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ÖN SÖZ 

“Seçki şikayətlərinin verilməsi qaydaları” kitabçası seçki 

hüquqlarının pozulmasından şikayətlərin  verilməsi qaydalarını 

özündə əks etdirir. Kitabça seçicilər, namizədlər, qeydə alınmış 

namizədlər, siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları, onların 

vəkil edilmiş şəxsləri və səlahiyyətli nümayəndələri, seçicilərin 

təşəbbüs qrupları, seçki komissiyasının üzvləri və 

müşahidəçilər üçün nəzərdə tutulub. 

Kitabçada Seçki Məcəlləsinə, İnzibati Prosessual Məcəlləyə və 

Mərkəzi Seçki Komissiyasının  təlimatlarına müvafiq olaraq 

seçki komissiyalarına və məhkəmələrə şikayətlərin verilməsi və 

baxılması qaydaları, habelə seçki hüququnun pozulması inzibati 

və cinayət məsuliyyəti yaratdığı halda, seçki komissiyalarına, 

polisə və prokurorluğa müraciət qaydaları izah edilib. 

Bunlarla yanaşı, Kitabçada seçki hüquq pozuntularına dair 

seçki komissiyalarına, məhkəmələrə, polis və prokurorluq 

orqanlarına ərizələrin, iddia ərizələrnin və şikayətlərin 

formaları və nümunələri, habelə Seçki Məcəlləsindən, İnzibati 

Xətalar Məcəlləsindən və Cinayət Məcəlləsindən Çıxarışlar 

verilib. 

“Hüquq və İnkişaf” İctimai Birliyi hesab edir ki, özündə seçki 

şikayətləri üzrə nəzəri və praktik məsələləri əks etdirən bu 

Kitaça Azərbaycanda  milli və yerli səviyyədə keçirilən 

seçkilərdə bütün seçki iştirakçılarına pozulmuş hüquqlarının 

hüquqi müdafiəsində əhəmiyyətli dərəcədə yardım edəcək. 

  

 

 



5 
 

I. SEÇKİ KOMİSSİYALARINA  ŞİKAYƏTLƏRİN 

VERİLMƏSİ  QAYDALARI 

 Seçki hüquqlarının pozulmasından şikayətlərin (seçki 

şikayətlərinin) verilməsi və baxılması qaydaları əsasən, Seçki 

Məcəlləsinin 112 –ci və 112-1.-ci maddələri, Inzibati Prosessual 

Məcəllənin 130-cu maddəsi, Azərbaycan Respublikası  Mərkəzi 

Seçki Komissiyasının “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 

Seçki Komissiyasına və dairə seçki komissiyalarına  seçki 

hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar şikayət və müraciətlərin 

verilməsi və onlara baxılması qaydaları haqqında” və “Məntəqə 

seçki komissiyalarına seçki hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar 

şikayət və müraciətlərin verilməsi və onlara baxılması qaydaları 

haqqında” Təlimatları ilə tənzimlənir.  

Bu normativ hüquqi aktlara görə seçki iştirakçıları - seçicilər, 

namizədlər, qeydə alınmış namizədlər, siyasi partiyalar, siyasi 

partiyaların blokları, onların vəkil edilmiş şəxsləri və səlahiyyətli 

nümayəndələri, seçicilərin təşəbbüs qrupları, müşahidəçilər, 

habelə seçki komissiyaları və seçki komissiyasının həlledici və  

məşvərətçi səs hüquqlu üzvləri seçki hüquqlarını pozan qərar və 

hərəkətlərdən, hərəkətsizlikdən şikayət verə bilərlər.1 

Seçki iştirakçıları şikayəti yazılı və şifahi formada, birbaşa, 

telefonla və ya poçt vasitəsilə verə bilərlər.  

Seçki hüquqlarının pozulmasından verilən şikayətdə aşağıdakılar 

göstərilməlidir: 

  Şikayətin ünvanlandığı seçki komissiyanın adı;  

 Şikayət verənin adı və ünvanı;  

 Şikayət verilən qərar, hərəkət və ya hərəkətsizlik;  

                                                             

1. Qanunsuz hərəkət, şəxsin və ya orqanın qanunun yol vermədiyi hərəkəti 

etməsidir. Qanunsuz hərəkətsizlik, şəxsin və ya orqanın qanunla etməli olduğu 

hərəkəti etməməsidir 
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 Əgər şikayət qərardan verilmişdirsə, qərar şikayətə əlavə 

edilməli, qərarı qəbul etmiş seçki komissiyasının  adı 

göstərilməlidir;  

 Əgər şikayət hərəkətdən verilmişdirsə, bu hərəkəti edən 

şəxsin adı (vəzifəsi), hərəkətin mahiyyəti, onun törədildiyi 

yer və ya vaxt aydın şəkildə göstərilməlidir;  

 Əgər şikayət hərəkətsizlikdən verilmişdirsə,  şikayətçi 

cavabsız qalmış tələbi və tələbi cavabsız qoyan orqanın və 

ya şəxsin adını göstərməlidir.  

 Güman edilən pozuntunun dəlilləri və ya pozuntunun 

nədən ibarət olduğunun izahı;  

 Şikayətçinin tələbi; 

Aşağı seçki komissiyasının qərarından yuxarı seçki komissiyasına 

şikayət edildikdə, şikayətə müvafiq seçki komissiyasının qərarı 

əlavə edilməlidir. 

Şikayətçi şikayətin tarixini göstərərməklə şikayəti imzalamalıdır. 

Əgər şikayət seçkilərdə iştirak edən siyasi partiya və ya siyasi 

partiyalar blokları tərəfindən verilmişdirsə, onda şikayət 

səlahiyyətli nümayəndənin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd 

əlavə edilməklə səlahiyyətli nümayəndə tərəfindən 

imzalanmalıdır. 

Şikayətin şifahi və yazılı formada verilməsindən asılı olmayaraq 

onu qəbul edən seçki komissiyasının səlahiyyətli şəxsi yuxarıda 

qeyd olunan bütün tələblərin orada öz əksini tapmasına əmin 

olmalıdır.  

Əgər şikayətdə yuxarıda nəzərdə tutulmuş şərtlərdən hər 

hansı biri yoxdursa və bu səbəbdən tələb aydın deyilsə, 

şikayət, onu göndərən şəxsə geri qaytarılır. Seçki 

komissiyalarına təqdim edilmiş anonim şikayətlərə baxılmır 

və anoninmlik aradan qaldırıldıqdan sonra şikayətə baxılır. 
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Şikayətin baxılması seçki komissiyasının səlahiyyətlərinə aid 

olduqda verilmiş şikayətin qəbul olunmasından və ya 

araşdırılmasından imtina edilməsi və ya şikayəti şifahi qəbul edən 

zaman yuxarıda göstərilən tələblərin qeyd olunmaması Seçki 

Məcəlləsinə müvafiq olaraq məsuliyyət yarada bilər. 

Qanunla seçki məntəqəsində baş vermiş qanun pozuntuları barədə 

şikayət məntəqə seçki komissiyasına verilə bilər. Məntəqə seçki 

komissiyasının qərarından, hərəkətindən (hərəkətsizliyindən) 

dairə seçki komissiyasına, dairə seçki komissiyasının qərarından, 

hərəkətindən (hərəkətsizliyindən) və dairə seçki komissiyası 

sədrinin hərəkətindən (hərəkətsizliyindən) Mərkəzi Seçki 

Komissiyasına, Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) 

qərarından, hərəkətindən (hərəkətsizliyindən) və MSK sədrinin 

hərəkətindən (hərəkətsizliyindən) isə, apellyasiya instansiyası 

məhkəməsinə şikayət verilə bilr. 

İnzibati Prosessual Məcəllənin tələblərinə görə MSK-nın 

qərarından, hərəkətindən (hərəkərsizliyindən) və MSK sədrinin 

hərəkətindən (hərəkətsizliyindən) şikayət şikayət verənin 

yaşayış yeri və ya olduğu yer üzrə müvafiq appelyasiya 

məhkəməsinə verilir və baxılır2. 

Şikayət qərarın dərc edildiyi və ya alındığı, hərəkətin 

(hərəkətsizliyin) baş verdiyi gündən və ya maraqlı şəxsin bu 

haqda məlumat aldığı gündən başlayaraq 3 gün müddətində 

verilir. 

Şikayət seçki komissiyasına daxil olduqdan sonra dairə seçki 

komissiyasının nəzdində 3 nəfərdən, Mərkəzi Seçki 

                                                             

2  İPM-nin 8.1.2-ci maddəsi: İnzibati akt səlahiyyəti birdən çox məhkəmənin 

yurisdiksiyasına aid olan ərazini əhatə edən inzibati orqan tərəfindən qəbul 

edildiyi hallarda, belə inzibati aktlara qarşı iddialara hüquqlarına (qanunla 

qorunan maraqlarına) müdaxilə edilən şəxsin yaşayış yerinin və ya olduğu 

yerin məhkəməsi tərəfindən baxılır. 
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Komissiyasının nəzdində isə, 9 nəfərdən ibarət yaradılan ekspert 

qrupları tərəfindən araşdırılır. 

Şikayəti araşdıran ekspert qrupunun üzvü şikayət şəxsən təqdim 

edildikdə, şikayəti qəbul etməli və onun qeydiyyatını aparmalı, 

şikayət edən şəxsə həmin şikayətə dair qəbz verilməlidir.3  

Ekspert qrupu üzvü şikayəti araşdırarkən şikayət üzrə əlavə 

məlumat almaq üçün seçki komissiyası vasitəsilə müvafiq dövlət 

orqanlarına müraciət edə, zəruri hallarda əlavə dəlillər əldə edə 

(video yazılar, yazılı materiallar və s.) bilər.  

