Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan
şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəsi Seçki Komissiyasının nəzdində yaradılmış
ekspert qrupunun üzvü Qabil Orucovun Mərkəsi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 10
yanvar 2015-ci il tarixli, 155 saylı müraciət üzrə
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Mən, ekspert qrupunun üzvü Qabil Orucov 2014-cü il dekabrın 23- də keçirilmiş
bələdiyyə seçkilərində 85 saylı Şamaxı seçki dairəsi üzrə Məlhəm bələdiyyəsi üzvlüyünə
qeydə alınmış namizəd Qədirov Qaməd İsmayıl oğlunun Azərbaycan Respublikasının
Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 10 yanvar 2015-ci il tarixli, 155 saylı müraciətini
araşdıraraq 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 araşdırmaya qəbul
edilmişdir.
85 saylı Şamaxı seçki dairəsi üzrə Məlhəm bələdiyyəsi üzvlüyünə qeydə alınmış
namizəd Qədirov Qaməd İsmayıl oğlu Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edərək
həmin seçki dairəsinin 44, 45 və 46 saylı seçki məntəqələri üzrə səsvermənin nəticələrinin
ləğv edilməsinə dair müraciətinə dairə seçki komissiyasında baxılmadığını iddia etmiş və
bununla bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsini xahiş etmişdir.
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.
Araşdırma zamanı müəyyən edilmişdir ki, ərizəçi Q.İ.Qədirovun müraciəti ilə
əlaqədar 85 saylı Şamaxı seçki dairəsinin dairə seçki komissiyası 2014-cü il dekabrın 30da 44, 45 və 46 saylı seçki məntəqələri üzrə səslərin təkrar hesablanmasını həyata
keçirmiş, həmin məntəqə seçki komissiyalarının protokollarındakı səsvermənin nəticələri
səslərin təkrar hesablanmasına dair dairə seçki komissiyasının müvafiq protokolunda əks
olunan nəticələrlə eyni olduğundan müraciət təmin edilməmiş, bu barədə qərarın surəti
ərizəçiyə göndərilmişdir.
Eyni zamanda araşdırma ilə müəyyən edilmişdir ki, müraciətdə mübahisələndirilən
seçki məntəqələrində səsvermə günü qanun pozuntuları ilə bağlı iddia edilən hallar öz
təsdiqini tapmamışdır.
Belə ki, həmin məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri R.C.Ağayeva,
A.E.Məmmədov, E.F.Aydəmirov, E.S.Zeynalov, T.Ə.Əzizov, V.M.Qədirov, V.D.İslamov,
N.N.Nəsirov, İ.M.Mürsəlov, F.B.Nəsirov, həmin bələdiyyə üzrə qeydə alınmış digər
namizədlər G.Ə.Mürsəliyeva, Y.Mirzəyeva, İ.Şıxəliyev, A.P.Xudaverdiyev, R.A.Bayramov,
S.Ə.Bağırova,
G.Novruzova,
R.S.Bayramov,
Z.Ə.İbrahimli,
C.Ə.Bayramova,
müşahidəçilər S.M.Heydərov, N.Osmanov, Z.M.Şükürov, R.A.Mahmudov, H.S.Şeydayev
izahatlarında bildirmişlər ki, səsvermə günü seçki prosesində hər hansı ciddi qanun
pozuntusu müşahidə etməmişlər, eyni zamanda səslərin hesablanması müvafiq şəxslərin
iştirakı ilə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həyata keçirilmişdir.
Tam, obyektiv və qərəzsiz araşdırma ilə əldə edilmiş yazılı sübutlarla müraciətdə
iddia olunan hallar təkzib olunduğundan şikayət təmin edilməməlidir.

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 112-ci, 112-1-ci və “Azərbaycan
Respublikası Mərkəsi 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, 7 və 8-ci bəndlərinə əsasən rəyə gəldim:
1. 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 85 saylı Şamaxı seçki
dairəsi üzrə Məlhəm bələdiyyəsi üzvlüyünə qeydə alınmış namizəd Qədirov Qaməd
İsmayıl oğlunun 10 yanvar 2015-ci il tarixli, 155 saylı müraciəti əsassız olduğundan təmin
edilməsin.
2. Rəy qəbul edildiyi andan 18 saatdan gec olmayaraq dərc olunsun (internet saytına
yerləşdirilsin) və surəti müraciət etmiş şəxsə göndərilsin.
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