
2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisinə seçkilərdə vətəndaşların seçki hüququnu pozan 
hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması 
məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində yaradılmış ekspert 
qrupunun üzvü Qabil Orucovun Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş 6 
oktyabr 2015-ci il tarixli 45 saylı müraciət üzrə 
 

 
RƏYİ 

 
 Bakı şəhəri          8 oktyabr 2015-ci il 
 
 

Mən, ekspert qrupunun üzvü Qabil Orucov 2015-ci il noyabrın 1-nə 
təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə 40 saylı 
Kəpəz ikinci (Gəncə) seçki dairəsi üzrə namizədliyi irəli sürülmüş İmanlı 
Salman Məhəmməd oğlunun 6 oktyabr 2015-ci ildə Mərkəzi Seçki 
Komissiyasına daxil olmuş müraciətini araşdıraraq aşağıdakıları müəyyən 
etdim: 

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 tərtib edilərək müəyyən edilmiş 
müddətdə verildiyindən tərəfimdən icraata qəbul edilmişdir.  

Namizəd S.M.İmanlı müraciətində qeyd etmişdir ki, 2015-ci il 
noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə 
seçkilərdə 40 saylı Kəpəz ikinci (Gəncə) seçki dairəsi üzrə namizədliyi irəli 
sürülmüş, həmin dairənin ərazisində seçici imzaları toplanaraq imza 
vərəqələri və ona əlavə edilmiş digər zəruri sənədlər dairə seçki 
komissiyasına təqdim edilmiş, lakin dairə seçki komissiyasının müvafiq 
qərarı ilə əsassız olaraq onun namizəd kimi qeydə alınmasından imtina 
edilmişdir. 

Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində yaradılmış işçi qrupunun 
tərtib etdiyi rəydən görünür ki, Azərbaycan Respublikası Vergilər 
Nazirliyinin 12 saylı Ərazi Vergilər Departementinin 5 oktyabr 2015-ci il 
tarixli 1512020150052100 saylı məktubuna əsasən məlum olmuşdur ki, 
deputatlığa namizəd İmanlı Salman Məhəmməd oğlu (VÖEN 2300586642) 
sahibkarlıq fəaliyyətindən 7900 (yeddi min doqquz yüz) manat dövriyyəsini 
təqdim etdiyi məlumatlarda göstərməmişdir.   

Beləliklə, deputatlığa namizəd İmanlı Salman Məhəmməd oğlu 
sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirləri barədə məlumatları seçki sənədlərinə 
daxil etməməklə Seçki Məcəlləsinin 58.1.4-cü maddəsinin tələblərini 
pozmuşdur.  

Qeyd olunanlara əsasən şikayət əsassız olduğundan təmin 
edilməməli, 40 saylı Kəpəz ikinci (Gəncə) seçki dairəsi dairə seçki 



komissiyasının S.M.İmanlının namizəd kimi qeydə alınmasından imtina 
edilməsi barədə 5 oktyabr 2015-ci il tarixli 21/62 saylı qərarı 
dəyişdirilmədən saxlanılmalıdır. 

Yuxarıda göstərilənləri əsas götürərək, Azərbaycan Respublikası 
Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 28.2-ci, 56-cı, 57-ci, 59.12-ci, 60-cı, 112-ci, 
112-1-ci, 147-ci, 148.1-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. 2015-ci il noyabrın 1-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisinə seçkilərdə 40 saylı Kəpəz ikinci (Gəncə) seçki dairəsi üzrə 
namizədliyi irəli sürülmüş İmanlı Salman Məhəmməd oğlunun 6 oktyabr 
2015-ci il tarixli 45 saylı müraciəti əsassız olduğundan təmin edilməsin və 
dairə seçki komissiyasının 5 oktyabr 2015-ci il tarixli 21/62 saylı qərarı 
qüvvədə saxlanılsın. 

2. Rəy qəbul edildiyi andan 18 saatdan gec olmayaraq dərc olunsun 
(internet saytına yerləşdirilsin) və surəti müraciət etmiş şəxsə göndərilsin.  
 
 
 Ekspert qrupunun üzvü      Qabil Orucov  


