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Mən, ekspert qrupunun üzvü Ramiz İbrahimov 2015-ci il noyabrın 1-də 

keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə 35 saylı Xətai 

üçüncü seçki dairəsi üzrə namizədliyi Ümid Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş və 

qeydə alınmış Ağa-zadə İqbal Fehruz oğlunun 2015-ci il noyabrın 3-də 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş müraciətini 

araşdıraraq aşağıdakıları müəyyən etdim: 

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 112 və 112-1-ci 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” Təlimatın tələblərinə uyğun 

olaraq müraciət ekspert qrupunun üzvü tərəfindən ilkin olaraq nəzərdən 

keçirilərkən müəyyən edilmişdir ki, müraciət aidiyyət qaydalarının pozulmasi ilə 

daxil olmuşdur. 

Belə ki, Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 112.3-cü maddəsinin 

tələbinə görə şikayət ilkin olaraq yuxarı seçki komissiyası tərəfindən təmin 

edilməzsə, dairə seçki komissiyasının qərarından və ya hərəkətindən 

(hərəkətsizliyindən) Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət verilə bilər. 

Müraciətlə bağlı 35 saylı Xətai üçüncü seçki dairəsinin dairə seçki 

komissiyasından təqdim edilmiş məlumatda bildirilir ki, səsvermə günü Ümid 

Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələrinin, müşahidəçilərinin, həmçinin qeydə 

alınmış namizəd İ.F.Ağa-zadənin dairə və məntəqə seçki komissiyalarına qanun 

pozuntularına dair müraciətləri daxil olmamışdır. 

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 112-1.12-ci maddəsinə və 

yuxarıda göstərilən Təlimatın 8.6-cı bəndinə uyğun olaraq şikayət və ya müraciət 

aidiyyət qaydalarının pozulması ilə daxil olmuşdursa, ekspert qrupunun üzvü 

həmin müraciətin aidiyyəti üzrə göndərilməsinə dair rəy verməlidir. 

Göstərilənlərə əsasən müraciət aidiyyəti üzrə araşdırılması üçün 35 saylı 

Xətai üçüncü seçki dairəsinin dairə seçki komissiyasına göndərilməlidir. 

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” Təlimatın 8.6-cı bəndinə əsasən 

rəyə gəldim: 

 



1. Qeydə alınmış namizəd Ağa-zadə İqbal Fehruz oğlunun Mərkəzi Seçki 

Komissiyasına daxil olmuş 3 noyabr 2015-ci il tarixli 123 saylı müraciəti aidiyyət 

qaydalarının pozulması ilə daxil olduğundan araşdırılması üçün aidiyyəti üzrə 35 

saylı Xətai üçüncü seçki dairəsinin dairə seçki komissiyasına göndərilsin. 

2. Rəy qəbul edildiyi andan 18 saatdan gec olmayaraq dərc olunsun (internet 

saytına yerləşdirilsin) və surəti müraciət etmiş şəxsə göndərilsin. 

 

Ekspert qrupunun üzvü                                                         Ramiz İbrahimov 


