Azәrbaycan Respublikası
Mәrkәzi Seçki Komissiyasının
18 iyun 20013-cü il tarixli
6/36 saylı Qәrarı ilә tәsdiq edilmişdir.

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilәrindә vәtәndaşların öz tәşәbbüsü ilә prezidentliyә
namizәdliyinin irәli sürülmәsi, seçicilәrin tәşәbbüs qruplarının yaradılması vә onlar tәrәfindәn prezidentliyә
namizәdin irәli sürülmәsi qaydaları haqqında
TӘLİMAT

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilәrindә öz tәşәbbüsü ilә passiv seçki hüququna malik olan vәtәndaşlar vә ya
aktiv seçki hüququ olan vәtәndaşların yaratdıqları tәşәbbüs qrupları tәrәfindәn prezidentliyә namizәdliyin irәli sürülmәsi
qaydaları Azәrbaycan Respublikası Seçki Mәcәllәsinin (bundan sonra – Seçki Mәcәllәsi) 53-cü,180-ci maddәlәri vә bu
Tәlimatla nizamlanır.
1. Ümumi müddәalar

1.1. Seçkilәrin tәyin edilmәsi haqqında qәrar rәsmi dәrc olunduqdan sonra prezidentliyә namizәdlәr irәli sürülür.
1.2. Prezidentliyә namizәdlәr passiv seçki hüququna malik olan vә Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 100-cü
maddәsinin tәlәblәrinә cavab verәn vәtәndaşların özlәri, seçicilәrin tәşәbbüs qrupları, habelә siyasi partiyalar vә ya siyasi
partiyaların blokları tәrәfindәn irәli sürülә bilәrlәr.
2. Öz tәşәbbüsü ilә prezidentliyә namizәdlik irәli sürülәrkәn tәqdim edilәn sәnәdlәr
2.1. Öz tәşәbbüsü ilә prezidentliyә namizәdliyini irәli sürәn vәtәndaş Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Seçki
Komissiyasına (bundan sonra – Mәrkәzi Seçki Komissiyası) aşağıdakı sәnәdlәri tәqdim etmәlidir:
2.1.1. Prezidentliyә namizәdliyin irәli sürülmәsinә dair bildiriş (Tәlimata 1 saylı әlavә);
2.1.2. Seçki Mәcәllәsinin 53-cü vә 180-ci maddәlәrinin tәlәblәrinә uyğun tәrtib edilmiş öhdәlik әrizәsi (Tәlimata 2 saylı
әlavә) (әrizәdә prezidentliyәnamizәdliyi irәli sürülmüş şәxsin soyadı, adı, atasının adı, onun doğum tarixi, yaşayış yerinin

ünvanı, tәhsili, әsas iş vә ya xidmәt yeri vә tutduğu vәzifә (bu olmadıqda – fәaliyyәt növü), Azәrbaycan Respublikasının
әrazisindә 10 ildәn artıq daimi yaşayıb-yaşamaması, mәhkumluğunun olub-olmaması, vәtәndaşlıq vәziyyәti vә başqa
dövlәtlәr qarşısında öhdәliyinin olub-olmamasına dair mәlumatlar, habelә prezident seçilәcәyi halda, hәmin vәzifә ilә
uzlaşmayan fәaliyyәtә xitam verәcәyi barәdә öhdәliyi göstәrilmәlidir);
2.1.3. namizәd tәrәfindәn sәlahiyyәtli nümayәndә tәyin edilibsә, hәmin sәlahiyyәtli nümayәndәnin notariat qaydasında
tәsdiq edilmiş vәkalәtnamәsi (Tәlimata 3 saylı әlavә);
2.1.4. namizәd öz әrizәsindә siyasi mәnsubiyyәtinә dair mәlumat daxil edibsә, bu barәdә tәsdiqedici sәnәd (belә halda,

