
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 Validə Kazımovanın 
Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 noyabr 2015-ci il tarixli 170 saylı müraciəti 
üzrə  

 
RƏYİ 

 
 
Bakı şəhəri                                                                           14 noyabr 2015-ci il 
 
2015-ci il noyabrın 11-də 71 saylı Masallı kənd seçki dairəsi üzrə qeydə alınmış 

namizəd Rzayev Qubadəli Əli oğlu 11 noyabr 2015-ci ildə Mərkəzi Seçki Komissiyasına 
müraciət edərək səsvermə günü adıçəkilən seçki dairəsi üzrə qanun pozuntularının baş 
verdiyini, bununla əlaqədar müvafiq dairə seçki komissiyasına yazılı müraciət etdiyinə 
baxmayaraq həmin müraciətə baxılmadığını bildirmiş və pozulmuş hüquqlarının bərpa 
olunmasını xahiş etmişdir. 

Mən, ekspert qrupunun üzvü Validə Kazımova həmin müraciəti araşdırarkən 
aşağıdakıları müəyyən etdim:  

Müraciət Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 112 və 112-1-ci 
maddələrinin və “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına və dairə 
seçki komissiyalarına seçki hüquqularının pozulması ilə əlaqədar şikayət və 
müraciətlərin verilməsi və onlara baxılması qaydaları haqqında Təlimat”ın tələblərinə 
uyğun tərtib edildiyindən və nəzərdə tutulan şikayət vermə müddətində verildiyindən 
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində ekspert qrupunun 
üzvü kimi tərəfimdən icraata qəbul edilmiş və vətəndaşların seçki hüquqlarının daha 
səmərəli təmini prinsipi əsas götürülərək, qanunla müəyyən olunmuş qaydada  
araşdırılmışdır.  

Araşdırma prosesində müraciət etmiş deputatlığa namizədlə əlaqə saxlanılmış, 
əlavə sənədlər və materiallar təqdim etmək, araşdırmada və iclasda iştirak etmək 
hüquqlarının olması izah edilmişdir.  

Aparılmış araşdırma nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, ərizəçi 3 noyabr 2015-ci 
ildə poçt vasitəsilə dairə seçki komissiyasına müraciət göndərmiş, həmin müraciət 6 
noyabr 2015-ci ildə dairə seçki komissiyasına daxil olmuş və 8 noyabr 2015-ci ildə 
komissiyanın iclasında baxılmışdır. Dairə seçki komissiyası tərəfindən təqdim edilmiş 
arayış və qəbzdən görünür ki, şikayətlə əlaqədar dairə seçki komissiyasının qəbul etdiyi  
32/122 saylı qərarının surəti 8 noyabr 2015-ci ildə saat 15.45-də  namizədin vəkil 
edilmiş şəxsi C.Talıbova təqdim edilmişdir.  

Beləliklə, qeydə alınmış namizəd Q.Ə.Rzayevin iddia etdiyi dairə seçki 
komissiyasının qanunsuz hərəkətsizliyi öz təsdiqini tapmadığından müraciət əsassızdır 
və təmin edilməməlidir.  

Yuxarıda göstərilənləri əsas götürərək, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 
Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 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 1, 2, 4, 6 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 71 saylı Masallı kənd seçki dairəsi üzrə qeydə alınmış namizəd Rzayev 



Qubadəli Əli oğlunun 11 noyabr 2015-ci il tarixli 170 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                                                                 Validə Kazımova 

 


