
2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş  Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə 
seçkilərində vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və 
qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi 
Seçki Komissiyasının nəzdində yaradılmış ekspert qrupunun üzvü Qabil Orucovun 
Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 82 saylı müraciət 
üzrə  
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Bakı şəhəri                                                                              13 fevral 2020-ci il 
 
Mən, ekspert qrupunun üzvü Qabil Orucov  2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə (Milli Məclis) seçkilərdə Azərbaycan Sosial 
Rifah Partiyasının Ali Məclisinin sədri Həmid Verdixanovun 11 fevral 2020-ci ildə 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına (Mərkəzi Seçki Komissiyası) 
daxil olmuş yazılı müraciətini nəzərdən keçirərək  m ü ə y y ə n   e t d i m.  

Müraciət Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin (Seçki Məcəlləsi) 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”ın tələblərinə 
uyğun olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində ekspert qrupunun üzvü tərəfindən 
nəzərdən keçirilmiş, müraciətin araşdırılmasına xitam verilməsi və şikayət ərizəsinin 
şikayətçiyə qaytarılmasına dair rəy verilmiş və Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında 
baxılmışdır. 
 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 13 fevral 2020-ci il tarixli 
23/132 saylı qərarı ilə 80 saylı İmişli - Beyləqan seçki dairəsi üzrə Milli Məclisə seçkilər 
etibarsız hesab edildiyindən müraciətin baxılmasına xitam verilməlidir. 
 Yuxarıda göstərilənləri əsas götürərək, 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, 2, 4, 6, 7 və 8-ci 
hissələrinə əsasən  r ə y ə    g ə l d i m : 

  
1. 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə 

(Milli Məclis) seçkilərdə Azərbaycan Sosial Rifah Partiyasının Ali Məclisinin sədri Həmid 
Verdixanovun Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 fevral 2020-ci il tarixli 82 
saylı müraciətinin baxılmasına xitam verilsin.  

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  

 
 
 


