
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 üzvü Qabil Orucovun 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 11 oktyabr 2015-
ci il tarixli 90 saylı müraciəti üzrə  

 
RƏYİ 

 
 
Bakı şəhəri                                                                              13 oktyabr 2015-ci il 
 
2015-ci il oktyabrın 11-də “Azadlıq – 2015” siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli 

nümayəndəsi Hüseynov Akif İsa oğlu 11 oktyabr 2015-ci ildə Mərkəzi Seçki 
Komissiyasına yazılı müraciət edərək namizədliyi 117 saylı Oğuz-Qəbələ seçki dairəsi 
üzrə “Azadlıq – 2015” siyasi partiyalar bloku tərəfindən irəli sürülmüş Abdurrazakov 
Nizami Yaqub oğlunun namizəd kimi qeydə alınmasından imtinaya dair dairə seçki 
komissiyasının qərarını mübahisələndirmiş, həmin qərarın ləğv edilməsini və 
deputatlığa namizəd kimi qeydə alınmasını 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 tələblərinə uyğun tərtib edildiyindən və 
nəzərdə tutulan şikayət vermə müddətində verildiyindən tərəfimdən araşdırmaya qəbul 
edilmişdir.  

Müraciət 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.  

Səlahiyyətli nümayəndə A.İ.Hüseynov müraciətində qeyd etmişdir ki, 2015-ci il 
noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə 
N.Y.Abdurrazakovun namizədliyi 117 saylı Oğuz-Qəbələ seçki dairəsi üzrə yuxarıda adı 
çəkilən siyasi partiyalar bloku tərəfindən irəli sürülmüş, həmin seçki dairəsinin 
ərazisində seçicilərin imzası toplanılaraq imza vərəqələri və ona əlavə edilmiş digər 
zəruri sənədlər dairə seçki komissiyasına təqdim edilmiş, lakin dairə seçki komissiyası 
seçici imzalarının yoxlanılması barədə məlumat verməmiş, imzaların yoxlanılmasında 
onların iştirakı təmin edilməmiş, nəticədə əsassız olaraq N.Y.Abdurrazakovun namizəd 
kimi qeydə alınmasından imtina edilmişdir. Eyni zamanda dairə seçki komissiyası 
imzaların düzgünlüyünün yoxlanılmasının yekununa dair rəylərin və protokolun surətini 
verməmişdir. 

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

Dairə seçki komissiyasının mübahisələndirilən 7 oktyabr 2015-ci il tarixli 117/94 
saylı qərarında namizədliyi “Azadlıq – 2015” siyasi partiyalar bloku tərəfindən irəli 
sürülmüş N.Y.Abdurrazakovun namizəd kimi qeydə alınmasından imtinanın əsası kimi 



etibarlı seçici imzasının sayının az olması göstərilmişdir. Belə ki, namizəd tərəfindən 
təqdim olunmuş 532 seçici imzasından 4-ü məlumatları qeyri-düzgün göstərildiyinə, 57-
si şəxsiyyət vəsiqəsinin etibarlılıq müddətinin bitməsinə görə etibarsız hesab edilmişdir. 
Namizədin müdafiəsi üçün imza atmış 85 seçici isə yazılı ərizə ilə dairə seçki 
komissiyasına müraciət edərək aldadılma nəticəsində imza verdiklərini, həmin imzaların 
ərizəçinin müdafiəsi üçün olduğunu bilmədiklərini göstərmişlər. Beləliklə də, 146 seçici 
imzası etibarsız hesab edildiyindən, yerdə qalan etibarlı imzalar lazımi saydan az 
olduğu üçün namizədin qeydə alınması mümkün olmamaışdır.  

Araşdırma prosesində Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən 
işçi qrupu tərəfindən tərtib edilmiş rəy və protokoldan görünür ki, namizədin müdafiəsi 
üçün toplanılmış seçici imzasından 17-si seçicilər haqqında məlumatlar qeyri-düzgün 
göstərildiyinə görə, 2-si isə seçki hüququ olmayan şəxs tərəfindən qoyulduğu üçün 
etibarsız hesab edilmişdir. Beləliklə, etibarlı hesab edilmiş 428 seçici imzası 
N.Y.Aburrazakovun deputatlığa namizəd kimi qeydə alınması üçün kifayət etmir. 

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 şikayət 
əsassız olduğundan təmin edilməməli, namizədin qeydə alınmasından imtinaya dair 117 
saylı Oğuz-Qəbələ seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının 7 oktyabr 2015-ci il tarixli 
117/94 saylı qərarı qüvvədə saxlanılmalıdır. 

Yuxarıda göstərilənləri əsas götürərək, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 
Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 112-ci, 112-1-ci, 113-
cü, 147.1-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, 
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 “Azadlıq – 2015” siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli 
nümayəndəsi Hüseynov Akif İsa oğlunun 11 oktyabr 2015-ci il tarixli 90 saylı müraciəti 
əsassız olduğundan təmin edilməsin, dairə seçki komissiyasının 7 oktyabr 2015-ci il 
tarixli 117/94 saylı qərarı dəyişdirilmədən 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                                                                 Qabil Orucov   

 

 