Ekspert qrupu həmçinin, şikayət qanunla müəyyən edilmiş 

qaydaların pozulması ilə daxil olduqda, şikayətin onu təqdim 

edən şəxsə geri göndərilməsinə dair rəy verir. 

Ekspert qrupu şikayətdə göstərilən qanun pozuntularında Cinayət 

Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş əməllərin əlamətlərinin olduğu 

qənaətinə gəldikdə, həmin əməllər barədə müvafiq prokurorluq 

orqanına məlumat verilməsinə dair əsaslandırılmış qərar qəbul 

edilməsi üçün dairə seçki komissiyasına rəy verməlidir 

(məlumata şikayətin surəti əlavə edilməlidir); 

Müvafiq ekspert qrupunun üzvü şikayəti verən vətəndaşı qane 

edə biləcək tədbirlər görmürsə, qrupun üzvünün hərəkətindən 

(hərəkətsizliyindən) şikayət verilə bilər. 

Şikayətin araşdırılması prosesində əlavə araşdırma tələb 

olunarsa, müvafiq seçki komissiyası bu barədə qərar qəbul 

edə bilər. Belə qərar şikayət daxil olduğu gündən 3 gün 

müddətində, səsvermə gününə 30 gündən az müddət qalırsa, 

2 gün müddətində (lakin səsvermə günündən gec olmayaraq), 

səsvermə günü isə dərhal qəbul edilməlidir. Əlavə araşdırma 

müddəti 3 gündən artıq olmamalıdır 

                                                             

3  SM-nin 112-1.5.1.-ci və 112-1.5.2.-ci maddələri. 
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Ekspert qrupu araşdırmanın nəticəsi üzrə seçki komissiyasına rəy 

təqdim edir. Şikayətlərə baxan ekspert qruplarının üzvləri 

aşağıdakı rəyləri verə bilərlər: 

 Aşağı seçki komissiyasının qərarının ləğv edilməsi; 

 Seçki Məcəlləsinin 113.1-ci maddəsinə əsasən seçki 

subyektinə xəbərdarlıq edilməsi4; 

 Seçki Məcəlləsinin 113.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 

hallarda namizədin qeydə alınmasından imtina edilməsi5; 

 Seçki Məcəlləsinin 113.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 

hallarda qeydə alınmış namizədin qeydiyyatının ləğv 

olunması üçün məhkəməyə müraciət edilməsi; 

 Şikayətçinin qaldırdığı məsələnin müvafiq seçki 

komissiyasında yenidən baxılması. 

 Əgər şikayət ona baxan ekspert qrupunun səlahiyyətlərinə 

aid deyilsə, şikayətin aidiyyəti üzrə göndərilməsi.  

Ekspert rəyi verildikdən dərhal sonra elan olunur və ya növbəti 

18 saatdan gec olmayaraq müvafiq seçki komissiyasının qərarı ilə 

birlikdə dərc olunur (internet səhifəsində yerləşdirilir) və 

şikayətçiyə çatdırılır və ya göndərilir. 

                                                             

4   SM-nin 113.1.-ci maddəsi: Namizəd, qeydə alınmış namizəd, siyasi partiya, 

siyasi partiyaların bloku, referendum üzrə təşviqat qrupu bu Məcəllənin 

tələblərini pozduğu hallarda müvafiq seçki komissiyası seçicilərə məlumat 

vermək şərti ilə həmin namizədə, qeydə alınmış namizədə, siyasi partiyaya, 

siyasi partiyaların blokuna, referendum üzrə təşviqat qrupuna kütləvi 

informasiya vasitələri ilə xəbərdarlıq edir.  

5  SM-nin113.2.-ci maddəsi: Namizədin, referendum üzrə təşviqat qrupunun 

qeydiyyatı aşağıda göstərilən hallarda qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

qaydada məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş cinayət işi üzrə hökmü və ya 

inzibati xəta üzrə qərarı əsasında ləğv olunur. 



10 
 

Bundan sonra şikayət seçki komissiyasının iclasına çıxarılır və 

müvafiq qərar qəbul edilir. Seçki komissiyasının qərarında 

ekspert qrupunun rəyi əsas götürülür. 

Seçki komissiyasına seçkilərin gedişi zamanı daxil olan hər bir 

şikayət üzrə qərar 3 gün müddətində, səsvermə gününə 30 gündən 

az müddət qalarsa, 2 gün müddətində (lakin səsvermə günündən 

gec olmayaraq), səsvermə günü və yaxud növbəti gün isə 

dərhal qəbul edilir və şikayətçiyə çatdırılır. 

 

 

II.  MƏHKƏMƏLƏRƏ ŞİKAYƏTLƏRİN  

VERİLMƏSİ  QAYDALARI 

Seçicilər, namizədlər, qeydə alınmış  namizədlər, siyasi 

partiyalar, siyasi partiayalar blokları, seçicilərin təşəbüs qrupları, 

onların vəkil edilmiş şəxsləri və səlahiyyətli nümayəndələri, 

seçicilərin təşəbbüs qrupları, müşahidəçilər, seçki komissiyaları 

və onların üzvləri Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarından, 

hərəkətindən, hərəkətsizliyindən və Mərkəzi Seçki Komissiyası 

sədrinin hərəkətindən və hərəkətsizliyindən şikayətçinin yaşayış 

yerinin və ya olduğu yerin yerləşdiyi ərazi üzrə apellyasiya 

məhkəməsinə şikayət verə bilərlər.  

Şikayət qərarın dərc edildiyi və ya alındığı, hərəkətin, 

hərəkətsizliyin baş verdiyi gündən və ya bu haqda məlumat 

alındığı gündən başlayaraq 3 gün müddətində verilir. 

Əgər şikayətin verilməsi müddəti ötürülübsə, şikayətdə və ya 

şikayətə əlavə edilən ayrıca vəsatətdə bunun üzrlü səbəbdən baş 

verməsi ilə bağlı onun bərpa edilməsi xahiş edilə bilər. Məhkəmə 

müddətin buraxılmasından üzrülü və ya üzrsüz səbəbdən baş 

verdiyini, müddətlərin bərpasının və ya uzadılmasının 

mümkünlüyünü və başqa məsələləri yoxlamalıdır (İnzibati 

Prosessual Məcəlləsinin 24-cü maddəsi). Prosessual müddətin 

bərpa olunması barədə vəsatət verilməmişsə, həmin müddət keç-
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dikdən sonra verilən şikayətlərə və sənədlərə baxılmır və onları 

verən şəxsə qaytarılır.  

Seçki  hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı iddia ərizələri apellyasiya 

instansiyası məhkəmələrinə Seçki Məcəlləsi və İnzibati 

Prosessual Məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada verilir. 

Seçki Məcəlləsinin 112.3-cü maddəsinə və İnzibati Prosessual 

Məcəllənin 130-cu maddəsinə müvafiq olaraq  seçki 

hüquqlarının pozulması ilə bağlı iddia ərizəsi şikayətçinin 

yaşayış yerinin və olduğu yerin yerləşdiyi ərazi üzrə 

apellyasiya məhkəməsinin inzibati-iqtisadi kollegiyasına 

verilir. 

 Seçki Məcəlləsinə və İnzibati Prosessual Məcəlləsinin 46-cı 

maddəsinə uyğun olaraq iddia ərizəsində aşağıdakılar 

göstərilməlidir: 

 Ərizənin verildiyi məhkəmənin adı; 

  İddiaçının və cavabdehin   adları və  ünvanları; 

 İddiaçının öz tələbini əsaslandırdığı faktlar və digər 

sübutetmə vasitələri;  

 Mübahisənin düzgün həll edilməsi üçün zəruri olan digər 
məlumatlar və iddiaçının vəsatətləri; 

 Əsli və ya surəti iddia ərizəsinə qoşulmaqla, 
mübahisələndirilən inzibati akt və şikayət instansiyasına 

şikayət verildiyi hallarda şikayət instansiyasının qərarı; 

 İddiaçının (ərizəçinin) tələbi; 

 Ərizəyə əlavə olunmuş sənədlərin siyahısı. 

“Dövlət rüsumu haqqında” Qanunun 9.1.12-ci maddəsinə görə, 

inzibati hüquq münasibətlərindən doğan mübahisələr üzrə işlər 

kimi seçki hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı işlər üzrə vətəndaşlar 

dövlət rüsumu ödəməkdən azaddırlar. 
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Apellyasiya məhkəməsinin inzibati-iqtisadi kollegiyasında 

şikayətlərə baxılması Seçki Məcələsinə və İnzibati Prosessual 

Məcəllənin 130-cu maddəsinə müvafiq olaraq tənzimlənir. 

Qanunla seçki hüquqlarının müdafiəsinə dair işlər üzrə daxil 

olmuş iddia ərizəsinə məhkəmə tərəfindən 3 gün müddətində, 

səsvermə gününə 30 gündən az müddət qalırsa 2 gün 

müddətində (lakin səsvermə günündən gec olmayaraq), 

səsvermə günü və həmin gündən sonra daxil olmuş iddia 

ərizəsinə isə dərhal baxılmalı və onun mahiyyəti üzrə qərar 

qəbul edilməlidir. 

Məhkəmə tərəfindən iddia ərizəsinə ərizəçinin, müvafiq seçki 

komissiyasının və ya digər maraqlı şəxslərin iştirakı ilə baxılır. 

