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2015-ci il noyabrın 1-də keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə 

seçkilərdə müşahidəçi kimi qeydə alınmış Qəzvinli Kamil Adil oğlu və Məmmədov Miryusif 
Əli oğlu 2 noyabr 2015-ci ildə Mərkəzi Seçki Komissiyasına yazılı müraciət edərək 
səsvermə günü 8 saylı Binəqədi birinci seçki dairəsinin 27 saylı seçki məntəqəsində bəzi 
qanun pozuntularının olduğunu iddia etmiş və bununla bağlı müvafiq tədbirlərin 
görülməsini xahiş etmişlər. 

Müraciət 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 tələblərinə uyğun olaraq 
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində ekspert qrupunun üzvü 
tərəfindən nəzərdən keçirilərək bu barədə müvafiq rəy verilmiş və komissiyanın iclasında 
baxılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 112.2-ci, 112-1.12-ci maddələrinə və 
yuxarıda göstərilən Təlimatın 8.6-cı bəndinə uyğun olaraq şikayət və ya müraciət aidiyyət 
qaydalarının pozulması ilə daxil olmuşdursa, həmin müraciətin aidiyyəti üzrə 
göndərilməsinə dair qərar qəbul edilməlidir. 

Yuxarıda göstərilənləri əsas götürərək, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki 
Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 28.2-ci, 112-ci, 112-1-
ci, 112-1.12-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, 7-ci hissələrinə və 8.6-cı bəndinə əsasən   q ə r a r a   a l ı r : 

 
1. 2015-ci il noyabrın 1-də keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə 

seçkilərdə müşahidəçi kimi qeydə alınmış Qəzvinli Kamil Adil oğlu və Məmmədov Miryusif 
Əli oğlunun Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmüş 2 noyabr 2015-ci il tarixli 115 saylı 
müraciəti aidiyyət qaydalarının pozulması ilə daxil olduğundan araşdırılması üçün 8 saylı 
Binəqədi birinci seçki dairəsinin dairə seçki komissiyasına göndərilsin. 

2. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 
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