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 Rafiq Abbasovun Mərkəzi Seçki
Komissiyasına daxil olmuş 17 yanvar 2020-ci il tarixli, 26 saylı müraciət üzrə
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Mən, ekspert qrupunun üzvü Rafiq Abbasov 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilmiş
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə (Milli Məclis) seçkilərdə 28 saylı Sabunçu
üçüncü seçki dairəsi üzrə namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Hacıağayev Nəzərbəy
Hacıağa oğlunun Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 17 yanvar 2020-ci il taixli 26
saylı yazılı müraciətini araşdıraraq müəyyən etdim:
Müraciət Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin (Seçki Məcəlləsi) 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” Mərkəzi Seçki
Komissiyasının 12 avqust 2008-ci il tarixli, 11/53-2 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş (23 iyul
2010-cu il tarixli 15/58-6 saylı və 19 oktyabr 2012-ci il tarixli 5/16 saylı qərarları ilə
dəyişikliklər edilmiş) Təlimatın tələblərinə uyğun və nəzərdə tutulan şikayətvermə
müddətində verildiyindən icraata qəbul edilmiş və araşdırma aparılmışdır.
Araşdırma ilə əlaqədar ərizəçi ilə əlaqə saxlanılmış, araşdırma və iclasda iştirak
etmək, həmçinin digər hüquqlarının olması izah edilmiş və iclasda iştirakı təmin edilmişdir.
Namizəd N.H.Hacıağayev müraciətində qeyd etmişdir ki, 2020-ci il fevralın 9-na təyin
edilmiş Milli Məclisə seçkilərdə namizədliyinin qeydə alınması üçün 2020-ci il yanvarın 10da imza vərəqələri və digər seçki sənədlərini 28 saylı Sabunçu üçüncü seçki dairəsinin
dairə seçki komissiyasına (dairə seçki komissiyası) təqdim etmək istəsə də, onun sənədləri
komissiya tərəfindən götürülməmişdir.
Araşdırma prosesində ərizəçi ilə əlaqə saxlanılmış, araşdırma və iclasda iştirak
etmək, həmçinin ona digər hüquqlarının olması izah edilmiş, onun iclasda iştirakı təmin
olunmuşdur.
Araşdırma ilə müəyyən edilmişdir ki, N.H.Hacıağayevin namizədliyi öz təşəbbüsü ilə
2019-cu il dekabrın 29-da irəli sürülmüş, yanvarın 3-də namizədliyinin irəli sürülməsi dairə
seçki komissiyası tərəfindən təsdiq edilmiş və ona imza vərəqələri verilmişdir. O, 2020-ci il
yanvarın 11-i saat 11:00 radələrində 10 ədəd imza vərəqələrini, mülkiyyət hüququ
əsasında namizədə məxsus əmlak, gəlirlərinin miqdarı və mənbəyi barədə məlumatları
dairə seçki komissiyasına təqdim etmişdir. N.H.Hacıağayev tərəfindən təqdim edilmiş imza
vərəqələri, mülkiyyət hüququ əsasında namizədə məxsus əmlak, gəlirlərinin miqdarı və
mənbəyi barədə məlumatlar namizəd tərəfindən onun öz imzası ilə 2020-ci il yanvarın
11-də təsdiq edilmişdir.

Dairə seçki komissiyasının üzvlərindən alınmış izahatlardan da görünür ki, namizəd
N.H.Hacıağayev imza vərəqələrini və digər seçki sənədlərini dairə seçki komissiyasına
2020-ci il yanvarın 11-də təqdim etmişdir.
Seçki Məcəlləsinin 57.7-ci maddəsinə əsasən imza toplandıqdan sonra imza vərəqəsi
imza toplayan şəxs və namizəd tərəfindən imzalanır.
Beləliklə, müraciətin tam, hərtərəfli, obyektiv və qərəzsiz araşdırılması ilə
N.H.Hacıyevin şikayətinin təmin edilməməsi üçün hüquqi əsaslar müəyyən edilmişdir.
Yuxarıda göstərilənləri əsas götürərək, Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 28.2-ci, 58-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-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 28 saylı Sabunçu
üçüncü seçki dairəsi üzrə namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Hacıağayev Nəzərbəy
Hacıağa oğlunun 17 yanvar 2020-ci il tarixli 26 saylı müraciəti əsassız olduğundan təmin
edilməsin.
2. Rəy qəbul edildiyi andan 18 saatdan gec olmayaraq dərc olunsun (internet
saytına yerləşdirilsin) və surəti müraciət etmiş şəxsə göndərilsin.
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