
      Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) 
və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəsi Seçki 
Komissiyasının nəzdində yaradılmış ekspert qrupunun üzvü Rafiq Abbasovun 
2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 92 saylı Zərdab- 
Ucar seçki dairəsindən Zərdab bələdiyyəsi üzvlüyünə qeydə alınmış 
namizədlər Zülfüyev İbrahim Zülfü oğlu və İsgəndərli Yaşar Talıbxan oğlunun 
Mərkəsi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 01 yanvar 2015-ci il tarixli, 108 saylı 
müraciəti üzrə  
 
   RƏYİ 
 
  Bakı şəhəri 02 yanvar 2015-ci il  
 
 Mən, ekspert qrupunun üzvü Rafiq Abbasov 2014-cü il dekabrın 23- 
də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 92 saylı Zərdab- Ucar seçki dairəsindən 
Zərdab bələdiyyəsi üzvlüyünə qeydə alınmış namizədlər Zülfüyev İbrahim 
Zülfü oğlu və İsgəndərli Yaşar Talıbxan oğlunun Azərbaycan Respublikasının 
Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 01 yanvar 2015-ci il tarixli, 108 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 və nəzərdə tutulan şikayət vermə müddətində verildiyindən 
araşdırmaya qəbul edilmişdir.  

2014-cü il dekabrın 23-də keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində 92 saylı 
Zərdab- Ucar seçki dairəsindən Zərdab bələdiyyəsi üzvlüyünə qeydə alınmış 
namizədlər Zülfüyev İbrahim Zülfü oğlu və İsgəndərli Yaşar Talıbxan oğlu 
Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edərək seçki bülletenlərində onlara aid 
məlumatların düzgün göstərilmədiyini bildirmiş və Zərdab bələdiyyəsi üzrə 
seçkilərin nəticələrinin ləğv edilməsini xahiş etmişlər. 

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 
prinsipini əsas götürülərək, qanunla müəyyən olunmuş qaydada  
araşdırılmışdır.  

Araşdırma prosesində ərizəçi ilə əlaqə yaradılmış, araşdırmada iştirak 
etmək hüququ barədə ona məlumat verilmişdir.  

Araşdırma zamanı 92 saylı Zərdab- Ucar seçki dairəsi dairə seçki 
komissiyasından verilən arayış və həmin seçki dairəsinin 1, 2, 3, 4, 5 və 6 
saylı məntəqə seçki komissiyası üzvlərinin izahatları əsasında müəyyən 



olunmuşdur ki, Zərdab bələdiyyəsi üzvlüyünə qeydə alınmış namizədlər 
Zülfüyev İbrahim Zülfü oğlu və İsgəndərli Yaşar Talıbxan oğlu  namizədliyin 
irəli sürülməsi mərhələsində müvafiq dairə seçki komissiyasına təqdim 
etdikləri seçki sənədlərində özlərinə aid bütün zəruri məlumatları 
göstərmişlər. Seçki bülletenləri hazırlanarkən adıçəkilən qeydə alınmış 
namizədlərə aid məlumatlar olduğu kimi bülletenlərə daxil edilmiş və çap 
olunmuşdur. Səsvermə günü seçki bülletenlərində həmin şəxslərə aid 
məlumatlarda hər hansı əlavə və düzəliş olunmamışdır. 

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. 92 saylı Zərdab- Ucar seçki dairəsindən Zərdab bələdiyyəsi üzvlüyünə 

qeydə alınmış namizədlər Zülfüyev İbrahim Zülfü oğlu və İsgəndərli Yaşar 
Talıbxan oğlunun 01 yanvar 2015-ci il tarixli, 108 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.  
 
 
 Ekspert qrupunun üzvü Rafiq Abbasov 
 

 
  

  
 


