2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə
seçkilərdə vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və
qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində
yaradılmış ekspert qrupunun üzvü Ramiz İbrahimovun Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil
olmuş 24 sentyabr 2015-ci il tarixli 09 saylı müraciət üzrə
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Mən, ekspert qrupunun üzvü Ramiz İbrahimov 2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə 21 saylı Nəsimi birinci seçki dairəsi
üzrə namizədliyi Ümid Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş Səfərova Günel Məhərrəm
qızının 2015-ci il sentyabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki
Komissiyasına daxil olmuş müraciətini araşdıraraq aşağıdakıları müəyyən etdim:
Müraciət 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”a uyğun olaraq tərtib edilərək
müəyyən edilmiş müddətdə verildiyindən müvafiq rəy verilməsi üçün ekspert qrupunun
üzvü tərəfimdən icraata qəbul edilmişdir.
Namizəd G.M.Səfərova müraciətində qeyd etmişdir ki, 2015-ci il noyabrın 1-nə təyin
edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə namizədliyi 21 saylı Nəsimi
birinci seçki dairəsi üzrə Ümid Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş, həmin dairənin
ərazisində seçicilərin imzası toplanaraq imza vərəqələri və ona əlavə edilmiş digər zəruri
sənədlər dairə seçki komissiyasına təqdim edilmiş, ancaq dairə seçki komissiyası ona və
yaxud səlahiyyətli nümayəndəyə imzaların yoxlanması barədə məlumat verməmiş,
komissiyanın 23 sentyabr 2015-ci ildə keçirilmiş iclasının müvafiq qərarı ilə əsassız olaraq
onun namizədliyinin qeydə alınmasından imtina edilmişdir. Eyni zamanda qeyd etmişdir ki,
qərarın qəbuledilmə tarixi 22 sentyabr 2015-ci il göstərilmişdir. Xahiş edir ki, dairə seçki
komissiyasının həmin qərarı əsassız olduğundan ləğv edilsin və həmin dairədən onun
namzədliyi qeydə alınsın.
Araşdırma prosesində şikayətçi ilə əlaqə saxlanılmış, ona əlavə sənədlər təqdim
etmək və araşdırmada iştirak etmək hüququnun olması izah edilmişdir.
Eyni zamanda dairə seçki komissiyası ilə əlaqə saxlanılmış və müraciətdə qeyd
edilənlərlə bağlı izahat alınmışdır. Dairə seçki komissiyasından təqdim olunmuş müvafiq
izahat və qərardan müəyyən edilir ki, hazırda mübahisələndirilən qərar 23 sentyabr 2015ci ildə qəbul edilmişdir. Deputatlığa namizədə təqdim olunmuş qərarın surətində
qəbuledilmə tarixi texniki səhv olaraq 22 sentyabr 2015-ci il göstərilmişdir. Texniki səhvin
aradan qaldırılması üçün dairə seçki komissiyası trəfindən müvafiq qərar qəbul edilmiş və
surəti maraqlı şəxsə göndərilmişdir.
Araşdırma ilə müəyyən edilmişdir ki, dairə seçki komissiyasının deputatlığa
namizəd G.M.Səfərovanın namizədliyinin qeydə alınmasından imtina edilməsi barədə
qərarının əsası kimi 7 imza vərəqəsində imza toplayan şəxslərin səlahiyyətlərinin
müəyyən edilməməsi və eyni zamanda Ümid Partiyası tərəfindən səlahiyyətli
nümayəndələrin siyahısının dairə seçki komissiyasına təqdim edilməməsi göstərilmişdir.
Araşdırma prosesində Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində fəaliyyət göstərən işçi
qrupu tərəfindən namizədin qeydə alınması üçün zəruri olan sənədlərin yoxlanılması
nəticəsində tərtib edilmiş 25 sentyabr 2015-ci il tarixli protokol və rəylərdən görünür ki,
G.M.Səfərovanın namizəd kimi qeydə alınması üçün təqdim etdiyi imza vərəqələrində olan
seçici imzaları Seçki Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydalara uyğun toplanılmışdır. Belə
ki, namizəd tərəfindən toplanılmış 550 seçici imzasından 468-i etibarlı hesab edilmişdir ki,

bu da namizədin qeydə alınması üçün kifayət edir.
Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 147.1-ci maddəsinə əsasən namizədin
müdafiəsi üçün onun irəli sürüldüyü seçki dairəsinin ərazisində seçicilərin azı 450 imzası
toplanılmalıdır.
Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, Seçki Məcəlləsinin 60.2-ci maddəsində
qeydiyyatdan imtina edilməsinin əsasları göstərilmişdir. Həmin əsaslar sırasında dairə
seçki komissiyasının deputatlığa namizədin qeydiyyatından imtina edilməsi barədə
qərarında əsaslandığı hallar göstərilməmişdir.
Göstərilənlərə əsasən şikayət əsaslı olduğundan təmin edilməli, 21 saylı Nəsimi
birinci seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının Ümid Partiyasından deputatlığa namizəd
G.M.Səfərovanın namizəd kimi qeydə alınmasından imtina edilməsi barədə 23 sentyabr
2015-ci il tarixli 12/32 saylı qərarı ləğv edilməli və o, həmin seçki dairəsindən namizəd kimi
qeydə alınmalıdır.
Yuxarıda göstərilənlərə və Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 59-cu, 60cı, 112-ci, 112-1-ci, 147-ci, 148.1-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. 2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə
seçkilərdə 21 saylı Nəsimi birinci seçki dairəsi üzrə namizədliyi Ümid Partiyası tərəfindən
irəli sürülmüş Səfərova Günel Məhərrəm qızının 24 sentyabr 2015-ci il tarixli 09 saylı
müraciəti təmin edilsin, onun namizəd kimi qeydə alınmasından imtinaya dair həmin dairə
seçki komissiyasının 23 sentyabr 2015-ci il tarixli 12/32 saylı qərarı ləğv edilsin.
2. 21 saylı Nəsimi birinci seçki dairəsi üzrə namizədliyi Ümid Partiyası tərəfindən
irəli sürülmüş Səfərova Günel Məhərrəm qızı həmin seçki dairəsi üzrə deputatlığa
namizəd kimi qeydə alınsın.
3. Rəy qəbul edildiyi andan 18 saatdan gec olmayaraq dərc olunsun (internet
saytına yerləşdirilsin) və surəti müraciət etmiş şəxsə göndərilsin.
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