
2015-ci il noyabrın 1-də keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının  
Milli Məclisinə seçkilərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş  

3 noyabr 2015-ci il tarixli 126 saylı müraciətə baxılması barədə  
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 

 
Q Ə R A R I 

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

seçkilərdə 89 saylı Göyçay-Ağdaş seçki dairəsi üzrə deputatlığa qeydə alınmış namizəd 
İsgəndərov Vidadi İsgəndər oğlu 3 noyabr 2015-ci ildə Mərkəzi Seçki Komissiyasına 
müraciət edərək seçkiqabağı təşviqat prosesində onun hüquqlarının pozulmasını bildirmiş, 
həmin seçki dairəsi üzrə seçkilərin nəticələrinin ləğv edilməsini, seçki dairəsi üzrə seçki 
komissiyaları üzvlərinin, seçkiyə müdaxilə edən aidiyyəti dövlət orqanları nümayəndələrinin 
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi barədə təqdimat verilməsini xahiş etmişdir. 

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 qaydalara haqqında Təlimat”ın tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan 
Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində ekspert qrupunun üzvü tərəfindən 
araşdırılaraq bu barədə müvafiq rəy verilmiş və Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında 
baxılmışdır. 

Araşdırma ilə müəyyən edilmişdir ki, V.İ.İsgəndərovun seçkiqabağı təşviqat 
hüququnun pozulması iddiası ilə əlaqədar onun tərəfindən verilmiş eyni məzmunlu müraciət 
Mərkəzi Seçki Komissiyasında araşdırılmış, 28 oktyabr 2015-ci il tarixli 39/286 saylı qərar 
qəbul olunmuş, şikayətçi tərəfindən həmin qərardan Azərbaycan Respublikası Apellyasiya 
Məhkəməsinə şikayət edilmiş və məhkəmə tərəfindən Mərkəzi Seçki Komissiyasının 
müvafiq qərarı dəyişdirilmədən qüvvəsində saxlanılmışdır. 

Göründüyü kimi ərizəçinin iddialarının əsassızlığı barədə səlahiyyətli orqanların 
preyudisiyal əhəmiyyət kəsb edən qərarları qüvvədədir. Ona görə də V.İ.İsgəndərovun 
tələbinin təmin edilməsindən imtina 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, 
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-ci, 2-ci, 4-cü, 6-cı və 7-ci hissələrinə 
əsasən  q ə r a r a    a l ı r :  

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

seçkilərdə 89 saylı Göyçay-Ağdaş seçki dairəsi üzrə deputatlığa qeydə alınmış namizəd 
İsgəndərov Vidadi İsgəndər oğlunun 3 noyabr 2015-ci il tarixli 126 saylı müraciəti əsassız 
olduğundan təmin edilməsin.  

2. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.  
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