
2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə 
Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 18 yanvar 2020-ci il tarixli 32 saylı müraciətə 

baxılması barədə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 
 

Q Ə R A R I 
 
2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə 

(Milli Məclis) seçkilərdə 38 saylı Nizami ikinci (Gəncə) seçki dairəsi üzrə namizədliyi öz 
təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Həsənov Müzadil Zaur oğlu 2020-ci il yanvarın 18-də 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına (Mərkəzi Seçki Komissiyası) 
yazılı müraciət edərək namizədliyinin qeydiyyatının ləğv edilməsinə dair dairə seçki 
komissiyasının 16 yanvar 2020-ci il tarixli 45/122 saylı qərarını mübahisələndirmiş, 
müvafiq qərar qəbul edilməsi yolu ilə pozulmuş hüquqlarının bərpa olunmasını 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 qaydaları haqqında Təlimat”a uyğun olaraq Mərkəzi Seçki 
Komissiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən ekspert qrupunun üzvü tərəfindən 
araşdırılaraq rəy verilmiş və Komissiyanın iclasında baxılmışdır.  

M.Z.Həsənov müraciətində 38 saylı Nizami ikinci (Gəncə) seçki dairəsi dairə seçki 
komissiyasının (dairə seçki komissiyası) 45/122 saylı qərarı ilə Rusiya Federasiyasının 
vətəndaşı olması səbəbindən onun namizədliyinin qeydə alınmasından imtina edildiyini, 
ancaq Rusiya vətəndaşlığından artıq çıxdığını, başqa sözlə ikili vətəndaşlığı olmadığını 
əsas gətirərək bu qərarı mübahisələndirmişdir. 

Araşdırma ilə əlaqədar ərizəçi ilə əlaqə saxlanılmış, araşdırma və iclasda iştirak 
etmək, həmçinin digər hüquqlarının olması ona izah edilmişdir. 

Dairə seçki komissiyası M.Z.Həsənovun namizəd kimi qeydə alınmasından imtina 
edilməsi barədə qərarını onun həm də Rusiya Federasiyasının vətəndaşı olması faktı ilə 
əsaslandırmışdır. 

Daxil olmuş müraciətlə bağlı dairə seçki komissiyasından M.Z.Həsənovun seçki 
sənədləri tələb olunaraq araşdırıldı. Məlum oldu ki, M.Z.Həsənov 38 saylı Nizami ikinci 
(Gəncə) seçki dairəsindən namizədliyini öz təşəbbüsü ilə irəli sürdüyü zaman öz imzası ilə 
təsdiq edərək dairə seçki komissiyasına təqdim etdiyi öhdəlik ərizəsində Azərbaycan 
Respublikasının vətəndaşı olduğunu, seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olduğunu, 
ikili vətəndaşlığının və başqa ölkələr qarşısında öhdəliklərinin olmadığını göstərmişdir. 

Lakin dairə seçki komissiyası tərəfindən deputatlığa namizəd kimi qeydə alındıqdan 
sonra Azərbaycan Respublikasının və Rusiya Federasiyasının müvafiq dövlət 
orqanlarından daxil olmuş məlumatlara görə onun həm də Rusiya Federasiyasının 
vətəndaşı olması faktı aşkarlanmışdır. Bununla bağlı dairə seçki komissiyası Mərkəzi 
Seçki Komissiyasına müraciət etmiş, Mərkəzi Seçki Komissiyası 38 saylı Nizami ikinci 
(Gəncə) seçki dairəsindən deputatlığa qeydə alınmış namizəd Həsənov Müzadil Zaur 
oğlunun Rusiya Federasiyasının vətəndaşı olması faktının aşkar olunması ilə əlaqədar 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və Seçki Məcəlləsinə zidd olan halları 
nəzərə alaraq həmin seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının onun deputatlığa 
namizədliyinin qeydə alınması haqqında 6 yanvar 2020-ci il tarixli 38/104 saylı qərarını 
ləğv etmiş və M.Z.Həsənovun deputatlığa namizədliyinin qeydə alınması məsələsinə dairə 
seçki komissiyası tərəfindən yenidən baxılmasına dair qərar qəbul etmişdir. 

38 saylı Nizami ikinci (Gəncə) seçki dairəsinin dairə seçki komissiyası 2020-ci il 
yanvarın 16-da M.Z.Həsənovun deputatlığa namizədliyinin qeydə alınması məsələsinə 
yenidən baxmış, onun Rusiya Federasiyasının vətəndaşlığında hələ də qalması faktını və 
bunun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 85-ci və Seçki Məcəlləsinin     
13.3.3-cü maddəsinin tələblərini pozduğunu əsas götürərək, onun namizədliyinin qeydə 



alınmasından imtina üçün hüquqi əsasların olması qənaətinə gəlmiş və onun 
namizədliyinin qeydə alınmasından imtina edilməsi barədə qərar qəbul etmişdir. 

Araşdırma zamanı namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş M.Z.Həsənov Rusiya 
Federasiyasının vətəndaşlığından çıxması, başqa sözlə, ikili vətəndaşlığının qalmaması 
faktını təsdiq edən hər hansı bir sənəd təqdim etməmişdir. 

Göstərilənlərə əsasən şikayət təmin edilməməli, M.Z.Həsənovun namizədliyinin 
qeydə alınmasından imtina edilməsi barədə 38 saylı Nizami ikinci (Gəncə) seçki dairəsi 
dairə seçki komissiyasının 16 yanvar 2020-ci il tarixli 45/122 saylı qərarı dəyişdirilmədən 
saxlanılmalıdır. 

Yuxarıda göstərilənləri əsas götürərək, Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyasının 85-ci, Seçki Məcəlləsinin 13-cü, 19.4-cü,  28.2-ci,     
112-ci, 112-1-ci maddələrinə və “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası-
na 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  q ə r a r a   a l ı r : 

 
1. 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Milli Məclisə seçkilərdə namizədliyi 38 saylı 

Nizami ikinci (Gəncə) seçki dairəsi üzrə öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Həsənov Müzadil 
Zaur oğlunun 18 yanvar 2020-ci il tarixli 32 saylı müraciəti əsassız olduğundan təmin 
edilməsin, dairə seçki komissiyasının 16 yanvar 2020-ci il tarixli 45/122 saylı qərarı 
dəyişdirilmədən saxlanılsın. 

 
2. Bu Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 
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