
2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinə seçkilərdə vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən 
(hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində yaradılmış ekspert qrupunun üzvü Qabil 
Orucovun Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 18 yanvar 2020-ci il tarixli 
30 saylı müraciət üzrə  

 

RƏYİ 

 

Bakı şəhəri                                                         19 yanvar 2020-ci il   

Mən, ekspert qrupunun üzvü Qabil Orucov 2020-ci il fevralın 9-na təyin 
edilmiş Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə seçkilərdə 16 saylı Yasamal 
ikinci seçki dairəsi üzrə namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Əhmədova 
Gülər Mikayıl qızının 2020-ci il yanvarın 18-də Azərbaycan Respublikasının 
Mərkəzi Seçki Komissiyasına (Mərkəzi Seçki Komissiyası) yazılı müraciət 
edərək, 16 saylı Yasamal ikinci seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının (dairə 
seçki komissiyası) hərəkətsizliyini mübahisələndirməyinə, namizəd kimi 
qeydə alınmasına və seçkilərdə iştirakının təmin olunmasına dair 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” Təlimatda nəzərdə tutulan müddətdə və qaydada verildiyindən 
icraata qəbul edilmiş və araşdırma aparılmışdır. 

G.M.Əhmədova müraciətində bildirmişdir ki, 2020-ci il yanvarın 10-da 
imza vərəqələrini və namizədliyin qeydə alınması üçün digər sənədləri dairə 
seçki komissiyasına təqdim etmişdir. Dairə seçki komissiyası tərəfindən 
namizədliyin qeydə alınıb-alınmaması barədə 7 gün müddətində 
əsaslandırılmış qərar qəbul edilib mənə təqdim edilməli idi. 18 yanvar 2020-ci 
il saat 14:00-dək mən dairənin qərarı ilə tanış edilməmişəm, çoxsaylı 
müraciətlərimə isə səbrlə gözləmək tövsiyyə edilmişdir. 

Araşdırma prosesində ərizəçi deputatlığa namizədlə əlaqə saxlanılmış, 
araşdırma və iclasda iştirak etmək, həmçinin digər hüquqlarının olması izah 
edilmişdir.  

Araşdırma ilə əlaqədar namizədin müraciətində qeyd etdikləri barədə 
dairə seçki komissiyasından alınmış izahatda göstərilir ki, dairə seçki 



komissiyasının 17 yanvar 2020-ci il tarixli 09/56 saylı qərarı ilə 
G.M.Əhmədovanın namizədliyinin qeydə alınmasından imtina edilmişdir. 
Dairə seçki komissiyasının qəbul etdiyi qərar barəsində namizədə məlumat 
verilmiş, həmin qərarı götürməsi xahiş edilmiş, eyni zamanda qərarın surəti 
18.01.2020-ci ildə poçt vasitəsi ilə onun ünvanına göndərilmişdir. 

Göstərilənlərə əsasən dairə seçki komissiyasının hərəkətsizliyi təsdiqini 
tapmadığından namizəd G.M.Əhmədovanın müraciətinin təmin edilməsi üçün 
əsaslar müəyyən edilməmişdir. Ona görə də, müraciət əsassız hesab edilərək 
təmin olunmamalıdır. 

Yuxarıda göstərilənlərə və 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”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-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli 
Məclisinə seçkilərdə 16 saylı Yasamal birinci seçki dairəsi üzrə namizədliyi öz 
təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Əhmədova Gülər Mikayıl qızının 18 yanvar 2020-
ci il tarixli 30 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. 

 

 

Ekspert qrupunun üzvü                                            Qabil Orucov 


