Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki
Komissiyasının 18 iyun 2013-cü il tarixli
6/37 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
seçkilərində namizədlərin siyasi partiyalar
və siyasi partiyaların blokları tərəfindən irəli
sürülməsi qaydaları haqqında

TƏLİMAT
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədlərin siyasi partiyalar və siyasi partiyaların blokları
tərəfindən irəli sürülməsi qaydaları Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının (bundan sonra – Konstitusiya)
100 – 102-ci, Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin
(bundan sonra – Seçki Məcəlləsi) 54-cü, 180-ci maddələri
və bu Təlimatla tənzimlənir.
1. Ümumi müddəalar
1.1. Prezidentliyə namizədlər seçkilərin təyin edilməsi
haqqında qərar rəsmi dərc olunduqdan sonra irəli sürülür.
1.2. Prezidentliyə namizədlər (bundan sonra – namizədlər) passiv seçki hüququna malik olan və Konstitusiyanın 100-cü maddəsinin tələblərinə cavab verən
vətəndaşın özü, aktiv seçki hüququna malik vətəndaşların
(bundan sonra – seçicilərin) təşəbbüs qrupları, habelə
siyasi partiya və ya siyasi partiyaların bloku tərəfindən irəli
sürülə bilərlər.
1.3. Siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku həmin siyasi
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partiyanın, habelə bloka daxil olan partiyaların üzvü
olmayan şəxsləri də namizəd kimi irəli sürə bilərlər.
2. Namizədlərin siyasi partiyalar və siyasi partiyaların
blokları tərəfindən irəli sürülməsi qaydaları
2.1 Namizədin irəli sürülməsi haqqında qərarı siyasi
partiya öz nizamnaməsinə uyğun olaraq qəbul edir. Belə
qərar kollegial qaydada, səsvermə yolu ilə qəbul edilməlidir.
2.2. Siyasi partiyaların bloku tərəfindən irəli sürülən
namizəd bloka daxil olan hər bir siyasi partiya tərəfindən
təsdiq edilir. Siyasi partiyaların blokları tərəfindən namizədin
irəli sürülməsi haqqında qərar siyasi partiyaların nümayəndələrinin iclasında (qurultayında, konfransında, rəhbər
orqanının iclasında) qəbul edilir. Siyasi partiyaların səlahiyyətli nümayəndələri də partiyaların qurultayında (konfransında, rəhbər orqanının iclasında) müəyyənləşdirilir.
2.3. Namizəd öz arzusu ilə siyasi partiyaya mənsubluğunu namizədliyinin irəli sürülməsinə dair razılıq ərizəsində göstərə bilər.
2.4. Namizədin irəli sürülməsi barədə siyasi partiyanın,
siyasi partiyalar blokunun qərarı protokolla rəsmiləşdirilir.
Həmin protokolda aşağıdakılar göstərilir:
2.4.1. iclasda (qurultayda, konfransda, rəhbər orqanın iclasında) iştirak etmək üçün qeydə alınmış iştirakçıların sayı;
2.4.2. siyasi partiyalar blokunun yaradılması haqqında
sazişdə nəzərdə tutulan qərarın qəbul edilməsi üçün lazım
olan iştirakçıların sayı;
2.4.3. namizədin irəli sürülməsi barədə qərar və bu qərar
üzrə səsvermənin nəticələri;
2.4.4. qərarın qəbul edilməsi tarixi.
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3. Namizədliyin irəli sürülməsinin təsdiq edilməsi
üçün siyasi partiya Mərkəzi Seçki Komissiyasına
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:
3.1. siyasi partiyanın qeydə alınması barədə şəhadətnamənin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;
3.2. siyasi partiyanın qüvvədə olan nizamnaməsinin
notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;
3.3. namizədliyin irəli sürülməsi barədə siyasi partiyanın
qurultayının (konfransının, rəhbər orqanının iclasının) qərarı
və müvafiq iclasın protokolu;
3.4. Seçki Məcəlləsinin 54-cü maddəsinin tələblərinə
uyğun tərtib edilmiş razılıq ərizəsi (Təlimata 1 saylı əlavə)
(ərizədə prezidentliyə namizədliyi irəli sürülmüş şəxsin
soyadı, adı, atasının adı, onun doğum tarixi, yaşayış yerinin
ünvanı, təhsili, əsas iş və ya xidmət yeri və tutduğu vəzifə
(bu olmadıqda – fəaliyyət növü), Azərbaycan Respublikasının ərazisində 10 ildən artıq daimi yaşayıb-yaşamaması, məhkumluğunun olub-olmaması, vətəndaşlıq vəziyyəti və başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyinin olub-olmamasına dair məlumatlar, habelə prezident seçiləcəyi halda,
həmin vəzifə ilə uzlaşmayan fəaliyyətə xitam verəcəyi
barədə öhdəliyi göstərilməlidir);
3.5. səlahiyyətli nümayəndənin (nümayəndələrin),
habelə maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndənin
(nümayəndələrin) təyin edilməsi barədə siyasi partiyanın
qurultayının (konfransının, rəhbər orqanının iclasının)
qərarı;
3.6. siyasi partiyanın səlahiyyətli nümayəndələrinin
siyahısı (Təlimata 2 saylı əlavə);
3.7. maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndələrin
siyahısı (Təlimata 3 saylı əlavə);
3.8. səlahiyyətli nümayəndənin (nümayəndələrin) razılıq
məktubları (Təlimata 4 saylı əlavə);
3.9. maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndənin
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(nümayəndələrin) razılıq məktubları (Təlimata 5 saylı
əlavə);
3.10. siyasi partiyanın səlahiyyətli nümayəndənin (nümayəndələrin) və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndənin (nümayəndələrin) həmin siyasi partiya rəhbərinin
imzası və təşkilatın möhürü ilə təsdiq edilmiş vəkalətnaməsi
(vəkalətnamələri) (Təlimata 6 və 6 “a” saylı əlavələr);
3.11. siyasi partiyanın səlahiyyətli orqanı səlahiyyətli
nümayəndənin səlahiyyətinə xitam verdiyi halda, bu barədə qərarın surəti.