Məhkəmə iclasının vaxtı və yeri haqqında lazımi qaydada 

xəbərdar edilmiş göstərilən şəxslərin məhkəməyə gəlməməsi işə 

baxılmasına və onun həll edilməsinə mane olmur. 

İş üzrə yazılı formada tam məhkəmə qərarı onun nəticəvi 

hissəsinin elan olunduğu vaxtdan 24 saatdan, səsvermə 

gününə 30 gün qalmış və ondan sonra qəbul edilmiş qərarlar 

isə 18 saatdan gec olmayaraq təqdim olunmalıdır. 

Apellyasiya məhkəməsinin qərarından həmin qərarın tam 

formada təqdim olunduğu gündən 3 gün müddətində Ali 

Məhkəmənin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasına şikayət verilə 

bilər. Bu şikayətə 3 gün müddətində, səsvermə gününə 30 

gündən az müddət qalırsa 2 gün müddətində (lakin səsvermə 

günündən gec olmayaraq), səsvermə günü və həmin gündən 

sonra daxil olmuş ərizələrə isə dərhal baxılmalıdır. 

Ali Məhkəmə mübahisə ilə bağlı işə şikayət həddində baxır və 

yalnız apellyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən maddi və 

prosessual hüquq normalarının düzgün tətbiq edilməsini yoxlayır.  
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 III.  İNZİBATİ XƏTA  VƏ CİNAYƏT ƏMƏLİ ÜZRƏ 

   ŞiKAYƏTLƏRİN VERİLMƏSİ  

QAYDALARI 

İnzibati Xətalar Məcəlləsinə (İXM) görə ictimai münasibətlərə 

qəsd edən, hüquqazidd olan, təqsirli sayılan (qəsdən və ya 

ehtiyatsızlıq üzündən törədilən) və inzibati məsuliyyətə səbəb 

olan əməl (hərəkət və ya hərəkətsizlik) inzibati xəta hesab olunur.  

İnzibati xətaya yol vermiş şəxs barəsində inzibati tənbeh cəzası 

tətbiq edilir. İnzibati tənbeh məsuliyyət tədbiridir və inzibati xəta 
törədən şəxsi qanunlara əməl edilməsi ruhunda tərbiyələndirmək, 

habelə həm inzibati xəta törətmiş şəxs, həm də başqa şəxslər 

tərəfindən yeni inzibati xəta törədilməsinin qarşısını almaq 

məqsədi daşıyır. 

İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə aşağıdakı seçki hüquq 

pozuntuları inzibati xəta hesab olunur: 

 Seçkiqabağı və ya referendumla bağlı təşviqatın 

aparılması qaydalarının və müddətinin pozulması; 

 Təşviqat-nəşr materiallarını qəsdən məhv etmə və ya 

namizədin seçicilərlə görüşünə mane olma; 

 Namizəd haqqında bilərəkdən yalan məlumatlar yayma; 

 Seçki (referendum) komissiyası üzvünün, müşahidəçilərin, 

vəkil edilmiş şəxslərin, namizədlərin, siyasi partiyaların, 

siyasi partiyaların bloklarının, referendum üzrə təşviqat 

qrupunun səlahiyyətli nümayəndələrinin, kütləvi 

informasiya vasitələri nümayəndələrinin hüquqlarının 

pozulması; 

 Seçicilər haqqında məlumatların düzgün, tam və vaxtında 

verilməməsi; 
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 Seçki bülletenlərinin, səsvermə protokollarının və 

vəsiqələrinin verilməsi və saxlanması qaydalarının 

pozulması; 

 Dövlət avtomatlaşdırılmış informasiya sistemindən 

istifadə qaydasının pozulması; 

 Seçki (referendum) ilə əlaqədar hədə-qorxu və ya 

zorakılığa çağıran çıxışlar edilməsi, yaxud belə 

materialların yayılması;  

 Seçicinin bilərəkdən birdən çox seçici siyahısına daxil 

edilməsi; 

 Seçici siyahıları ilə vətəndaşların tanış olmaq hüququnun 

və digər hüquqlarının pozulması; 

 Seçkilərdə (referendumda) iştirak etmək üçün məzuniyyət 

verilməsindən imtina etmə; 

 Qeydə alınmış namizədin seçkilərdə iştirak etdiyi 

müddətdə xidməti vəzifələrinin icrasını dayandırmaması; 

 Seçici imzalarının toplanması qaydasının pozulması; 

 Seçkilərin (referendumun) maliyyələşdirilməsi və ya 

maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi qaydalarının 

pozulması; 

 Anonim təşviqat materiallarının və ya reklamların 

hazırlanması və yayılması qaydalarının pozulması; 

 Səsvermənin nəticələri və ya seçkilərin yekunları 

haqqında məlumatın bilərəkdən təqdim edilməməsi və ya 

dərc olunmaması. 

Seçki hüquqlarını pozan inzibati xətalar törətməyə görə 

xəbərdarlıq və ya inzibati cərimə növündə inzibati tənbeh tətbiq 

edilir. 

İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq inzibati məsuliyyət 

yaradan seçki hüquq pozuntularına rayon, şəhər məhkəmələri 
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tərəfindən baxılır. Eyni zamanda Seçki Məcəlləsinin 116 – cı 

maddəsində seçki komissiyalarına İnzibati Xətalar Məcəlləsində 

nəzərdə tutulmuş inzibati xətalara dair protokol tərtib etmək və 

cərimənin tətbiq edilməsi üçün müvafiq yerli məhkəməyə 

müraciət etmək hüququ verilmişdir. 

Seçki Məcəlləsinin 116-cı maddəsində göstərilir ki, məntəqə və 

dairə seçki komissiyaları, Mərkəzi Seçki 

Komissiyası namizəd, qeydə alınmış namizəd, habelə onların 

və siyasi partiya, siyasi partiyalar blokunun, referendum üzrə 

təşviqat qrupunun səlahiyyətli nümayəndələri və vəkil edilmiş 

şəxsləri barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən inzibati 

xəta protokolu tərtib etmək və cərimənin tətbiqi üçün məhkəməyə 

müraciət etmək hüququna malikdirlər. Bu o deməkdir ki, seçki 

komissiyaalrı yalnız  inzibati xətaları namizəd, qeydə alınmış 

namizəd, habelə onların və siyasi partiya, siyasi partiya 

blokunun referendum üzrə təşviqat qrupunun səlahiyyətli 

nümayəndələri və vəkil edilmiş şəxsləri törətdikdə inzibati 

xəta protokolu tərtib edə və cərimənin tətbiqi üçün məhkəməyə 

müraciət bilərlər. 

Seçki hüquqlarını pozan inzibati xətalar yuxarıda göstərilən 

şəxslər tərəfindən deyil, digər şəxslər (seçicilər, 

müşahidəçilər, seçki komissiyası üzvləri, hakimiyyət 

nümayəndələri və s.) tərəfindən törədildikdə, onda İnzibati 

Xətalar Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq məhkəməyə 

müraciət üçün şikayət müvafiq olaraq yerli polis və 

prokurorluq orqanına verilməlidir.  

Belə ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə görə inzibati xətalar üzrə 

icraatın başlanması üçün ya inzibati xəta protokolu tərtib 

olunmalıdır, ya da inzibati xəta üzrə qərar olmalıdır. Bu halda 

seçki hüquqlarını pozan inzibati xətalar üzrə protokol tərtib etmək 

və qərar qəbul etmək səlahyyəti İnzibati Xətalar Məcəlləsinə 

müvafiq olaraq ümumi qaydada prokuroluğa və polisə 

məxsusdur. Ona görə də inzibati xəta seçicilər, müşahidəçilər, 

seçki komissiyası üzvləri, hakimiyyət nümayəndələri və s 
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tərəfindən törədildikdə şikayət müvafiq olaraq prokurorluğa 

və ya polisə verilir və sonrakı mərhələdə bu subyektlər 

müvafiq seçki şikayətləri üzrə yerli məhkəmələrə verir. Onu 

da qeyd edək ki, prokurorluğa və polisə inzibati xəta üzrə 

şikayətə müvafiq zəruri sənədlər də əlavə edilməlidir.  

 İnzibati xəta haqqında protokol (prokurorun qərarı) tərtib 

edildiyi vaxtdan 48 saat müddətinədək hakimə, səlahiyyətli 

orqana (vəzifəli şəxsə) göndərilir6. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə 

görə seçki hüquqlarının pozulmasına dair inzibati xəta 

haqqında işə onun törədildiyi yerin məhkəməsində baxılır. 

Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan 

şəxsin vəsatətinə əsasən inzibati xəta haqqında iş onun 

yaşadığı yer üzrə də baxıla bilər. 

İnzibati xəta haqqında işə baxmağa səlahiyyəti olan hakim bu cür 

işlərə inzibati xəta haqqında protokolu və işin digər 

materiallarını aldığı vaxtdan on beş gün müddətində baxır. 

İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın iştirakçılarının vəsatəti və 

ya əlavə halların müəyyən edilməsi zərurəti olarsa, işə baxan 

hakim özünün əsaslandırılmış qərardadı ilə işin baxılmasını bir 

ayadək müddətə uzada bilər. 

İnzibati xətalar haqqında işlərə açıq baxılır. 

Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin isə, 

işin materialları ilə tanış olmaq, izahat vermək, sübutlar təqdim 

etmək, vəsatət və etirazlar vermək, işə baxılarkən müdafiəçinin 

hüquqi yardımından istifadə etmək, inzibati xətalar haqqında işlər 

üzrə icraatın təmin edilməsi tədbirlərinin tətbiqindən və iş üzrə 

qərardan şikayət vermək hüquqları vardır. 

İnzibati xətalar haqqında işlərə baxılarkən qərar çıxarılır. İnzibati 

xəta haqqında iş üzrə qərar onun baxılmasından dərhal sonra elan 

olunur. Qərarın surəti 3 günədək müddətdə barəsində qərar 

                                                             

6  İnzibati həbs nəzərdə tutan inzibati xəta haqqında protokol (prokurorun 

qərarı) tərtib edildikdən dərhal sonra baxılması üçün hakimə göndərilir. 
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qəbul edilmiş fiziki şəxsə, hüquqi şəxsin nümayəndəsinə və zərər 

çəkmiş şəxsə verilir. Barəsində qərar çıxarılmış fiziki şəxs, 

yetkinlik yaşına çatmayanların qanuni nümayəndəsi, hüquqi 

şəxsin nümayəndəsi, zərərçəkmiş şəxs, habelə müdafiəçi və 

nümayəndə tərəfindən inzibati xətalar haqqında işlər üzrə 

qərarlardan şikayət, prokuror isə protest verə bilər. 

İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə hakimin qərarından qərarın 

surəti təqdim edildiyi və ya alındığı gündən on gün müddətində 

apellyasiya instansiyası məhkəməsinə şikayət və ya protest verilə 

bilər. 

İnzibati xəta haqqında iş üzrə qərardan verilən şikayət və ya 

protest həmin qərarı qəbul etmiş hakimə verilir. Hakim, 

səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) qərarın çıxarıldığı gündən üç 

gün müddətində şikayəti və ya protesti iş üzrə bütün materiallarla 

birlikdə apellyasiya instansiyası məhkəməsinə, göndərir. İnzibati 

xətalar haqqında işlər üzrə qərardan verilən şikayət və ya protest 

daxil olduğu gündən on gün müddətində baxılır. 

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi ilə seçki 

hüquqlarını pozan aşağıdakı əməllər cinayət əməli hesab 

edilir: 

 Seçki (referendum) komissiyalarının işinə müdaxilə etmə 
və ya təsir göstərmə və ya seçki komissiyası üzvünün öz 

vəzifələrini yerinə yetirməsi ilə bağlı fəaliyyətinə müdaxilə 

etmə  

 Seçki komissiyasının üzvü tərəfindən seçki (referendumda 

iştirak) sənədlərinin saxtalaşdırılması və ya saxta 

sənədlərin təqdim edilməsi, bilə-bilə səslərin düzgün 

hesablanmaması, səsvermənin nəticələrinin düzgün 

müəyyənləşdirilməməsi və ya səsvermənin gizliliyinin 

pozulması; 

 Seçki sənədlərinin başqa şəxslər tərəfindən 

saxtalaşdırılması, saxta sənədlərin təqdim edilməsi, başqa 

şəxslərin yerinə səs verilməsi, bir şəxs tərəfindən seçki 
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qutusuna birdən artıq seçki bülletenlərinin qoyulması 

üçün zərfin açılması; 

 Seçkinin (referendumun) nəticələrinə təsir məqsədilə vəzifə 

səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə. 

Bu cinayət əməlləri üzrə seçki komissiyaları, seçicilər, 

namizədlər, qeydə alımış namizədlər, siyasi partiyalar, siyasi 

partiyalrın blokları və müşahidəçilər müvafiq prokurorluq 

orqanına şikayət verə bilərlər. 

Bunlarla yanaşı  həmin şəxslər seçki prosesində baş verən və 

seçki hüquq pozuntuları ilə bağlı olmayan cinayət əməlləri ilə 

bağlı adidiyyatı orqana - polisə, prokurorluğa və ya digər hüquq 

mühafizə orqanına şikayət verə bilər. 
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İddia ərizəsinin forması 

 

__________ Apellyasiya Məhkəməsinin 

İnzibati-İqtisadi Kollegiyasına 

  

İddiaçı:________________________ 

                            (iddiaçının adı) 
                                               Ünvan:_______________________ 

           Tel:_____ 

Cavabdeh: _______________________ 
                                                     (cavabdehin adı) 

                                       Ünvan:__________________________ 

  

İddia ərizəsi 
____________________________________________________ 

(iddianın  məzmununun təsviri) 

____________________________________________________ 
 Azərbaycan Respublikası İnzibati-Prosessual Məcəllənin 45, 46 

və 130-cü maddələrinə müvafiq olaraq xahiş edirəm: 

____________________________________________________ 
 (xahişin məzmunu, tələbləriniz) 

  

Ərizəçinin adı, soyadı imzası__________________ 

Tarix:_______ 

 Əlavə edilir: (təqdim edilən sübutlar, sənədlərin əsli və ya surəti, 

nümayəndə varsa onun etibarnaməsi, və s.  əlavə edə bilər.) 

1. _____ 

2. _____ 
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Iddia ərizəsinin nümunəsi 1 

 

 Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasına 

İddiaçı: Cahangir Əliş oğlu Səfərli tərəfindən 

Ünvan: Bakı şəhəri, Əlişov prospekti 15/3 

Tel:_____ 

Cavabdeh:  Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Seçki Komissiyası 

Ünvan: Bakı şəhəri, S. S. Axundov 1E 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 
“____”  ________ 20_   ci il tarixli ___ saylı qərarından 

  

İddia ərizəsi 

Mən, Cahangir Əliş oğlu Səfərli “____”  ________ 20__  ci il 

tarixdə 8 saylı Binəqədi birinici seçki dairəsindən Azərbaycan 

Respublikası Milli Məclisə deputatlığa namizədliyimi öz 

təşəbbüsümlə irəli sürmüşəm. Deputatlığa namizədliyimin qeydə 

alınması üçün zəruri sayda seçici imzalarını və digər sənədləri 

qanunla  nəzərdə tutulan müddətdə 8 saylı Binəqədi birinici seçki 

dairəsi Dairə Seçki Komissiyasına (DSK) təqdim etmişəm. 

Lakin DSK namizədliyimin qeydə alınmasından imtina etmiş və 

öz qərarını namizədliyimin müdafiəsi üçün seçici imzaları 

toplayan şəxslərlə müqavilə bağlamamağımla əsaslandırmışdır. 

DSK-nın  qərarını qanunsuz hesab edərək Azərbaycan 

Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasına (MSK) şikayət 

vermişəm. MSK şikayətimin təmin etməməsi və DSK-nın  

qərarının dəyişdirilmədən saxlanması barədə “___”_____20__ 

tarixli __ saylı qərar çıxarmışdır. 
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Hesab edirəm ki, DSK-nın müvafiq qərarı əsassız olduğu 

üçün  MSK tərəfindən ləğv edilməli və mənim deputatlığa 

namizədliyim qeydə alınmalı idi. Belə ki, mən seçici imzalarının 

toplanması prosesinə yaxın qohumlarım Cavanşir Əliş oğllu 

Səfərli və Əlişir Əliş oğlu Səfərlini cəlb etmişəm. Həmin şəxslər 

seçici imzalarının toplanmasında könüllü olaraq iştirak etmişlər 

və imza toplanmasında sadəcə mənə köməklik göstərmişlər. 

Onlar imzaların toplanmasını pulsuz həyata keçirəcəklərini 

bildirmiş və heç bir müqavilə bağlamağa zərurət görməmişlər. 

Mən bu barədə onların hər ikisi tərəfindən verilmiş yazılı izahatı 

DSK-ya  təqdim etmişəm. Lakin DSK buna əhəmiyyət verməmiş 

və mənim namizədliymin qeydə alınmasından imtina barədə 

qərar çıxarmışdır. MSK isə bu qanunsuz qərarı qüvvədə 

saxlamışdır. 

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası 

İnzibati Prosessual Məcəlləsinin 45, 46 və 130-cu maddələrini 

əsas tutaraq xahiş edirəm: 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının “___” 

______20___ tarixli__ saylı qərarının ləğv edilməsi və mənim 

Milli Məclisə deputatlığa namizədliyimin qeydə alınması 

vəzifəsinin 8 saylı Binəqədi birinici seçki dairəsi Dairə Seçki 

Komissiyası üzərinə qoyulması haqqında qətnamə çıxarasınız. 

 

 İmza:                   Cahangir Əliş olğlu Səfərli 

 

“____ “ 20_____ - ci il. 
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İddia ərizəsi nümunəsi 2 

 

Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasına 

           İddiaçı: 93 saylı Bərdə seçki dairəsindən Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisinə deputatlığa qeydə alınmış 

namizəd Kərimov Vaqif Gülməmməd oğlu  

Ünvan: Bərdə şəhəri, H. Əliyev  pr., ev 17 

Tel:__________ 
 

Cavabdeh: Azərbaycan Respublikasının  

Mərkəzi Seçki Komissiyası 

Ünvan: Bakı şəhəri, S. S. Axundov 1E 

  

İddia Ərizəsi 

Seçkilər günü mənim trəşəbbüsümlə müşahidə aparan 
müşahidəçilər 5 seçki məntəqəsi üzrə aşağıdakı qanun 

pozuntularının şahidi olmuş və onları aktlaşdırmışlar. 

