
2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinə seçkilərdə vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən 
(hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində yaradılmış ekspert qrupunun üzvü 
İlkin Şahbazovun Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 yanvar 
2020-ci il tarixli, 24 saylı müraciət üzrə  

RƏYİ 

 Bakı şəhəri                                                     19 yanvar 2020-ci il                                                                                   

 

Mən, ekspert qrupunun üzvü İlkin Şahbazov 2020-ci il fevralın 9-na təyin 
edilmiş Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə seçkilərdə 21 saylı Nəsimi 
birinci seçki dairəsi üzrə namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş 
Həsənov Rəşid Cəmşid oğlunun 2020-ci il yanvarın 17-də Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına (Mərkəzi Seçki Komissiyası) 
yazılı müraciət edərək namizəd kimi qeydə alınmasından imtinaya dair 21 
saylı Nəsimi birinci seçki dairəsi dairə seçki komissiyasının (dairə seçki 
komissiyası) 16 yanvar 2020-ci il tarixli 7/25 saylı qərarını 
mübahisələndirməsi ilə bağlı 17 yanvar 2020-ci il tarixli 24 saylı müraciətini 
araşdıraraq müəyyən etdim: 

Müraciət Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin (Seçki 
Məcəlləsi) 112-ci və 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” Təlimata uyğun olaraq Mərkəzi Seçki 
Komissiyasının nəzdində yaradılmış ekspert qrupunun üzvü tərəfindən 
icraata qəbul edilmiş və  araşdırma aparılmışdır. 

Namizəd R.C.Həsənov müraciətində bildirmişdir ki, 2020-ci il fevralın 
9-na təyin edilmiş Milli Məclisə seçkilərdə 21 saylı Nəsimi birinci seçki 
dairəsi üzrə namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş, həmin seçki 
dairəsinin ərazisində seçicilərin imzası toplanaraq imza vərəqələri və ona 
əlavə edilmiş digər seçki sənədləri dairə seçki komissiyasına təqdim 
edilmiş, lakin əmlak barədə məlumatda avtonəqliyyat vasitəsinə dair 
məlumat təqdim etmədiyinə görə dairə seçki komissiyasının 
mübahisələndirdiyi qərarı ilə onun namizəd kimi qeydə alınmasından imtina 
etlmişdir.  



Dairə seçki komissiyası namizədin əmlakı barədə məlumatın namizəd 
tərəfindən düzgün təqdim edilməməsini əsas gətirərək 16 yanvar 2020-ci il 
tarixli 7/25 saylı qərarı ilə R.C.Həsənovun namizəd kimi qeydə 
alınmasından imtina etmişdir.  

Araşdırma ilə əlaqədar ərizəçi ilə əlaqə saxlanılmış, onun 
araşdırmada və Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında iştirakı təmin 
edilmişdir.  

Dairə seçki komissiyasının mübahisələndirilən qərarı, seçki sənədləri 
və digər materiallar araşdırılarkən müəyyən edilmişdir ki, R.C.Həsənov 
namizədliyinin qeydə alınması üçün imza vərəqələri və digər seçki 
sənədlərini dairə seçki komissiyasına təqdim etmiş, komissiya həmin 
sənədləri araşdırmış, namizədin əmlakı barədə məlumatlara dair aparılmış 
araşdırma üzrə düzgün hüquqi nəticəyə gəlməmiş və namizədin qeydə 
alınmasından əsassız olaraq imtina etmişdir. Belə ki, müvafiq dövlət 
orqanından alınmış arayışa əsasən namizəd Həsənov Rəşid Cəmşid 
oğlunun adına nəqliyyat vasitəsi qeydə alınmamış, lakin onun istifadəsində 
etibarnamə ilə minik avtomobili mövcuddur. 

Qeyd edilənlərə əsasən şikayətin təmin edilməsi və dairə seçki 
komissiyasının mübahisələndirilən qərarının ləğv edilməsi üçün hüquqi 
əsaslar yaranmışdır.  

Belə ki, göstərilənlərə əsasən şikayət əsaslı olduğundan təmin 
edilməli, namizədliyin qeydə alınmasından imtinaya dair dairə seçki 
komissiyasının 16 yanvar 2020-ci il tarixli 7/25 saylı qərarı ləğv edilməli, 
R.C.Həsənovun həmin seçki dairəsindən deputatlığa namizədliyi qeydə 
alınmalıdır. 

Yuxarıda göstərilənlərə və 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” Təlimatın 1-ci, 2-ci, 4-cü, 6-cı və 7-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 21 
saylı Nəsimi birinci seçki dairəsi üzrə namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli 
sürülmüş Həsənov Rəşid Cəmşid oğlunun 17 yanvar 2020-ci il tarixli 24 
saylı müraciəti əsaslı olduğundan təmin edilsin, dairə seçki komissiyasının 
16 yanvar 2020-ci il tarixli 7/25 saylı qərarı ləğv edilsin.  



2. 21 saylı Nəsimi birinci seçki dairəsi üzrə namizədliyi öz təşəbbüsü 
ilə irəli sürülmüş Həsənov Rəşid Cəmşid oğlunun Milli Məclisə seçkilərdə 
namizədliyi qeydə alınsın. 

3. Bu rəy qəbul edildiyi andan 18 saatdan gec olmayaraq dərc 
olunsun (internet saytına yerləşdirilsin) və surəti müraciət etmiş şəxsə 
göndərilsin. 

 

 

Ekspert qrupunun üzvü     İlkin Şahbazov 
  


