
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 Qabil Orucovun Mərkəzi Seçki 
Komissiyasına daxil olmuş 15 oktyabr 2015-ci il tarixli 99 saylı müraciət üzrə 
 

 
RƏYİ 

 
 Bakı şəhəri           16 oktyabr 2015-ci il 
 
 

Mən, ekspert qrupunun üzvü Qabil Orucov 2015-ci il 2015-ci il noyabrın 1-nə 
təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə Azərbaycan Sosial 
Demokrat Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələri Babayeva Günel Rauf qızı və Əliyeva 
Sevda Xanhüseyn qızının 15 oktyabr 2015-ci ildə 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 tərəfimdən icraata qəbul edilmişdir.  

Araşdırma prosesində səlahiyyətli nümayəndələr G.R.Babayeva və  S.X.Əliyeva 
15 oktyabr 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına yazılı 
müraciət edərək şikayətdən imtina etdiklərini bildirmiş və müraciətin araşdırılmasına 
xitam verilməsini xahiş etmişdirlər. 

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 Təlimat”ın 1-ci, 2-ci, 6-
cı, 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 Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının səlahiyyətli 
nümayəndələri Babayeva Günel Rauf qızı və Əliyeva Sevda Xanhüseyn qızının 35 saylı 
Xətai üçüncü seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının 16/2 saylı qərarından verilmiş 
şikayətdən imtina etdiklərinə görə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 15 oktyabr 
2015-ci il tarixli 99 saylı müraciətin araşdırılmasına xitam verilsin. 

2. Rəy qəbul edildiyi andan 18 saatdan gec olmayaraq dərc olunsun (internet 
saytına yerləşdirilsin) və surəti müraciət etmiş şəxsə göndərilsin.  
 
 
 Ekspert qrupunun üzvü       Qabil Orucov  

 
 
 