3.12. Bu Təlimatın 3.1 – 3.11-ci bəndlərində göstərilən
sənədləri Mərkəzi Seçki Komissiyasına səlahiyyətli nümayəndə təqdim edir.
3.13. Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilmiş
sənədlərin qəbul edilməsi barədə yazılı arayış səlahiyyətli
nümayəndəyə verilir (Təlimata 7 saylı əlavə).
3.14. Mərkəzi Seçki Komissiyası təqdim edilmiş
sənədlərə 5 gün müddətində baxır, səlahiyyətli nümayəndəyə namizədliyin irəli sürülməsinin təsdiq olunubolunmaması barədə qərar təqdim edir (göndərir).
4. Namizədin irəli sürülməsinin təsdiq edilməsi üçün
siyasi partiyalar bloku Mərkəzi Seçki Komissiyasına
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:
4.1. siyasi partiyaların blokuna daxil olan siyasi
partiyaların qurultaylarının (konfranslarının, rəhbər orqanlarının iclaslarının) namizəd irəli sürmək barədə qərarları ilə
birlikdə müvafiq iclasların protokolları;
4.2. siyasi partiyaların blokuna daxil olan siyasi
partiyaların nümayəndələrinin iclasının siyasi partiyaların
bloku adından namizəd irəli sürmək barədə qərarı və
müvafiq iclasın protokolu;
4.3. siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndələrinin və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayən4

dələrinin Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində
nəzərdə tutulmuş qaydada (Təlimata 6 “b” və 6 “c” saylı
əlavələr) və ya notariat qaydasında rəsmiləşdirilmiş
vəkalətnamələri (Təlimata 6 “ç” və 6 “d” saylı əlavələr);
4.4. siyasi partiyaların səlahiyyətli nümayəndələrinin siyahısı (Təlimata 2 saylı əlavə);
4.5. maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndələrin
siyahısı (Təlimata 3 saylı əlavə);
4.6. səlahiyyətli nümayəndələrin razılıq məktubları (Təlimata 4 saylı əlavə);
4.7. maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndələrin
razılıq məktubları (Təlimata 5 saylı əlavə);
4.8. Seçki Məcəlləsinin 54-cü maddəsinin tələblərinə
uyğun tərtib edilmiş razılıq ərizəsi (Təlimata 1 saylı əlavə)
(ərizədə prezidentliyə namizədliyi irəli sürülmüş şəxsin
soyadı, adı, atasının adı, onun doğum tarixi, yaşayış yerinin
ünvanı, təhsili, əsas iş və ya xidmət yeri və tutduğu vəzifə
(bu olmadıqda – fəaliyyət növü), Azərbaycan Respublikasının ərazisində 10 ildən artıq daimi yaşayıbyaşamaması, məhkumluğunun olub-olmaması, vətəndaşlıq
vəziyyəti və başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyinin olubolmamasına dair məlumatlar, habelə prezident seçiləcəyi
halda həmin vəzifə ilə uzlaşmayan fəaliyyətə xitam verəcəyi
barədə öhdəliyi göstərilməlidir.
4.9. Bu Təlimatın 4.1 – 4.8-ci bəndlərində göstərilən sənədləri Mərkəzi Seçki Komissiyasına
səlahiyyətli
nümayəndə təqdim edir.
4.10. Mərkəzi Seçki Komissiyası təqdim edilmiş
sənədlərin qəbul edilməsi barədə yazılı arayışı səlahiyyətli
nümayəndəyə verir (Təlimata 7 saylı əlavə).
4.11. Mərkəzi Seçki Komissiyası təqdim edilmiş sənədlərə 5 gün müddətində baxır, səlahiyyətli nümayəndəyə
namizədliyin irəli sürülməsinin təsdiq olunub-olunmaması
barədə qərar təqdim edir (çatdırır).
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5. Yekun müddəalar
5.1. Bu Təlimat qüvvəyə mindiyi gündən Azərbaycan
Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 4 iyul 2008-ci
il tarixli 6/23-4 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin seçkilərində siyasi partiyalar
blokunun qeydə alınması, namizədlərin, siyasi partiyaların və siyasi partiyaların blokları tərəfindən irəli sürülməsi qaydası haqqında” Təlimat qüvvədən düşmüş
hesab edilir.
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