2016-cı il iyunun 18-nə təyin edilmiş 90 saylı Ağdaş seçki dairəsi
üzrə 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 Ramiz İbrahimovun Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil
olmuş 3 iyun 2016-cı il tarixli 10 saylı müraciət üzrə
RƏYİ
Bakı şəhəri

3 iyun 2016-cı il

Mən, ekspert qrupunun üzvü Ramiz İbrahimov 2016-cı il iyunun 18-nə
təyin edilmiş 90 saylı Ağdaş seçki dairəsi üzrə Azərbaycan Respublikasının
Milli Məclisinə təkrar seçkilərdə namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş
Əliyev Bəybala Əşrəf oğlunun 2016-cı il iyunun 3-də Azərbaycan
Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş şikayətini
nəzərdən keçirərək aşağıdakıları müəyyən etdim:
Müraciət Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 112-ci, 112-1ci 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 tələblərinə uyğun olaraq tərəfimdən
nəzərdən keçirilərkən müəyyən edilmişdir ki, namizəd B.Ə.Əliyev tərəfindən
dairə seçki komissiyasının qeyd edilən qərarından şikayət müddət
ötürülməklə verilmişdir. Belə ki, o müraciətində göstərir ki, dairə seçki
komissiyasının qərarını 27 may 2016-cı ildə əldə etmişdir. Qərardan
şikayəti isə 3 iyun 2016-cı ildə vermişdir. Məsələyə aydınlıq gətirilməsi
üçün dairə seçki komissiyası ilə əlaqə saxlanılmış və müəyyən edilmişdir ki,
dairə seçki komissiyasının 25 may 2016-cı il tarixli 17/57 saylı qərarı onun
tərəfindən komissiyanın qeydiyyat kitabına rəsmi imza edilməklə 27 may
2016-ci ildə alınmışdır. Bu hal dairə seçki komissiyasının sənədlərin
verilməsinə dair qeydiyyat kitabından çıxarışla və həmin komissiyanın 3
iyun 2016-cı il tarixli 55 saylı məktubu ilə təsdiq edilir. Eyni zamanda qeyd
edilməlidir ki, dairə seçki komissiyasının mübahisələndirilən qərarı 26 may
2016-ci ildə namizədə poçt vasitəsi ilə də göndərilmişdir. Dairə seçki
komissiyasının qərarı namizəd tərəfindən şəxsən rəsmi qaydada 27 may
2016-cı ildə götürüldüyündən şikayətvermə müddəti də həmin tarixdən
hesablanmalıdır.
Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 112.1-ci maddəsinə və
yuxarıda göstərilən Təlimatın 4.1.2-ci yarımbəndinə əsasən, seçki
subyektləri vətəndaşların seçki hüquqlarını pozan qərar və hərəkətlərdən

(hərəkətsizlikdən) həmin qərarın dərc edildiyi və ya alındığı, hərəkətin
(hərəkətsizliyin) baş verdiyi gündən və ya maraqlı şəxsin bu haqda
məlumat aldığı gündən başlayaraq 3 gün müddətində şikayət edə bilərlər.
Şikayət seçki qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş müddət
ötürülməklə verildiyindən onu təqdim edən şəxsə geri qaytarılmalıdır.
Azərbaycan
Respublikası
Seçki
Məcəlləsinin
112-1.5.3-cü
maddəsində göstərilir ki, şikayət bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydaların
pozulması ilə daxil olmuşdursa, şikayətin onu təqdim edən şəxsə geri
göndərilməsinə dair rəy verilməlidir.
Yuxarıda göstərilənləri əsas götürərək 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”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. 2016-cı il iyunun 18-nə təyin edilmiş 90 saylı Ağdaş seçki dairəsi
üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təkrar seçkilərdə
namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Əliyev Bəybala Əşrəf oğlunun
Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 3 iyun 2016-cı il tarixli 10 saylı
müraciəti qanunvericiliklə müəyyən olunmuş şikayətvermə müddəti
ötürülməklə verildiyindən ərizəçiyə geri 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

