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Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin vaxtaşırı təkmilləşdirilməsindən 

və seçki (referendum) münasibətlərinin daha mükəmməl nizama salınması 
zərurətindən irəli gələn Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin tətbiqi və 
seçkilərin (referendumun) hazırlanıb keçirilməsi ilə əlaqədar Mərkəzi Seçki 
Komissiyası tərəfindən qəbul edilmiş bir sıra hüquqi aktların təkmilləşdirilməsinə 
ehtiyac yaranmışdır. 

 Ona görə də, qüvvədə olan Mərkəzi Seçki Komissiyasının 12 avqust 2008-
ci il tarixli 11/53-2 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Seçki Komissiyasına və dairə seçki komissiyalarına seçki hüquqlarının 
pozulması ilə əlaqədar şikayət və müraciətlərin verilməsi və onlara baxılması 
qaydaları haqqında Təlimat”ın struktur elementləri qismən “Normativ hüquqi 
aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 21 dekabr 2010-cu il tarixli 
Konstitusiya Qanununun 30-cu maddəsinə uyğunlaşdırılmalı, ona “Azərbaycan 
Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 20 aprel tarixli Qanununa uyğun olaraq 
müvafiq dəyişikliklər edilməlidir. 

Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinin  ikinci 
bölməsinin ikinci yarımbölməsi ləğv edildiyindən həmin bölmənin tənzimlədiyi 
münasibətlər Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsinin 130-
cu maddəsi ilə nizama salındığından Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki 
Komissiyasının “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasına və dairə 
seçki komissiyalarına seçki hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar şikayət və 
müraciətlərin verilməsi və onlara baxılması qaydaları haqqında Təlimat”a müvafiq 
hissədə dəyişikliklər edilməli və həmin dəyişikliklərin rəsmi dərc edilməsi və 
qüvvəyə minməsi ilə bağlı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin 
görülməsi təmin etməlidir. 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası yuxarıda qeyd 
edilənləri əsas götürərək, “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiya Qanununun 75.2-ci, 78.2-ci və 78.3-cü,Azərbaycan 
Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 19.14-cü, 28.2-ci və 28.4-cü 
maddələrinə uyğun olaraq qərara alır: 

1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 12 avqust 2008-
ci il tarixli 11/53-2 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Seçki Komissiyasına və dairə seçki komissiyalarına seçki hüquqlarının 



pozulması ilə əlaqədar şikayət və müraciətlərin verilməsi və onlara baxılması 
qaydaları haqqında Təlimat”a aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1.1. Aşağıdakı redaksiyada preambula əlavə edilsin; 
“Bu Təlimat Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 112-ci və 112-1-ci 

maddələrinin tələblərini rəhbər tutmaqla Mərkəzi Seçki Komissiyasına və dairə seçki 
komissiyalarına  seçki hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar şikayət və müraciətlərin 
verilməsi və onlara baxılması qaydalarını müəyyən edir”. 

1.2. 1.7-ci bənddə “Mülki-Prosessual Məcəlləsinin 290-cı, 291-ci və 292-ci 
maddələrinə” sözləri “İnzibati Prosessual Məcəlləsinin 130-cu maddəsinə” sözləri 
ilə, 5.8-ci bəndin 2-ci cümləsində “nəzarət edir” sözləri “diqqət yetirir” sözləri ilə 
əvəz edilsin. 

2. Mərkəzi Seçki Komissiyası öz səlahiyyətləri daxilində bu Qərarın rəsmi 
dərc edilməsi və qüvvəyə minməsi ilə bağlı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş 
tədbirlərin görülməsini təmin etsin. 

 
 
 
 
Sədr          Məzahir Pənahov 
 
 
Katib         Arifə Muxtarova 
 
Katib         Mikayıl Rəhimov  

 


