
Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən 
(hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə 
Mərkəsi Seçki Komissiyasının nəzdində yaradılmış ekspert qrupunun üzvü 
Rafiq Abbasovun 2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan 
Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə 2015-ci il noyabrın 1-nə təyin 
edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə 8 saylı 
Binəqədi birinci seçki dairəsi üzrə namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli 
sürülmüş İbrahimov Ağasif Şakir oğlunun Mərkəzi Seçki Komissiyasına  05 
oktyabr 2015-ci il tarixli 34 saylı müraciəti üzrə  
 
   RƏYİ 
 
  Bakı şəhəri                                                    07 oktyabr 2015-ci il 
  
  

 Mən, ekspert qrupunun üzvü Rafiq Abbasov 2015-ci il noyabrın 
1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə 
2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli 
Məclisinə seçkilərdə 8 saylı Binəqədi birinci seçki dairəsi üzrə namizədliyi 
öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş İbrahimov Ağasif Şakir oğlunun Mərkəzi 
Seçki Komissiyasına daxil olmuş  05 oktyabr 2015-ci il tarixli 34 saylı yazılı 
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” Təlimatın 
tələblərinə uyğun tərtib edildiyindən və nəzərdə tutulan şikayət vermə 
müddətində verildiyindən araşdırmaya qəbul edilmişdir. 

2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisinə seçkilərdə 8 saylı Binəqədi I seçki dairəsi üzrə namizədliyi öz 
təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş İbrahimov Ağasif Şakir oğlu 5 oktyabr 2015-ci 
ildə Mərkəzi Seçki Komissiyasına yazılı müraciət edərək müvafiq dairə 
seçki komissiyasına namizədliyinin qeydiyyatı üçün təqdim etdiyi seçki 
sənədlərinə əsassız olaraq baxılmadığını bildirmiş və pozulmuş 
hüquqlarının bərpa olunmasını xahiş etmişdir. 

Araşdırma zamanı ərizəçi ilə əlaqə saxlamağa (055 344 78 23) cəhd 
göstərilsə də, bu, mümkün olmamışdır. 

Tam, hərtərəfli, obyektiv və qərəzsiz araşdırma nəticəsində müəyyən 
edilmişdir ki, namizədin qeydə alınması üçün imza vərəqələri və digər seçki 
sənədləri müvafiq dairə seçki komissiyasına seçki qanunvericiliyində 
nəzərdə tutulmuş müddət ötürülməklə verilmiş və bu səbəbdən də 
baxılmamış saxlanılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 58.1-ci maddəsinə əsasən 
irəli sürülmüş namizədlərin qeydə alınması üçün zəruri olan seçki 
sənədlərini namizəd və ya siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun 



səlahiyyətli nümayəndəsi səsvermə gününə ən çoxu 50 və ən azı 30 gün 
qalmış saat 18.00-dək müvafiq seçki komissiyasına təqdim etməlidir. 

Müvafiq dairə seçki komissiyasından təqdim olunmuş arayışdan 
görünür ki, daputatlığa namizəd A.Ş.İbrahimov imza vərəqələri və digər 
seçki sənədlərini müvafiq dairə seçki komissiyasına 02 oktyabr 2015-ci 
saat 18.34-də təqdim etmiş və bunu öz imzası ilə təsdiq etmişdir. 

“Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər zamanı təsdiq 
edilmiş deputatlığa namizədin müdafiəsi üçün seçici imzalarının 
toplanmasıvə dairə seçki komissiyasına təqdim edilməsi qaydaları 
haqqında” Təlimatın 2.3-cü bəndinə əsasən dairə seçki komissiyaları imza 
vərəqələrini Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsində qeyd edilən 
müddətdə saat 9.00-dan 18.00-dək qəbul edir. Qanunvericiliklə müəyyən 
edilən müddətdən sonra təqdim olunan imza vərəqələri qanunla müəyyən 
olunmuş müddətdə verilmiş imza vərəqələrinin doğurduğu hüquqi nəticəni 
yaratmır. 

Göründüyü kimi, müvafiq dairə seçki komissiyası tərəfindən seçki 
qanunvericiliyinin prosessual qaydalarına riayət etməklə yanaşı, eyni 
zamanda maddi normaların tətbiqində də düzgün nəticəyə gəlinmişdir. 

 
Yuxarıda göstərilənləri əsas götürərək, Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 
19.4-cü, 28.2-ci, 59-cu, 60-cı, 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 
1, 2, 4, 6, 7 və 8-ci bəndlərinə əsasən rəyə gəldim: 

 
1. 2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının 

Milli Məclisinə seçkilərdə 8 saylı Binəqədi birinci seçki dairəsi üzrə 
namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş İbrahimov Ağasif Şakir oğlu 
Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 05 oktyabr 2015-ci il tarixli 34 
saylı müraciəti əsassız olduğundan təmin edilməsin.  

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


