
2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə 

seçkilərdə vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və 

qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi 

Seçki Komissiyasının nəzdində yaradılmış ekspert qrupunun üzvü Tofiq Həsənov 

Mərkəzi Seçki  Komissiyasına daxil olmuş 3 yanvar  2020-ci il tarixli 5 saylı müraciəti 

üzrə 

RƏYİ 

           Bakı şəhəri                 9 yanvar 2020-ci il  

            2020-ci il fevralın 9-na tayin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə 

seçkilərdə 15 saylı Yasamal birinci seçki dairəsi üzrə namizədliyi özü tərəfindən irəli 

sürülmüş Humayzadə Oqtay Xudayat oğlu Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki 

Komissiyasına müraciət edərək onun namizəd kimi qeydə alınmasından imtina edilməsi 

barədə dairə seçki komissiyasının 3/9 saylı 3 yanvar 2020-ci il tarixli qərarını 

mübahisələndirmiş və müvafiq qərar qəbul edilməsi yolu ilə özünün pozulmuş 

hüquqlarının bərpa olunmasını xahiş etmişdir.  

  Mən, ekspert qrupunun üzvü Tofiq Həsənov həmin müraciəti araşdırarkən 

aşağıdakıları müəyyən etdim: 

Şikayət 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 tərtib 

edildiyindən və nəzərdə tutulan şikayət  vermə müddətində verildiyindən tərəfimdən 

araşdırmaya qəbul edilmişdir. 

Araşdırma ilə əlaqədar ərizəçi ilə əlaqə saxlanılmış, onun araşdırmada iştirakı 

təmin edilmişdir.  

Araşdırma prosesində müraciətin araşdırılması müddəti Mərkəzi Seçki 

Komissiyasının 6 yanvar 2020-ci il tarixli qərarı ilə 3 gün müddətinə uzadılmışdır. 

2020-ci il yanvarın 9-da 15 saylı Yasamal birinci seçki dairəsindən deputatlığa 

namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Humayzadə Oqtay Xudayat oğlu Mərkəzi 

Seçki Komissiyasına yazılı müraciət edərək həmin müraciətinin ərizəçiyə geri 

qaytarılmasını xahiş etmişdir. 

Ərizə şəxsən şikayətçi O.X.Humayzadə tərəfindən yazılıb imzalandığına və onun 

iradəsini ifadə etdiyinə görə təmin edilməli, muraciətin baxılmasına xitam verilməli və 

şikayət ərizəsi şikayətçiyə geri göndərilməlidir.  

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 Təlimat”ın 1, 2, 4, 6, 7 
və 8-ci hissələrinə əsasən       r ə y ə   g ə l d i m : 

 



1. 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Milli Məclisə seçkilərdə 15 saylı Yasamal 

birinci seçki dairəsindən namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Humayzadə Oqtay 

Xudayat oğlunun 3 yanvar 2020-ci il tarixli 5 saylı müraciəti ərizəçi tərəfindən geri 

götürüldüyü üçün müraciətin baxılmasına xitam verilərək, şikayət ərizəsi 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      Tofiq Həsənov 
 

 

   