- Səsvermə zamanı 5 saylı seçki məntəqəsində komissiya üzvləri 

Ə. Ağayev və V. Məmmədov seçicilərə digər deputatlığa 

namizəd Kərim Əliyevə səs vermələrini demiş və komissiya 

üzvləri bir nəfərin iki və ya daha artıq şəxsin adından səs 

vermələrinə imkan yaratmışlar;  

- 3 saylı MnSK üzvü Məmməd Bağırov tərəfindən şəxsiyyət 

vəsiqəsi təqdim etməyən 30 seçicinin hər birinə 5 seçki bülleteni 

verilmişdir; 

- 9 saylı seçki məntəqəsinin yerləşdiyi 352 saylı məktəbin 

direktoru Vahid İmanov səsvermə və səslərin sayılması zamanı 

komissiya üzvlərinə müxtəlif göstərişlər vermişdir; 

- 11 saylı seçki məntəqəsində səsvermə məntəqəsindən kənarda 

səs vermək üçün 57 müraciət olsa da, səslərin sayılması zamanı 

daşınan seçki qutusundan 134 seçki bülleteni çıxmışdır;  

tel:__________
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- 1 saylı seçki məntəqəsində səsvermə başa çatdıqdan sonra 

səsvermə bülleteni alan seçicilərin sayı 372 nəfər olsa da, 

daşınmaz seçki qutusundan 672 seçki bülleteni çıxmışdır. 

Göstərilən qanun pozuntuları ilə bağlı seçki günündən sonrakı 

gün 93 saylı Bərdə seçki dairəsi dairə seçki komissiyasına 

müraciət etsəm də, dairə seçki komissiyası (DSK) mənim 

şikayətimin təmin edilməməsi barədə “___” __________20___ il 

tarixli qərar çıxarmışdır. 

DSK-nın bu qərarından qərarı aldığım gün Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət etmişəm. 

Lakin Mərkəzi Seçki Komissiyası da, “ ____” ________20___ 

tarixli qərarı ilə DSK-nın qərarını qüvvədə saxlamışdır. 

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası 

İnzibati Prosessual Məcəlləsinin 45, 46 və 130-cu maddələrini 

əsas tutaraq xahiş edirəm: 

Azərbaycan Respublikası Mərkəızi Seçki Komissiyasının “___” 

____________20___ tarixli qərarını ləğv edə və 1, 3, 5, 9 və 11 

saylı seçki məntəqələri üzrə səsvermənin nəticələrinin etibarsız 

hesab edilməsi barədə qərar çıxarasınız. 

  

 İmza:                   Kərimov Vaqif Gülməmməd oğlu 

  “__ “ ________ 20__   ci il. 

 

 Əlavə edilir:  

   1. Mərkəzi Seçki Komissiyasının “__” ______20__  tarixli 

qərarının surəti 

2. Qanun  pozuntularına dair aktlar — 12 vərəqdə 
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  İddia ərizəsinin nümunəsi 3 

 
 

Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasına 

İddiaçı: Zeynalov Səfa Adil oğlu 

“Yeni Sabah” siyasi partiyalar bloku tərəfindən 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlığına namizəd  

Ünvan: Gəncə şəhəri, Alı Babayev küçəsi 186, mənzil 120 

Tel: _____ 
 

Cavabdeh:  Azərbaycan Respublikasının  

                      Mərkəzi Seçki Komissiyası 

Ünvan: Bakı şəhəri, S. S. Axundov 1E 

  

İddia ərizəsi 

Mən  Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasına 

müraciət edərək 39 saylı Kəpəz birnci (Gəncə) seçki dairəsi üzrə 

dairə seçki komissiyasının qəraının ləğv edilməsi və seçkilərin 

nəticələrinin etibarsız hesab olunmasını tələb etmişəm və bunu 

aşağıdakılarla əsaslandırmışam. 

Seçki məntəqələrinin hamısında bir nəfər bir neçə nəfərin yerinə 

səs vermiş, şəxsiyyət vəsiqəsi olmayan seçicilərə seçki 

bülletenləri verilmiş, seçki məntəqələrinə xüsusi qrup halında 

şəxslər gətirilmiş və onlar bir neçə məntəqədə səs vermişlər və 

səslərin sayılması və səsvermənin nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi 

bütün məntəqələrdə deputatlığa namizəd Fərman Qasımlının 

xeyrinə saxtalaşdırılmışdır. 

Yuxarıda göstərdiyim bütün pozuntular qanunvericiliyə müvafiq 

qaydada müşahidəçilərim və vəkil etdiyim şəxslər 

tərəfindən  rəsmiləşdirilmişdir. 

Mərkəzi Seçki Komissiyası bunları nəzərə almamış və mənim 

şikayətimi təmin etməmişdir. 
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Hesab edirəm ki, şikayətimin təmin edilməməsi barədə Mərkəzi 

Seçki Komissiyasının  “___” __________ 20 __ il tarixli ___ 

saylı qərarı qanusuz və əsassızdır. Belə ki, göstərdiyim qanun 

pozuntuları bütün seçki məntəqələrində baş vermişdir və kütləvi 

xarakter daşımışdır. Həmin seçki dairəsi üzrə nəticələr seçicilərin 

həqiqi iradəsini ifadə etməmişdir. Seçkilərin nəticələri konkret 

namizədin xeyrinə saxtalaşdırılmışdır. Bütün bunları isə, sübut 

edən kifayət qədər yazılı sübutları MSK-ya təqdim etmişəm. 

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası 

İnzibati Prosessual Məcəlləsinin 45, 46 və 130-cü maddələrini 

əsas tutaraq xahiş edirəm: 

39 saylı Kəpəz birnci (Gəncə) seçki dairəsi dairə seçki 

komissiyasının və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki 

Komissiyasının qəralarının ləğv edilməsi və həmin seçki dairəsi 

üzrə səsvermənin nəticələrinin etibarsız hesab edilməsi haqqında 

qərar qəbul edəsiniz. 

  İmza:                   Zeynalov Səfa Adil oğlu 

 “___”  ________ 20__   ci il. 

  

Əlavə edilir:     

1. 39 saylı Kəpəz birnci (Gəncə) seçki dairəsi dairə seçki 

komissiyasının və Mərkəzi Seçki Komissiyasının  müvafiq 

qərarlarının surətləri 

2. Qanun pozuntularına dair yazılı sübutlar 
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Prokurorluq  orqanına  şikayətin  nümunəsi 

 

_____________________________________________ 

    (müraciətin ünvanlandığı  prokurorluq orqanınn adı) 

 _____________________________________________ 

                            (müraciət edənin adı, soyadı, atasının adı) 

Ünvan: _________________________________ 

 Tel:______ 

Şikayət 

____________________________________________________ 
(şikayət edilən   faktın, hüquq pozuntusunun məzmunu) 

____________________________________________________ 

  (pozuldiğu ehtimal edilən qanunvericilik normalarına istinad edə 
bilər) 

 Yuxarıda göstərilənləri əsas tutaraq xahiş edirəm: 

____________________________________________________ 

(tələbin qısa məzmunu) 

Ərizəçinin  adı, soyadı və imzası: ___________________________ 

 “____” ____________________20____  il. 

  

 Əlavə edilir: (təqdim edilən sübutlar, sənədlərin əsli və ya surəti və s. 

ərizəyə əlavə edə bilər. 

1.________ 

2._______ 
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İnzibati xəta protokolunun tərtib edilməsi barədə ərizə forması 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına 

________________________________________________ 

                 (ərizəçinin adı, soyadı və atasının adı) 

Azərərbaycan Respublikası Milli Məclisinə deputatlığa qeydə 

alınmış namizəd___________________________________ 

Ünvan:__________________________________________ 

Tel:______________ 

 

Ərizə 

Bildirirəm ki, namizədliyimi irəli sürdüyüm 

_________________________________dairəsindən Azərbaycan 

Respublikası Milli Məclisinə deputatlığa namizədliyi irəli 

sürülmüş ____________________________________________ 

seçkiqabağı  təşviqatın  aparılmasının Seçki Məcəlləsi ilə 

müəyyən edilmiş qaydalarını və müddətini pozmuşdur. Belə ki, o, 

seçkiqabağı təşviqata seçki gününə 25 gün qalmış başlamış və 

seçkiqabağı təşviqat materiallarını seçkiqbağı təşviqatın qadağan 

edildiyi  yerlərdən asmışdır. 

Sizə müraciət edərək xahiş edirəm ki, yol verdiyi qanun 

pozuntularına görə deputatlığa qeydə alınmış namizəd 

____________________________________________ barəsində  

inzibatə xəta protokolu tərtib edib məhkəməyə göndərməklə həm 

də Seçki Məcəlləsinə müvafiq olaraq tədbir görəsiniz. 

 

Ərziəçinin adı, soyadı və imzası: __________________________ 

Tarix:_______________ 

Əlavə edilir: (qanun pozuntusunu sübut edəcək sənədlər). 

1. __________ 

2. __________ 
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İnzibati xəta protokolunun tərtib edilməsi barədə ərizə nümunəsi 

 

Binəqədi Rayon Polis İdarəsinə 

Bələdiyyə seçkilərində M.Ə.Rəsulzadə bələdiyyəsinə  

namizədliyi qeydə alınmış Əhmədov Mehdi Nəbi oğlu  tərəfindən 

Ünvan: Bakı ş, M.Ə. Rəsulzadə qəsəbəsi, Həsənzadə küçəsi, ev 1  

Tel: ______________ 

  

Ərizə 

 “___” ________ 20_   ci il tarixə təyin edilmiş Bələdiyyə 
seçkilərində M.Ə.Rəsulzadə bələdiyyəsinə namizədliyim  qeydə 

alınmışdır. Seçki qanunvericiliyinə uyğun olaraq  təbliğat-

təşviqat kampaniyası çərçivəsində təşviqat materiallarım 

Binəqədi rayonu ərazisində MSK-nın müəyyən etdiyi lövhələrdə 

asılmışdır. 

