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 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Seçki Komissiyasının nəzdində yaradılmış ekspert qrupunun üzvüləri İradə Hacıyeva və
Rafiq Abbasovun Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 9 oktyabr 2015-ci il tarixli 65
saylı və 10 oktyabr 2015-ci il tarixli 81 saylı müraciətləri üzrə birgə
RƏYİ
Bakı şəhəri

11 oktyabr 2015-ci il

2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə
seçkilərdə “AZADLIQ – 2015” siyasi partiyalar bloku tərəfindən 83 saylı Ağcabədi-Füzuli
seçki dairəsi üzrə namizədliyi irəli sürülmüş İmanov İman İbiş oğlu 9 oktyabr 2015-ci ildə
Mərkəzi Seçki Komissiyasına yazılı müraciət edərək namizəd kimi qeydə alınmasından
imtinaya dair dairə seçki komissiyasının qərarını mübahisələndirmiş, həmin qərarın ləğv
edilməsini və deputatlığa namizəd kimi qeydə alınmasını xahiş etmişdir. Eyni zamanda
həmin seçki dairəsi üzrə qeydə alınmış namizəd Hacıyeva Şərafət Qəzənfər qızı da
Mərkəzi Seçki Komissiyasına yazılı müraciət edərək dairə seçki komissiyasının bu
qərarını mübahisələndirmiş və İ.İ.İmanovun imza vərəqələrindəki seçici imzalarının və
digər zəruri sənədlərin ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən araşdırılmasını xahiş etmişdir.
Mən, ekspert qrupunun üzvü İradə Hacıyeva həmin müraciətləri araşdırarkən
aşağıdakıları müəyyən etdim:
Müraciətlər bir icraatda birləşdirilmiş və 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 tələblərinə uyğun tərtib
edildiyindən və nəzərdə tutulan şikayət vermə müddətində verildiyindən tərəfimdən
araşdırmaya qəbul edilmişdir.
Müraciətlər Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 112 və 112-1-ci
maddələrinə 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”a uyğun olaraq
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.
Namizəd İ.İ.İmanov müraciətində qeyd etmişdir ki, namizədliyi 83 saylı AğcabədiFüzuli seçki dairəsi üzrə “AZADLIQ – 2015” siyasi partiyalar bloku tərəfindən irəli
sürülmüş, həmin dairənin ərazisində seçicilərin imzaları toplanılaraq imza vərəqələri və
ona əlavə edilmiş digər zəruri sənədlər dairə seçki komissiyasına təqdim edilmiş, lakin
dairə seçki komissiyası əsassız olaraq onu namizəd kimi qeydə almaqdan imtina etmiş,
habelə dairə seçki komissiyasının müvafiq qərarı ona təqdim edilməmişdir.
Araşdırma prosesində müəyyən edilmişdir ki, dairə seçki komissiyası 5 oktyabr
2015-ci ildə İ.İ.İmanovu namizəd kimi qeydə alınıb-alınmaması məsələsinə dair
komissiyanın 6 oktyabr 2015-ci ildə keçiriləcək iclasın yeri və vaxtı barədə teleqramla
məlumatlandırmış, 6 oktyabr 2015-ci ildə isə telefon vasitəsilə bir daha iclasın vaxtı
barədə məlumat vermişdir.
Dairə seçki komissiyasının mübahisələndirilən qərarında namizədliyi irəli
sürülmüş İ.İ.İmanovun deputatlığa namizəd kimi qeydə alınmasından imtinanın əsası
kimi təqdim edilmiş 533 seçici imzasından 118-nin oxşar imzalar olduğu üçün etibarsız

hesab edildiyi göstərilmişdir.
Araşdırma prosesində Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən
işçi qrupu tərəfindən namizədin müdafiəsi üçün toplanılmış 533 seçici imzasından
müxtəlif şəxslərin adından bir şəxs tərəfindən və ya bir şəxsin adından müxtəlif şəxslər
tərəfindən qoyulduğuna görə 156 imza etibarsız hesab edildiyi və beləliklə də etibarlı
seçici imzalarının lazımi saydan az olduğu üçün İ.İ.İmanov deputatlığa namizəd kimi
qeydə alınmamalıdır.
Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 147.1-ci maddəsinə əsasən
namizədin müdafiəsi üçün onun irəli sürüldüyü seçki dairəsinin ərazisində seçicilərin azı
450 imzası toplanılmalıdır.
Tam, obyektiv və qərəzsiz araşdırma ilə əldə edilmiş məlumatlara əsasən qeydə
alınmış namizəd Ş.Q.Hacıyevanın müraciəti təmin edilməli, İ.İ.İmanovun şikayəti isə
əsassız olduğundan təmin olunmamalıdır. Namizədin qeydə alınmasından imtinaya dair
83 saylı Ağcabədi-Füzuli seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının 6 oktyabr 2015-ci il
tarixli 17/41 saylı qərarı dəyişdirilmədən qüvvədə saxlanılmalıdır.
Yuxarıda göstərilənləri əsas götürərək, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi
Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 112-ci, 112-1-ci, 147.1ci, 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, 2, 4, 6 və
7-ci bəndlərinə 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 83 saylı Ağcabədi-Füzuli seçki dairəsi üzrə deputatlığa qeydə
alınmış namizəd Hacıyeva Şərafət Qəzənfər qızının müraciəti təmin edilsin.
2. 2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisinə seçkilərdə “AZADLIQ – 2015” siyasi partiyalar bloku tərəfindən 83 saylı
Ağcabədi-Füzuli seçki dairəsi üzrə namizədliyi irəli sürülmüş İmanov İman İbiş oğlunun
9 oktyabr 2015-ci il tarixli 65 saylı müraciəti əsassız olduğundan təmin edilməsin, 83
saylı Ağcabədi-Füzuli seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının 6 oktyabr 2015-ci il tarixli
17/41 saylı qərarı qüvvədə saxlanılsın
2. Rəy qəbul edildiyi andan 18 saatdan gec olmayaraq dərc olunsun (internet
saytına yerləşdirilsin) və surəti müraciət etmiş şəxslərə göndərilsin.
Ekspert qrupunun üzvü

İradə Hacıyeva