namizәd mәnsub olduğu siyasi partiyanın 5 sözdәn çox olmayan adla adlandırılmasını müvafiq seçki komissiyası ilә
razılaşdırır. Әrizәdә göstәrilmiş siyasi partiya namizәdi öz sıralarından xaric edibsә vә müvafiq seçki komissiyasına bu barәdә
bildiriş göndәribsә, hәmin bildiriş alındıqdan sonra namizәdlә әlaqәdar siyasi partiyanın adından istifadә edilә bilmәz).
2.2. Tәqdim edilmiş sәnәdlәrin qәbul edilmәsi barәdә namizәdә vә ya onun sәlahiyyәtli nümayәndәsinә Mәrkәzi
Seçki Komissiyası tәrәfindәn yazılı arayış verilir (Tәlimata 6 saylı әlavә).
2.3. Mәrkәzi Seçki Komissiyası tәqdim edilmiş sәnәdlәrә 5 gün müddәtindә baxır, namizәdә vә ya onun sәlahiyyәtli
nümayәndәsinә namizәdliyin irәli sürülmәsinin tәsdiq olunub-olunmaması barәdә qәrar tәqdim edir (göndәrir).
3. Seçicilәrin tәşәbbüs qrupunun yaradılması vә prezidentliyә namizәdliyin irәli sürülmәsi qaydası
3.1. Seçki hüququ olan hәr bir vәtәndaş, yaxud vәtәndaşlar prezidentliyә namizәd irәli sürmәk üçün azı 100 nәfәrdәn ibarәt
tәrkibdә seçicilәrin tәşәbbüs qrupu yarada bilәrlәr. Bunun üçün onlar öz yığıncağını keçirmәlidirlәr. Tәşәbbüs qrupunun
üzvlәrinin müxtәlif әrazi vahidlәrindә yaşamaları faktı onların tәşәbbüs qrupunun üzvü olmasına maneә ola bilmәz. Tәşәbbüs
qrupu yaratmaq istәyәn seçicilәr bәlәdiyyә qurumunun rәhbәrliyinә vә ya әrazi üzrә icra hakimiyyәtinin yerli nümayәndәsinә
yığıncaq keçirmәk üçün yer ayrılması barәdә yazılı müraciәt edә bilәrlәr. Hәmçinin seçicilәrin tәşәbbüs qrupunun yığıncağı
seçicilәrin yaşayış yeri üzrә, icra vә bәlәdiyyә qurumlarının, o cümlәdәn digәr hüquqi şәxslәrin әrazi vә binalarında keçirilә
bilәr. Müvafiq yer müәyyәnlәşdirildikdәn sonra tәşәbbüs qrupu yaratmaq istәyәn seçicilәrә yığıncağın keçirilmәsi üçün
ayrılmış yer vә vaxt barәdә mәlumat verilir.
3.2. Yığıncaqda aşağıdakı mәsәlәlәr müzakirә olunur:
3.2.1. seçicilәrin tәşәbbüs qrupunun yaradılması vә ona ad verilmәsi;
3.2.2. tәşәbbüs qrupunun nümayәndәsinin müәyyәn edilmәsi (bu şәxs iclasın sәdri vә ya katibi dә ola bilәr);
3.2.3. prezidentliyә namizәdliyin irәli sürülmәsi;
3.2.4. namizәdliyin irәli sürülmәsinin tәsdiq edilmәsi üçün Mәrkәzi Seçki Komissiyasına bildirişlә müraciәt edilmәsi.
3.3. Yığıncağın gündәliyinә çıxarılaraq müzakirә edilmiş hәr bir mәsәlә barәdә qәrar qәbul olunur vә yığıncağın protokolu

