildə keçiriləcək
bələdiyyə seçkilərində 71 saylı Masallı kənd seçki dairəsindən Ərkivan bələdiyyəsi üzrə
namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Cəfərov Cəfər Məzahir oğlunun dairə seçki
komissiyası tərəfindən namizədliyinin qeydiyyatından qanunsuz imtina edilməsinə və
bununla əlaqədar qanunla müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər görülməsinə dair Mərkəzi
Seçki Komissiyasına daxil olmuş 22 noyabr 2014-cü il tarixli 07 saylı müraciətini
araşdıraraq müəyyən etdim:
Müraciət Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 112-ci və 112-1-ci
maddələrinin və “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına və dairə seçki
komissiyalarına seçki hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar şikayət və müraciətlərin
verilməsi və onlara baxılması qaydaları haqqında” Mərkəzi Seçki Komissiyasının 12 avqust
2008-ci il tarixli, 11/53-2 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş (23 iyul 2010-cu il tarixli 15/58-6 saylı
və 19 oktyabr 2012-ci il tarixli 5/16 saylı qərarları ilə dəyişikliklər edilmiş) Təlimatın
tələblərinə uyğun və nəzərdə tutulan şikayət vermə müddətində verildiyindən icraata qəbul
edilmiş və araşdırma aparılmışdır.
Araşdırma prosesində ərizəçi ilə əlaqə yaradılmış, araşdırmada iştirak etmək
hüququ barədə ona məlumat verilmiş, araşdırmaya yardım etməyə dəvət olunaraq
müraciətdə qeyd edilən hallarla əlaqədar əlavə sübutlara malikdirsə, ona həmin sübutların
təqdim edilməsi təklif edilmişdir.
Vətəndaş C.M.Cəfərov şikayətini onunla əsaslandırmışdır ki, 23 dekabr 2014-cü ilə
təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərində 71 saylı Masallı kənd seçki dairəsindən Ərkivan
bələdiyyəsi üzrə namizədliyini öz təşəbbüsü ilə irəli sürmüş, həmin bələdiyyə ərazisində
seçicilərin imzasını toplayaraq imza vərəqələri və ona əlavə edilmiş digər zəruri sənədləri
DSK-ya təqdim etmiş, ancaq dairə seçki komissiyasının qərarı ilə əsassız olaraq
namizədliyinin qeydə alınmasından imtina edilmişdir. Onun bildirdiyinə görə, DSK-dan ona
imtinanın səbəbi kimi imza vərəqlərində doldurulması vacib olan xanaların boş qalması və
32 imzanın isə etibarsız hesab olunması göstərilmişdir. O, isə bununla razılaşmayaraq
təqdim etdiyi 71 imzanın özü tərəfindən toplanıldığını, imzaları vətəndaşların özlərinə
çəkdirdiyini və müvafiq dairə seçki komissiyası tərəfindən namizədliyinin qeydə
alınmasından imtina edilməsi barədə qərarın hələ də ona verilmədiyini bildirmişdir.
Dairə seçki komissiyası C.M.Cəfərovun namizədliyinin qeydə alınmasından imtina
edilməsi barədə 21 noyabr 2014-cü il tarixli, 17/63 saylı qərarını onunla əsaslandırmışdır
ki, imza vərəqlərində bələdiyyə üzvlüyünə namizədə dair zəruri məlumatlar (onun adı,
soyadı, atasının adı, şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası və nömrəsi, verilmə tarixi, imzanın
qoyulduğu tarix iş yeri (fəaliyyət növü), yaşayış yerinin ünvanı) tam qeyd edilməmişdir. 02
nömrəli vərəq bələdiyyə üzvlüyünə namizəd tərəfindən imzalanmamış, həmin vərəqdə
imza toplayan şəxs kimi Əliyev Elmir Mirələm oğlu göstərilsə də, müəyyən edilmişdir ki, o,
imza toplamamış, 02 nömrəli imza vərəqində olan imza onun imzası deyil, eləcə də
göstərilən seriyalı və nömrəli şəxsiyyət vəsiqəsi də ona aid deyildir.