Lakin mənim təşviqat plakatlarım və digər təşviqat materiallarım 

namizədi olduğum dairədən namizədliyi qeydə alınmış Hüseynov 

Hacı Mayıl oğlunu yaxın adamları və qohumları 

tərəfindən  qəsdən məhv edilmiş, bu yolla təşviqat 

materiallarımın yayılmasına mane olunmuşdur. 

Bu hadisədən sonra mən şəxsən hadisə olan yerdə araşdırma 

aparmışam.  Şahidlərin dedikləri və mənim həmin şəxslər 

barəsində şübhələrin inzibati xətanı törədənlərin şəxsiyyətini 

müəyyən etməyə imkan yaratdı. Tez bir zamanda mən həmin 

hadisəni törətmiş şəxslərin ünvanlarını  öyrəndim və həmin 

şəxslərin namizəd Hüseynov Hacı Mayıl oğlunun təşviqatında 

iştirak edən şəxslər olduğunu müəyyən etdim. Mən onlara niyə 

belə hərəkət etdiklərini soruşduqda, onlar mənə bunu təşviqatında 

iştirak etdikləri namizədin xeyrinə qəsdən törətdiklərini və heç bir 

məsuliyyətdən çəkinmədiklərini bildirdilər.   
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Hesab edirəm ki, bu  hərəkətlərlə  mənim seçkiqabağı təşviqat 

hüquqlarım pozulmuşdur. 

Törədilən əməl İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə 

nəzərdə tutulmuş məsuliyyət müəyyən etdiyindən hesab edirəm 

ki, namizəd Hüseynov Hacı Mayıl oğlunun təşviqat 

kampaniyasında iştirak edən həmin şəxslər barəsində inzibati 

icraata başlanmasına əsas vardır. 

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq  xahiş ediəm: 

  “__” ________ 20_   ci il tarixdə törədilmiş inzibati xəta 

barəsində müvafiq qərar qəbul edib işi məhkəməyə göndərəsiniz. 

  

 İmza:                           Əhmədov Mehdi Nəbi oğlu. 
 

  “__” ________ 20_   ci il. 

 

Əlavə edilir: 

1. Korlanmış təşviqat materialının şəkli 

2. Təşviqat materialının korlanmasına dair şahidlərin izahatları 
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AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ 

SEÇKİ MƏCƏLLƏSİNDƏN, CİNAYƏT 

MƏCƏLLƏSİNDƏN VƏ İNZİBATİ XƏTALAR 

MƏCƏLLƏSİNDƏN 

 ÇIXARIŞLAR 
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1. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 

SEÇKİ MƏCƏLLƏSİNDƏN  

ÇIXARIŞ 

Maddə 112. Vətəndaşların seçki hüququnu pozan 

hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) və qərardan şikayət edilməsi 

112.1. Seçicilər, namizədlər, qeydə alınmış namizədlər, siyasi 

partiyalar, siyasi partiyaların blokları, referendum üzrə təşviqat 

qrupları qeydə alınmış namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi 

partiyalar bloklarının, referendum üzrə təşviqat qruplarının vəkil 

edilmiş şəxsləri, müşahidəçilər, habelə seçki komissiyaları 

vətəndaşların seçki hüquqlarını pozan qərar və hərəkətlərdən 

(hərəkətsizlikdən) həmin qərarın dərc edildiyi və ya alındığı, 

hərəkətin (hərəkətsizliyin) baş verdiyi gündən və ya maraqlı 

şəxsin bu haqda məlumat aldığı gündən başlayaraq 3 gün 

müddətində şikayət edə bilərlər. 

112.2. Bu Məcəllənin 112.1-ci maddəsində göstərilən şəxslər 

şikayəti müvafiq yuxarı seçki komissiyasına təqdim edə bilərlər.  

112.3. Şikayət ilkin olaraq yuxarı seçki komissiyası tərəfindən 

təmin edilməzsə, dairə seçki komissiyasının qərarından və ya 

hərəkətindən (hərəkətsizliyindən) Mərkəzi Seçki Komissiyasına, 

Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarından və ya hərəkətindən 

(hərəkətsizliyindən) isə bu Məcəllənin 112.1-ci maddəsində 

göstərilən şəxslər apellyasiya instansiyası məhkəməsin şikayət 

edə bilərlər.  

112.4. Şikayətdə göstərilmiş qanun pozuntusu Azərbaycan 

Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə uyğun olaraq cinayət hesab 

oluna bilərsə, müvafiq seçki komissiyası şikayətdə göstərilən 

çatışmazlıqların və qanun pozuntularının aradan götürülməsinə 

dair qərar qəbul etməklə yanaşı cinayət işinin başlanması məqsədi 

ilə müvafiq prokurorluq orqanına müraciət edir. Hər bir şikayətə 

dair Mərkəzi Seçki Komissiyası əsaslandırılmış qərar qəbul 

etməlidir. Şikayətin araşdırılması zamanı cinayət əməlinin olması 

ehtimal edilərsə, bu barədə prokurorluq orqanına məlumat verilir. 
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Müvafiq prokurorluq orqanı həmin məlumata 3 gün müddətində 

baxmalıdır. 

112.5. Vətəndaşlar tərəfindən təqdim edilən şikayətlər 

aşağıdakıları əks etdirməlidir: 

112.5.1. şikayətin ünvanlandığı vətəndaşların şikayətlərinə 

baxılması üzrə komissiyanın adı; 

112.5.2. şikayəti edən subyektə şikayətin baxılmasının vaxtı 

haqqında bildirişin göndərilməsi üçün ünvan; 

112.5.3. şikayətin obyekti olan qərar, hərəkət və ya hərəkətsizlik; 

112.5.4. əgər bu qərardırsa, qərar şikayətə əlavə edilməli, 

mübahisə obyekti olan qərarı qəbul etmiş seçki komissiyasının və 

ya dövlət orqanının adı qeyd olunmalı, vəzifəli şəxs 

göstərilməlidir; 

112.5.5. əgər bu hərəkətdirsə, qeyri-qanuni hərəkəti edən şəxsin 

adı (vəzifəsi), hərəkətin mahiyyəti, onun törədildiyi yer və ya 

vaxt aydın şəkildə göstərilməlidir; 

112.5.6. əgər bu hərəkətsizlikdirsə, şikayətçi cavabsız qalmış 

tələbi və tələbi cavabsız qoyan orqanın və ya şəxsin adını 

göstərməlidir; 

112.5.7. şikayət üçün əsas Seçki Məcəlləsinin, digər 

qanunvericilik aktlarının pozulmasının güman edilməsi ola bilər; 

112.5.8. güman edilən pozuntunun dəlilləri və ya pozuntunun 

nədən ibarət olduğunun izahı; 

112.5.9. şikayətçinin tələbi; 

112.5.10. aşağı seçki komissiyasının qərarından yuxarı seçki 

komissiyasına şikayət edildikdə, şikayətə müvafiq seçki 

komissiyasının qərarı əlavə edilməlidir. 

112.5.11. Şikayətçi həmin şikayəti imzalamalıdır. Əgər şikayət 

seçkilərdə iştirak edən siyasi partiya və ya siyasi partiyalar 

blokları tərəfindən verilibsə, onda şikayət səlahiyyətli 

nümayəndənin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd əlavə edilməklə 

səlahiyyətli nümayəndə tərəfindən imzalanmalıdır. 

112.6. Seçki komissiyasının qərarı məhkəmə tərəfindən ləğv 

edildikdə, qərarı ləğv edilmiş seçki komissiyası məsələnin 

mahiyyəti üzrə yeni qərar qəbul etməlidir və ya məhkəmənin 
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qərarı əsasında yuxarı seçki komissiyası müvafiq qərar qəbul 

etməlidir. Məhkəmə qərarlarının icra edilməməsi Azərbaycan 

Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə uyğun olaraq cinayət 

məsuliyyətinə səbəb olur. 

112.7. Səsvermənin nəticələri, seçkilərin yekunları barədə 

qərardan şikayətə baxılması, bu Məcəllənin pozulmasına aid 

faktlar üzrə keçirilmiş yoxlamalar bu Məcəllə ilə seçilmiş sayılan 

namizədin toxunulmazlığının pozulması sayılmır. Seçilmiş 

sayılan namizəd onun seçilməsi zamanı vətəndaşların seçki 

hüquqlarının pozulmasına dair verilmiş şikayətlərlə bağlı inzibati, 

mülki və ya cinayət işləri üzrə şahid ifadələri verməkdən imtina 

edə bilməz (Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual və 

Cinayət-Prosessual Məcəllələrində göstərilən hallar istisna 

olmaqla). 

112.8. Qeydə alınmış namizədin, referendum üzrə təşviqat 

qrupunun qeydiyyatının ləğv edilməsi barədə və namizədi, 

referendum üzrə təşviqat qrupunu qeydə almaqdan imtina 

edilməsi barədə işlərə və ya qeydə alınmış namizədin 

seçilməsinin etibarsız sayılması barədə müraciətə baxılarkən 

seçki komissiyası vətəndaşların və vəzifəli şəxslərin məlumatını 

dinləmək, zəruri sənəd və materialları tələb etmək və almaq 

hüququna malikdir. 