tәrtib edilir. Protokolu iclasın sәdri vә katibi imzalayır. İclasın protokolunun hәmin qurumların, o cümlәdәn iclasın keçirildiyi
yerin mәxsus olduğu hüquqi şәxslәrin möhürü ilә tәsdiq edilmәsi dә mümkündür.
3.4. Seçicilәrin tәşәbbüs qrupunun irәli sürdüyü prezidentliyә namizәdin sәnәdlәrini Mәrkәzi Seçki Komissiyasına seçicilәrin
tәşәbbüs qrupunun nümayәndәsi, habelә namizәd vә ya onun sәlahiyyәtli nümayәndәsi tәqdim edә bilәr.
4.
Prezidentliyә namizәd seçicilәrin tәşәbbüs qrupu tәrәfindәn irәli sürülәrkәn tәqdim edilmәli olan
sәnәdlәr
4.1. Prezidentliyә namizәdin seçicilәrin tәşәbbüs qrupu tәrәfindәn irәli sürülmәsi üçün Mәrkәzi Seçki Komissiyasına aşağıdakı
sәnәdlәr tәqdim edilmәlidir:
4.1.1. seçicilәrin tәşәbbüs qrupunun yaradılması vә namizәdliyin irәli sürülmәsi barәdә yığıncağın protokolu (Tәlimata 4 saylı
әlavә);
4.1.2. namizәdliyin irәli sürülmәsi barәdә bildiriş (Tәlimata 5 saylı әlavә);
4.1.3. Azәrbaycan Respublikası Seçki Mәcәllәsinin 53-cü vә 180-ci maddәlәrinin tәlәblәrinә uyğun tәrtib edilmiş әrizә
(Tәlimata 2 saylı әlavә) (әrizәdә prezidentliyә namizәdliyi irәli sürülmüş şәxsin soyadı, adı, atasının adı, onun doğum tarixi,

yaşayış yerinin ünvanı, tәhsili, әsas iş vә ya xidmәt yeri vә tutduğu vәzifә (bu olmadıqda – fәaliyyәt növü), Azәrbaycan
Respublikasının әrazisindә 10 ildәn artıq daimi yaşayıb-yaşamaması, mәhkumluğunun olub-olmaması, vәtәndaşlıq vәziyyәti
vә başqa dövlәtlәr qarşısında öhdәliyinin olub-olmamasına dair mәlumatlar, habelә prezident seçilәcәyi halda, hәmin vәzifә
ilә uzlaşmayan fәaliyyәtә xitam verәcәyi barәdә öhdәliyi göstәrilmәlidir);

4.1.4.
namizәd tәrәfindәn sәlahiyyәtli nümayәndә tәyin edilibsә, sәlahiyyәtli nümayәndәnin notariat qaydasında
tәsdiq edilmiş vәkalәtnamәsi (Tәlimata 3 saylı әlavә);
4.1.5.
namizәd öz әrizәsindә siyasi mәnsubiyyәtinә dair mәlumat daxil edibsә, bu barәdә tәsdiqedici sәnәd (belә

halda, namizәd mәnsub olduğu siyasi partiyanın 5 sözdәn çox olmayan adla adlandırılmasını Mәrkәzi Seçki Komissiyası ilә
razılaşdırır. Әrizәdә göstәrilmiş siyasi partiya namizәdi öz sıralarından xaric edibsә vә Mәrkәzi Seçki Komissiyasına bu barәdә
bildiriş göndәribsә, hәmin bildiriş alındıqdan sonra namizәdlә әlaqәdar siyasi partiyanın adından istifadә edilә bilmәz).
4.2. Mәrkәzi Seçki Komissiyası tәqdim edilmiş sәnәdlәrin qәbul edilmәsi barәdә sәnәdlәri tәqdim etmiş şәxsә vә ya buna
hüququ olan digәr şәxsә yazılı arayış vermәlidir (Tәlimata 6 saylı әlavә).
4.3. Mәrkәzi Seçki Komissiyası tәqdim edilmiş sәnәdlәrә 5 gün müddәtindә baxır, sәnәdlәri tәqdim edәn şәxsә (buna
hüququ olan şәxsә – namizәdә, onun sәlahiyyәtli nümayәndәsinә, seçicilәrin tәşәbbüs qrupunun nümayәndәsinә vә s.)
namizәdliyin irәli sürülmәsinin tәsdiq olunub-olunmaması barәdә qәrar tәqdim edir.

5. Yekun müddәalar
5.1. Bu Tәlimat qüvvәyә mindiyi gündәn Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Seçki Komissiyasının 4 iyul 2008-ci il tarixli 6/23-3
saylı Qәrarı ilә tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilәrindә vәtәndaşların öz tәşәbbüsü ilә
prezidentliyә namizәdliyinin irәli sürülmәsi, seçicilәrin tәşәbbüs qruplarının yaradılması vә onlar tәrәfindәn prezidentliyә
namizәdin irәli sürülmәsi qaydaları haqqında” Tәlimat qüvvәdәn düşmüş hesab edilir.

