2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinə seçkilərdə vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən
(hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə
Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində yaradılmış ekspert qrupunun üzvü
Ramiz İbrahimovun Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 yanvar 2020ci il tarixli 27 saylı müraciət üzrə
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Mən, ekspert qrupunun üzvü Ramiz İbrahimov 2020-ci il fevralın 9-na
təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə seçkilərdə 120 saylı
Cəbrayıl – Qubadlı seçki dairəsi üzrə namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli
sürülmüş İsmayılov Babək Əli oğlunun namizəd kimi qeydə alınmasından
imtinaya dair 120 saylı Cəbrayıl – Qubadlı seçki dairəsi seçki dairəsi dairə
seçki komissiyasının (dairə seçki komissiyası) 15 yanvar 2020-ci il tarixli
26/78 saylı qərarından verdiyi 17 yanvar 2020-ci tarixli 27 saylı şikayətini
araşdıraraq müəyyən etdim:
Müraciət Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 112-ci və 112-1ci maddələrinin və “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki
Komissiyasına və dairə seçki komissiyalarına seçki hüquqlarının pozulması
ilə əlaqədar şikayət və müraciətlərin verilməsi və onlara baxılması qaydaları
haqqında” Təlimatda nəzərdə tutulan müddətdə və qaydada verildiyindən
icraata qəbul edilmiş və araşdırma aparılmışdır.
Namizəd B.Ə.İsmayılov müraciətində bildirmişdir ki, 2020-ci il fevralın 9na təyin edilmiş Milli Məclisə seçkilərdə 120 saylı Cəbrayıl – Qubadlı seçki
dairəsi üzrə namizədliyi 7 yanvar 2020-ci ildə öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş,
9 yanvar 2020-ci ildə imza vərəqələrini götürmüş, 10 yanvar 2020-ci ildə imza
vərəqələri və ona əlavə edilmiş digər seçki sənədlərini dairə seçki
komissiyasına təqdim etmişdir. Dairə seçki komissiyasının hazırda
mübahisələndirilən qərarı ilə təqdim etdiyi seçici imzalarından 72 imza
etibarsız hesab edilmiş və əmlakı barədə məlumatda mülkiyyət hüququ ilə
ona məxsus olan əmlaklarının göstərilməməsinə görə namizəd kimi qeydə
alınmasından imtina edilmişdir. Eyni zamanda müraciətində qeyd etmişdir ki,
məlumatda göstərmədiyi qeyri-yaşayış binası 2011-ci ildə başqa şəxsin adına
rəsmiləşdirildiyinə görə onun adına olan qeydiyyat ləğv edilmiş, mülkiyyətində
olan digər qeyri-yaşayış sahəsinə ilə bağlı başqa şəxsə 27 iyun 2019-cu il
tarixdə etibarnamə vermiş və qeyri-yaşayış sahəsinin idarəçiliyini ona həvalə
etdiyindən həmin mülkiyyətin necə idarə olunması ilə maraqlanmamışdır.

Namizəd tərəfindən göstərilən qeyri-yaşayış sahəsinin mülkiyyətində
olmasını təsdiq edən daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış və həmin
əmlaka dair notariat qaydasında verilmiş etibarnamənin surəti müraciətə
əlavə edilmişdir.
Araşdırma ilə əlaqədar şikayətçi ilə əlaqə saxlanılmış, araşdırma və
iclasda iştirak etmək, həmçinin digər hüquqlarının olması izah edilmiş, onun
Komissiyanın iclasında iştirakı təmin edilmişdir.
Dairə seçki komissiyası namizədliyi irəli sürülmüş B.Ə.İsmayılovun
namizəd kimi qeydə alınmasından imtina edilməsi barədə qərarını onunla
əsaslandırmışdır ki, namizəd təqdim etdiyi əmlak barəsində məlumatda
mülkiyyət hüququ əsasında ona məxsus olan daşınmaz əmlaklarını tam
göstərməmiş, həmçinin etibarlı hesab edilmiş seçici imzaları namizədliyin
qeydə alınması üçün kifayət etməmişdir.
Belə ki, Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətindən verilmiş 13 yanvar
2020-ci il tarixli məktubda onun əmlak barədə məlumatda göstərdiyi
mənzildən əlavə müxtəlif ünvanlarda olan iki daşınmaz əmlakının olması
müəyyən edilmişdir. Həmçinin işçi qrupu tərəfindən imza vərəqələrindəki
imzaların düzgünlüyünün yoxlanılması ilə təqdim olunmuş 500 imzadan 72
imza, o cümlədən 29 imza oxşar olması səbəbindən etibarsız hesab edilmiş,
etibarlı hesab edilən 428 imza isə namizədliyin qeydə alınması üçün kifayət
etməmişdir.