Həmçinin göstərilir ki, imza vərəqlərinə imza atan seçicilərdən üçü respublikadan
kənarda yaşayır, iki seçicinin isə şəxsiyyət vəsiqəsinin müddəti bitmişdir. DSK-nın işçi
qrupu tərəfindən imzaların yoxlanılması zamanı imza atan 71 nəfərin imzasından 36 imza
etibarlı hesab edilmişdir. Yekunda namizədin qeydə alınması üçün lazım olan imzalar
yetərli olmamışdır. C.M.Cəfərovla əlaqə yaradılaraq namizədliyinin qeydə alınması ilə bağlı
məsələyə baxılmasına dair iclasa dəvət olunsa da o, Bakı şəhərində olduğunu bildirərək
dairəyə gəlməmişdir.
Yuxarıda göstərilən hallar əsas götürülərək C.M.Cəfərovun namizədliyinin qeydə
alınmasından imtina edilmişdir.
MSK-da araşdırma prosesində namizədliyin qeydə alınması üçün təqdim edilmiş,
dairə seçki komissiyasının mübahisələndirilən qərarının çıxarılmasına əsas olmuş sənədlər
dairə seçki komissiyasından tələb olunaraq müvafiq araşdırma aparılıb rəy verilməsi üçün
Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış işçi qrupuna təqdim edilmişdir. İşçi qrupu
tərəfindən namizədliyin qeydə alınması üçün zəruri olan sənədlərin yoxlanılması
nəticəsində tərtib edilmiş 23 noyabr 2014-cü il tarixli rəylər və protokoldan görünür ki,
bələdiyyə üzvlüyünə namizəd C.M.Cəfərovun namizədliyinin qeydə alınması üçün təqdim
etdiyi imza vərəqəsində olan seçici imzaları Seçki Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydalara
uyğun toplanılmamışdır. Belə ki, müəyyən edilmişdir ki, namizəd tərəfindən toplanılmış 71
seçici imzasından 56-sı müxtəlif şəxslərin adından bir şəxs tərəfindən və ya bir şəxsin
adından müxtəlif şəxslər tərəfindən qoyulmuş imzalardır. Başqa sözlə, təqdim olunmuş iki
ədəd imza vərəqəsinin “İmza və onun qoyulduğu tarix” qrafalarındakı 71 ədəd imza 15
qrup olmaqla öz aralarında eyni şəxslər tərəfindən icra olunmuşdur. Buna görə də təqdim
olunmuş 71 imzadan yalnız 15-i etibarlı hesab edilmişdir. Bu isə Seçki Məcəlləsinin 57.4cü maddəsinin və Mərkəzi Seçki Komissiyasının 14 iyun 2006-cı il tarixli 29/111 saylı
Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bələdiyyə seckilərində bələdiyyə üzvlüyünə namizədin müdafiəsi
ücün seçici imzalarının toplanması, imza vərəqələrinin və onlara əlavə edilməli olan
sənədlərin dairə seçki komissiyasına təqdim edilməsi qaydaları haqqında” Təlimatın 1.6-cı
bəndinə ziddir. Belə ki, həmin normaların tələbinə görə, seçici imza vərəqəsində imza
edərkən soyadını, adını, atasının adını, doğum tarixini, yaşayış yerinin ünvanını, şəxsiyyət
vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən sənədin seriyasını və nömrəsini, verilmə tarixini, imza
qoyulması tarixini göstərir. İmza vərəqəsində seçiciyə aid məlumatları imza toplayan şəxs
seçicinin razılığı ilə onun əvəzinə doldura bilər (imza istisna olmaqla). İmza etmək hüququ
yalnız seçiciyə məxsusdur.
Müəyyən edilmişdir ki, etibarlı hesab edilən imzaların sayı həmin bələdiyyə üzrə
namizədliyin qeydə alınması üçün kifayət etmədiyindən C.M.Cəfərovun namizədliyinin
qeydə alınması üçün hüquqi əsaslar yaranmamışdır.
Belə ki, Seçki Məcəlləsinin 215.1.4-cü maddəsinə əsasən əhalisi 9.999-dan çox
olan ərazidə bələdiyyə üzvlüyünə namizəd kimi qeydə alınmaq üçün namizədliyi irəli
sürülmüş hər bir vətəndaş 50 etibarlı seçici imzası toplamalıdır. Müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının təqdim etdiyi arayışla təsdiq olunur ki, Ərkivan bələdiyyəsinin əhatə etdiyi
ərazidə əhalinin sayı 17136 nəfər olmaqla Seçki Məcəlləsinin yuxarıda qeyd edilən
maddəsi ilə müəyyən edilmiş say həddindədir.