112.9. Yuxarı seçki komissiyası aşağı seçki komissiyasının 

qərarını ləğv etmək, məsələnin mahiyyəti üzrə qərar qəbul etmək 

və ya məsələyə yenidən baxılması haqqında göstəriş vermək 

hüququna malikdir. 

112.10. Seçki komissiyasına seçkilərin gedişi zamanı daxil olan 

hər bir şikayət üzrə qərar 3 gün müddətində, səsvermə gününə 30 

gündən az müddət qalırsa, 2 gün müddətində (lakin səsvermə 

günündən gec olmayaraq), səsvermə günü və yaxud növbəti gün 

isə dərhal qəbul edilir və şikayətçiyə çatdırılır. 

112.11. Seçki komissiyalarının qərarlarından şikayətlərə 

məhkəmələr (bu Məcəllə ilə daha qısa müddət müəyyən 

edilməyibsə) 3 gün müddətində, səsvermə gününə 30 gündən az 

müddət qalırsa, 2 gün müddətində (lakin səsvermə günündən gec 
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olmayaraq), səsvermə günü və həmin gündən sonra isə dərhal 

baxmalıdırlar. Məhkəmə qərarından yuxarı instansiya 

məhkəməsinə şikayət 3 gün müddətində verilə bilər. 

 

 
2.  AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ 

 CİNAYƏT  MƏCƏLLƏSİNDƏN 

 ÇIXARIŞ 

  

Maddə 159. Seçki (referendumda iştirak) hüquqlarının 

həyata keçirilməsinə maneolma 

159.1. Vətəndaşın seçki (referendumda iştirak) hüquqlarının 

həyata keçirilməsinə maneolma- 

 

min beş yüz manatdan iki min beş yüz manatadək miqdarda 

cərimə və ya üç yüz saatdan dörd yüz səksən saatadək ictimai 

işlər və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə 

cəzalandırılır.  

 

159.2. Vətəndaşı namizədin lehinə imza atmağa məcburetmə və 

ya namizədin müdafiəsi üçün imza yığılmasına maneolma - 

 

iki min manatdan dörd min manatadək miqdarda cərimə və 

ya dörd yüz saatdan dörd yüz səksən saatadək ictimai işlər və ya 

bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. 

  
159.3. Vətəndaşı öz iradəsinə zidd səs verməyə məcburetmə və 

ya onun səs verməsinə maneolma - 

 

iki min beş yüz manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə və 

ya dörd yüz saatdan dörd yüz səksən saatadək ictimai işlər və ya 

iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır 
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159.4. Bu Məcəllənin 159.1-159.3-cü maddələrində nəzərdə 

tutulmuş əməllər; 

 

159.4.1. ələalma, aldatma, hədələmə, zor tətbiq etməklə və ya zor 

tətbiqetmə hədəsi ilə törədildikdə; 

 

159.4.2. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil 

dəstə tərəfindən törədildikdə; 

 

159.4.3. vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə 

etməklə törədildikdə - 

 

beş min manatdan səkkiz min manatadək miqdarda cərimə və ya 

üç ilədək müddətə müəyyən vəzifətutma və ya müəyyən 

fəaliyyətlə məşğulolma hüququndan məhrum edilməklə və ya 

edilməməklə üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə 

cəzalandırılır. 

 

Maddə 159-1. Seçkilərdə (referendumda) iştirak qaydalarını 

pozma 

 

159-1.1. Namizədlərin, partiyaların, siyası partiyalar bloklarının 

seçki (referendum) kampaniyalarına müdaxilə etmə və ya onu 

pozma - 

 

iki min manatdan dörd min manatadək miqdarda cərimə və 

ya dörd yüz saatdan dörd yüz səksən saatadək ictimai işlər və ya 

bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 

159-1.2. seçkiqabağı (referendumqabağı) kütləvi tədbirlərin 

keçirilməsinə mane olma - 
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üç min manatdan altı min manatadək miqdarda cərimə və ya dörd 

yüz saatdan dörd yüz səksən saatadək ictimai işlər və ya bir 

ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
  
159-1.3. Seçkilərdə (referendumda) başqalarının əvəzinə səs 

verilməsinə şərait yaratma - 

 

üç min manatdan altı min manatadək miqdarda cərimə və ya iki 

ilədək müddətə islah işləri və ya eyni müddətə azadlıqdan 

məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

 

Maddə 160. Seçki (referendum) komissiyalarının işinə 

müdaxilə etmə və ya təsir göstərmə 

160.1. Seçki (referendum) komissiyalarının işinə müdaxilə etmə 

və ya təsir göstərmə və ya seçki komissiyası üzvünün öz 

vəzifələrini yerinə yetirməsi ilə bağlı fəaliyyətinə müdaxilə etmə  

 

iki min manatdan üç min manatadək miqdarda cərimə və ya üç 

yüz saatdan dörd yüz səksən saatadək ictimai işlər və ya bir 

ilədək müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır.  

 

160.2. Eyni hərəkətlər: 

 

160.2.1. ələ alma, aldatma, hədələmə, zor tətbiq etməklə və ya 

zor tətbiq etmə hədəsi ilə; 

 

160.2.2. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil 

dəstə tərəfindən törədildikdə; 

 

160.2.3. vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə 

etməklə törədildikdə— 
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dörd min manatdan yeddi min manatadək miqdarda cərimə və ya 

iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

  

Maddə 161. Seçki (referendumda iştirak) sənədlərini 

saxtalaşdırma, bilə-bilə səsləri düzgün hesablamama, yaxud 

səsvermənin gizliliyini pozma 

161.1. Seçki komissiyasının üzvü tərəfindən seçki (referendumda 

iştirak) sənədlərinin saxtalaşdırılması və ya saxta sənədlərin 

təqdim edilməsi, bilə-bilə səslərin düzgün hesablanmaması, 

səsvermənin nəticələrinin düzgün müəyyənləşdirilməməsi və ya 

səsvermənin gizliliyinin pozulması -  

 

iki min beş yüz manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə və 

ya iki ilədək müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır 

 

161.2. Seçki sənədlərinin başqa şəxslər tərəfindən 

saxtalaşdırılması, saxta sənədlərin təqdim edilməsi, başqa 

şəxslərin yerinə səs verilməsi, bir şəxs tərəfindən seçki qutusuna 

birdən artıq seçki bülletenlərinin qoyulması üçün zərfin açılması 

–  

 

iki min beş yüz manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə və 

ya bir ilədək müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır  

  

Maddə 308. Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə 

308.1. Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, yəni vəzifəli şəxsin 

xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar özü və ya üçüncü şəxslər 

üçün qanunsuz üstünlük əldə etmək məqsədilə öz qulluq 

səlahiyyətlərindən qulluq mənafeyinə qəsdən zidd olaraq istifadə 

etməsi və ya qulluq mənafeyi tələb etdiyi halda istifadə etməməsi 

fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquqlarına və qanuni mənafelərinə, 
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yaxud cəmiyyətin və ya dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə 

mühüm zərər vurduqda – 

 

iki min manatdan dörd min manatadək miqdarda cərimə və ya üç 

ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə 

məşğul olma hüququndan məhrum etmə və ya iki ilədək müddətə 

islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 

cəzalandırılır.  

 

308.2. Bu Məcəllənin 308.1-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş 

əməllər ağır nəticələrə səbəb olduqda və ya seçkinin 

(referendumun) nəticələrinə təsir məqsədilə törədildikdə— 

 

üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən 

fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə üç ildən 

səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 

 

 

3.  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 

İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİNDƏN  

ÇIXARIŞ 

 Maddə 164. Seçkiqabağı və ya referendumla bağlı təşviqatın 

aparılması qaydalarının və müddətinin pozulması 

  

164.1. Seçkiqabağı və ya referendumla bağlı 

təşviqatın aparılmasının Azərbaycan Respublikasının Seçki 

Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydalarının və müddətinin 

pozulmasına görə- 

 

yüz manatdan yüz əlli manatadək məbləğdə cərimə edilir. 
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164.2. Qeydə alınmış namizədə seçkiqabağı təşviqatın müddəti 

başa çatana kimi şərəf və ləyaqətini seçki qanunvericiliyi ilə 

müəyyən olunmuş teleradio verilişləri təşkilatlarının teleradio 

proqramlarında və dövri nəşrlərdə onların vəzifəli şəxsləri 

tərəfindən müdafiə etmək imkanının verilməməsinə görə - 

 

vəzifəli şəxslər yüz əlli manatdan iki yüz əlli manatadək 

məbləğdə, hüquqi şəxslər üç yüz manatdan dörd yüz əlli 

manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

  

Maddə 165. Təşviqat-nəşr materiallarını qəsdən məhv etmə və 

ya namizədin seçicilərlə görüşünə mane olma 

  

Mülkiyyətçinin və ya obyekt sahibinin razılığı ilə seçkiqabağı 

təşviqat materiallarının yerləşdirilməsi üçün nəzərdə 

tutulan yerlərdə asılmış seçkiqabağı (referendumqabağı) təşviqat 

plakatlarını və digər belə təşviqat materiallarını məhv etməyə, 

korlamağa və ya təşviqat materiallarının yayılmasına mane 

olmağa, yaxud namizədin seçicilərlə görüşünə mane olmağa 

görə- 

 

altı yüz manatdan səkkiz yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

  

Maddə 166. Namizəd haqqında bilərəkdən yalan məlumatlar 

yayma 

  