Göstərilənlərə əsasən dairə seçki komissiyasının 15 yanvar 2020-ci il
tarixli 26/78 saylı qərarı ilə B.Ə.İsmayılovun namizədliyinin qeydə
alınmasından imtina edilmişdir.
Araşdırma ilə əlaqədar müvafiq sənədlər dairə seçki komissiyasından
tələb edilərək Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən işçi
qrupuna təqdim edilmişdir. İşçi qrupu tərəfindən namizəd B.Ə.İsmayılovun
təqdim etdiyi imza vərəqələrindəki imzaların yoxlanılması ilə bağlı verilmiş 18
yanvar 2020-ci il tarixli protokol və rəydən müəyyən edilir ki, namizədliyin
qeydə alınması üçün toplanılmış seçici imzalarından 35 imza etibarsız, 465
imza isə etibarlı hesab edilmişdir.
Seçki Məcəlləsinin 147.1-ci maddəsinə əsasən etibarlı hesab edilmiş
imzaların sayı namizədliyin qeydə alınması üçün kifayət etdiyindən dairə
seçki komissiyasının qərarı onun namizədliyinin qeydə alınmasından həmin
əsasla imtina edilməsi hissəsində düzgün olmamışdır.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən işçi
qrupunun namizədin əmlak barəsində təqdim etdiyi məlumatların
yoxlanılmasına dair 18 yanvar 2020-ci il tarixli rəyində göstərilir ki, deputatlığa
namizəd İsmayılov Babək Əli oğlunun əmlak barəsində təqdim etdiyi
məlumatda göstərmədiyi, lakin onun mülkiyyətində olan daşınmaz əmlakı
aşkar olunmuşdur.
Namizədin digər əmlaka dair mülkiyyət hüququna xitam verilməsi
barədə müraciətində göstərdikləri ilə əlaqədar qeyd edilməsi zəruridir ki,
Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin 1 saylı Bakı Ərazi İdarəsindən

verilmiş məktubda daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində həmin əmlak
üzərində onun mülkiyyət hüququna 17 yanvar 2020-ci il tarixdə notarial
qaydada təsdiq olunmuş ərizəsinə əsasən xitam verildiyi göstərilmişdir.
Namizəd B.Ə.İsmayılovun ona məxsus daşınmaz əmlak barədə dairə
seçki komissiyasına düzgün məlumat verməməsi Seçki Məcəlləsinin 60.2.3cü maddəsinə əsasən namizədin qeydə alınmasından imtina üçün əsas
olduğundan dairə seçki komissiyası qanunauyğun olaraq həmin əsasla onun
namizədliyinin qeydə alınmasından imtina etmişdir.
Göstərilənlərə əsasən müraciət qismən təmin edilməli, B.Ə.İsmayılovun
namizədliyinin qeydə alınmasından imtinaya dair dairə seçki komissiyasının
15 yanvar 2020-ci il tarixli 26/78 saylı qərarının əsaslandırma hissəsindən
imtinanın əsası kimi namizədliyin qeydə alınması üçün seçici imzalarının
kifayət etməməsi hissəsi çıxarılmalı, qərar digər hissədə dəyişdirilmədən
saxlanılmalıdır.
Yuxarıda göstərilənlərə və Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin
59-cu, 60-cı, 112-ci, 112-1-ci, 147-ci, 148-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, 4-cü, 6-cı və 7-ci
hissələrinə əsasən r ə y ə g ə l d i m:
1. 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Milli Məclisə seçkilərdə 120 saylı
Cəbrayıl – Qubadlı seçki dairəsi üzrə namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli
sürülmüş İsmayılov Babək Əli oğlunun 17 yanvar 2020-ci il tarixli 27 saylı
müraciəti qismən təmin edilsin, dairə seçki komissiyasının 15 yanvar 2020-ci
il tarixli 26/78 saylı qərarının əsaslandırma hissəsindən imtinanın əsası kimi
namizədliyin qeydə alınması üçün seçici imzalarının kifayət etməməsi hissəsi
çıxarılsın, qərar digər hissədə dəyişdirilmədən saxlanılsın.
2. Rəy qəbul edildiyi andan 18 saatdan gec olmayaraq dərc olunsun
(internet saytına yerləşdirilsin) və surəti müraciət etmiş şəxsə göndərilsin.
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