Araşdırma zamanı aşkar olunmuşdur ki, 01 nömrəli imza vərəqində həm imza
toplayan şəxs, həm də bələdiyyə üzvlüyünə namizəd tərəfindən vərəqi imzalama tarixi
qoyulmamışdır. 02 nömrəli imza vərəqində həm birinci, həm də ikinci səhifədə namizədə
dair zəruri məlumatlar (onun adı, soyadı, atasının adı, şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası və
nömrəsi, verilmə tarixi, imzanın qoyulduğu tarix, iş yeri (fəaliyyət növü), yaşayış yerinin
ünvanı) tam göstərilməmişdir. Həmin vərəqdə imza toplayan şəxs kimi göstərilən Əliyev

Elmir Mirələm oğlunun izahatından, şəxsiyyət vəsiqəsinin məlumatlarından və DSK-da
tərtib olunmuş aktdan məlum olur ki, o, Ərkivan bələdiyəsinin üzvlüyünə öz təşəbbüsü ilə
namizədliyini irəli sürmüş C.M.Cəfərovun lehinə imza toplamamışdır və imza vərəqəsində
“İmzanı təsdiq edən şəxs” qrafasındakı imza və şəxsiyyət vəsiqəsinin məlumatları ona aid
deyildir. 02 nömrəli imza vərəqi bələdiyyə üzvlüyünə namizədliyi irəli sürülmüş şəxs
tərəfindən də imzalanmamışdır.
Bununla da Məcəllənin 59.9-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş hüquqi nəticələr
yaranmışdır.
Belə ki, həmin normanın tələbinə görə imza vərəqələri imza toplayan şəxsin, habelə
namizədin, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsinin əl
yazısı qaydasında imzası ilə təsdiq edilməyibsə və ya səlahiyyətli nümayəndənin imzası
qeyri-düzgündürsə, imza vərəqələrində olan bütün imzalar etibarsız sayılır.
C.M.Cəfərovun onun namizədliyinin qeydə alınmasından imtina edilməsi haqqında
71 saylı Masallı kənd DSK-nın 21 noyabr 2014-cü il tarixli, 17/63 saylı qərarının ona
verilməməsinə dair müraciəti araşdırılarkən müəyyən edildi ki, həmin qərar 21.11.2014-cü
il tarixdə poçtla onun ünvanına göndərilmişdir ki, bu da müvafiq poçt qəbzi ilə təsdiq
olunur.
Beləliklə, hərtərəfli, obyektiv və qərəzsiz araşdırma ilə dairə seçki komissiyasının
mübahisələndirilən qərarının ləğv edilməsi və şikayətin təmin edilməsi üçün hüquqi
əsasların olmaması müəyyən edilmişdir. Göstərilənlərə əsasən şikayət əsassız
olduğundan təmin edilməməli və 71 saylı Masallı kənd seçki dairəsinin dairə seçki
komissiyasının C.M.Cəfərovun namizədliyinin Ərkivan bələdiyyəsi üzvlüyünə qeydə
alınmasından imtina edilməsi barədə 21 noyabr 2014-cü il tarixli 17/63 saylı qərarı
qüvvədə saxlanılmalıdır.
Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 59-cu, 60-cı, 112-ci, 112-1-ci, 215.1.4cü, 216.1-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” Təlimatın 1-7-ci bəndlərinə
əsasən rəyə gəldim:
1. 71 saylı Masallı kənd seçki dairəsindən Ərkivan bələdiyyəsi üzrə namizədliyi öz
təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Cəfərov Cəfər Məzahir oğlunun 22 noyabr 2014-cü il tarixli 07
saylı müraciəti əsassız olduğundan təmin edilməsin.
2. Rəy qəbul edildiyi andan 18 saatdan gec olmayaraq dərc olunsun (internet
saytına yerləşdirilsin) və surəti müraciət etmiş şəxsə göndərilsin.
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