Seçkinin nəticəsinə təsir göstərmək məqsədi ilə deputatlığa və ya 

seçkili orqana (vəzifəyə) namizəd haqqında bilərəkdən yalan 

məlumatlar dərc etməyə və ya onları başqa üsullarla yaymağa 

görə- 

 

yeddi yüz manatdan doqquz yüz manatadək məbləğdə cərimə 

edilir. 
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Maddə 167. Seçki (referendum) komissiyası üzvünün, 

müşahidəçilərin, vəkil edilmiş şəxslərin, namizədlərin, siyasi 

partiyaların, siyasi partiyaların bloklarının, referendum üzrə 

təşviqat qrupunun səlahiyyətli nümayəndələrinin, kütləvi 

informasiya vasitələri nümayəndələrinin hüquqlarının 

pozulması 

  

Seçki (referendum) komissiyası üzvünün, müşahidəçilərin, vəkil 

edilmiş şəxslərin, namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi 

partiyaların bloklarının, referendum üzrə təşviqat 

qrupunun səlahiyyətli nümayəndələrinin, kütləvi informasiya 

vasitələri nümayəndələrinin Azərbaycan Respublikasının Seçki 

Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hüquqlarını, o cümlədən seçki 

sənədlərinin surətlərinin və məlumatların vaxtında alınması və 

seçki sənədlərinin surətlərinin təsdiqi ilə bağlı hüquqlarını 

pozmağa görə- 

 

yüz əlli manatdan üç yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

  

Maddə 168. Seçicilər haqqında məlumatların düzgün, tam və 

vaxtında verilməməsi 

  

Seçicilər haqqında məlumatları təqdim edən müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən həmin məlumatların düzgün, tam 

və vaxtında verilməməsinə görə iki yüz manatdan üç yüz 

manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

  

Maddə 169. Seçki bülletenlərinin, səsvermə protokollarının və 

vəsiqələrinin verilməsi və saxlanması qaydalarının pozulması 

  

Seçki komissiyalarının sədrləri tərəfindən seçki bülletenlərinin, 

səsvermə protokollarının və vəsiqələrinin verilməsi və saxlanması 

qaydalarının pozulmasına görə- 
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xəbərdarlıq edilir və ya əlli manatdan yetmiş 

manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

  

Maddə 170. Dövlət avtomatlaşdırılmış informasiya 

sistemindən istifadə qaydasının pozulması 

  

Səsvermə başlandıqdan sonra seçkilərin yekunları və səsvermənin 

nəticələri barədə protokollar imzalananadək yuxarı seçki 

komissiyalarının informasiya xidmətlərindən aşağı seçki 

komissiyalarının informasiya xidmətlərinə məlumatların 

qəbulunu təsdiq edən siqnallardan başqa hər hansı məlumatın 

verilməsinə görə - 

 

fiziki şəxslər iki yüz manatdan üç yüz manatadək məbləğdə, 

vəzifəli şəxslər dörd yüz manatdan altı yüz manatadək məbləğdə 

cərimə edilir. 

  

Maddə 171. Seçki (referendum) ilə əlaqədar hədə-qorxu və ya 

zorakılığa çağıran çıxışlar edilməsi, yaxud belə materialların 

yayılması 

  

Seçki (referendum) ilə əlaqədar hədə-qorxu və ya zorakılığa 

çağıran çıxışlar edilməsinə, yaxud belə materialların yayılmasına 

görə- 

 

altı yüz manatdan doqquz yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

  

Maddə 172. Seçicinin bilərəkdən birdən çox seçici siyahısına 

daxil edilməsi 

  

Seçicinin bilərəkdən birdən çox seçici siyahısına daxil edilməsinə 

görə - 

 

səkkiz yüz manatdan min manatadək məbləğdə cərimə edilir. 
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Maddə 173. Seçici siyahıları ilə vətəndaşların tanış olmaq 

hüququnun və digər hüquqlarının pozulması 

  

173.0. Seçki (referendum) komissiyasının üzvü tərəfindən: 

 

173.0.1. vətəndaşların seçici siyahıları (referendumda iştirak 

etmək hüququ olan vətəndaşların siyahısı) ilə tanış olmaq 

hüququnun pozulmasına; 

 

173.0.2. seçici siyahılarındakı (referendumda iştirak etmək 

hüququ olan vətəndaşların siyahısındakı) yanlışlıqlar haqqında 

vətəndaşların ərizələrinə Azərbaycan Respublikasının Seçki 

Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə baxılmamasına; 

 

173.0.3. qeydiyyatdan keçmiş seçicilər barəsində məlumatların 

vaxtında rəsmiləşdirilməməsinə və dəqiqləşdirilməməsinə görə- 

 

yüz əlli manatdan iki yüz əlli manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

  

Maddə 174. Seçkilərdə (referendumda) iştirak etmək üçün 

məzuniyyət verilməsindən imtina etmə 

  

Dövlət və ya yerli özünüidarəetmə orqanlarına seçkilərin 

hazırlanmasında və ya keçirilməsində onun iştirakının təmin 

edilməsi məqsədi ilə deputatlığa və ya seçkili orqana (vəzifəyə) 

qeydə alınmış namizədə, namizədin vəkilinə və ya seçki 

(referendum) komissiyasının üzvünə məzuniyyət verilməsindən 

imtina etməyə görə- 

 

iki min manatdan iki min beş yüz manatadək məbləğdə cərimə 

edilir. 

  

Maddə 175. Qeydə alınmış namizədin seçkilərdə iştirak etdiyi 

müddətdə xidməti vəzifələrinin icrasını dayandırmaması 
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Dövlət və ya bələdiyyə xidmətində olan qeydə alınmış namizəd 

seçkilərdə iştirak etdiyi müddətdə xidməti vəzifələrinin icrasını 

dayandırmamasına görə- 

 

min beş yüz manatdan iki min manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

  

Maddə 176. Seçici imzalarının toplanması qaydasının 

pozulması 

  

Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslərin, dövlət 

və bələdiyyə orqanlarının, qurumların və təşkilatların seçici 

imzalarının toplanmasında iştirak etməsinə görə- 

 

vəzifəli şəxslər səkkiz yüz manatdan min manatadək məbləğdə, 

hüquqi şəxslər iki min manatdan üç min manatadək məbləğdə 

cərimə edilir. 

  

Maddə 177. Seçkilərin (referendumun) maliyyələşdirilməsi və 

ya maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi qaydalarının 

pozulması 

  

177.1. Seçkilərin (referendumun) maliyyələşdirilməsinin 

Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş 

qaydalarını pozmağa görə- 

 

fiziki şəxslər üç yüz manatdan beş yüz manatadək məbləğdə, 

vəzifəli şəxslər min beş yüz manatdan iki min manatadək 

məbləğdə, hüquqi şəxslər beş min manatdan yeddi min 

manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

 

177.2. Seçkilərin hazırlanmasına və keçirilməsinə ayrılmış 

vəsaitlərin xərclənməsi barədə namizədlər, qeydə alınmış 

namizədlər, siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları, 

referendum üzrə təşviqat qrupları tərəfindən maliyyə 

hesabatlarının təqdim və ya dərc edilməməsinə görə- 
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min manatdan iki min manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

  

Maddə 178. Anonim təşviqat materiallarının və ya 

reklamların hazırlanması və yayılması qaydalarının 

pozulması 

  

178.1. Seçkiqabağı və ya referendum ilə bağlı nəşr və audiovizual 

təşviqat materiallarında bu materialları hazırlayan və 

hazırlanmasını sifariş edən təşkilatların adı, materialların tirajı və 

buraxılış tarixi barədə məlumatların göstərilməməsinə görə- 

 

yüz əlli manatdan iki yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

 

178.2. Siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları, namizədlər və 

ya qeydə alınmış namizədlər barəsində reklamların 

hazırlanmasının və yayılmasının, yaxud xeyriyyə xidməti 

göstərilməsinin Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi ilə 

müəyyən edilmiş qaydalarının pozulmasına görə-ff 

 

yüz əlli manatdan üç yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

 

178.3. Siyasi partiyaların, siyasi partiyaların bloklarının, 

namizədlərin və ya qeydə alınmış namizədlərin yazılı formada 

razılığı olmadan seçkiqabağı nəşr materiallarının hazırlanmasına, 

yaxud yayılmasına görə- 

 

iki yüz manatdan üç yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

  

Maddə 179. Səsvermənin nəticələri və ya seçkilərin yekunları 

haqqında məlumatın bilərəkdən təqdim edilməməsi və ya 

dərc olunmaması 

  

179.1. Seçicilərin, qeydə alınmış namizədin, siyasi partiyaların, 

siyasi partiyaların bloklarının və namizədlərin vəkil edilmiş 
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şəxslərinin, müşahidəçilərin, siyasi partiyaların, siyasi 

partiyaların bloklarının, referendum üzrə təşviqat 

qruplarının səlahiyyətli nümayəndələrinin, kütləvi informasiya 

vasitələri nümayəndələrinin tələbi ilə onların tanış olmaları üçün 

müvafiq seçki komissiyasının sədrləri tərəfindən səsvermənin 

yekunlarına və nəticələrinə aid məlumatların bilərəkdən təqdim 

edilməməsinə görə- 

 

min beş yüz manatdan iki min manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

 

179.2. Səsvermənin yekunlarına və nəticələrinə aid 

məlumatların bilərəkdən Azərbaycan Respublikasının Seçki 

Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada və müddətdə dərc 

edilməməsinə görə- 

 

iki min manatdan iki min beş yüz manatadək məbləğdə cərimə 

edilir. 
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