
2015-ci il noyabrın 1-də keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə 
seçkilərdə 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 3 noyabr 2015-ci il tarixli 126 saylı müraciət 
üzrə  

 
RƏYİ 

 
 
Bakı şəhəri                                                                              5 noyabr 2015-ci il 
 
2015-ci il noyabrın 1-də keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə 

seçkilərdə 89 saylı Göyçay-Ağdaş seçki dairəsi üzrə deputatlığa qeydə alınmış namizəd 
İsgəndərov Vidadi İsgəndər oğlu 3 noyabr 2015-ci ildə Mərkəzi Seçki Komissiyasına 
müraciət edərək seçkiqabağı təşviqat prosesində onun hüquqlarının pozulmasını 
bildirmiş və bununla bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsini xahiş etmişdir.  

Mən, ekspert qrupunun üzvü Qabil Orucov həmin müraciəti araşdırarkən 
aşağıdakıları müəyyən etdim:  

Müraciət Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin və “Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəsi Seçki Komissiyasına və dairə seçki komissiyalarına seçki 
hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar şikayət və müraciətlərin verilməsi və onlara 
baxılması qaydaları haqqında Təlimat”ın nəzərdə tutduğu şikayətvermə müddətində 
verilmişdir. 

Araşdırma ilə müəyyən edilmişdir ki, V.İ.İsgəndərovun seçkiqabağı təşviqat 
hüququnun pozulması iddiası ilə əlaqədar onun tərəfindən verilmiş eyni məzmunlu 
müraciət Mərkəzi Seçki Komissiyasında araşdırılmış, 28 oktyabr 2015-ci il tarixli 39/286 
saylı qərar qəbul olunmuş, şikayətçi tərəfindən həmin qərardan Azərbaycan 
Respublikası Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət edilmiş və məhkəmə tərəfindən Mərkəzi 
Seçki Komissiyasının müvafiq qərarı dəyişdirilmədən qüvvəsində saxlanılmışdır. 

Göründüyü kimi ərizəçinin iddialarının əsassızlığı barədə səlahiyyətli orqanların 
preyudisiyal əhəmiyyət kəsb edən qərarları qüvvədədir. Ona görə də V.İ.İsgəndərovun 
tələbinin təmin edilməsindən imtina edilməlidir. 

Yuxarıda göstərilənləri əsas götürərək, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 
Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 28.2-ci, 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” Təlimatın 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-də keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə 
seçkilərdə 89 saylı Göyçay-Ağdaş seçki dairəsi üzrə deputatlığa qeydə alınmış namizəd 
İsgəndərov Vidadi İsgəndər oğlunun 3 noyabr 2015-ci il tarixli 126 saylı müraciəti 
əsassız olduğundan təmin edilməsin. 

 
2. Rəy qəbul edildiyi andan 18 saatdan gec olmayaraq dərc olunsun (internet 

saytına yerləşdirilsin) və surəti müraciət etmiş şəxslərə göndərilsin. 
 

Ekspert qrupunun üzvü                                                                 Qabil Orucov 

 


