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saylı Qәrarı ilә tәsdiq edilmişdir. 

  Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilәrindә namizәdlәrin siyasi partiyalar vә siyasi partiyaların 
blokları tәrәfindәn irәli sürülmәsi qaydaları haqqında 

T Ә L İ M A T 

  

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilәrindә namizәdlәrin siyasi partiyalar vә siyasi partiyaların blokları tәrәfindәn irәli 
sürülmәsi qaydaları Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının (bundan sonra – Konstitusiya) 100–102-ci, Azәrbaycan 
Respublikası Seçki Mәcәllәsinin (bundan sonra – Seçki Mәcәllәsi) 54-cü, 180-ci maddәlәri vә bu Tәlimatla tәnzimlәnir. 

1. Ümumi müddәalar 

          1.1. Prezidentliyә namizәdlәr seçkilәrin tәyin edilmәsi haqqında qәrar rәsmi dәrc olunduqdan sonra  irәli sürülür. 
1.2. Prezidentliyә namizәdlәr (bundan sonra – namizәdlәr) passiv seçki hüququna malik olan vә Konstitusiyanın 100-cü 
maddәsinin tәlәblәrinә cavab verәn vәtәndaşın özü, aktiv seçki hüququna malik vәtәndaşların (bundan sonra – 
seçicilәrin) tәşәbbüs qrupları, habelә siyasi partiya vә ya siyasi partiyaların bloku tәrәfindәn irәli sürülә bilәrlәr. 
1.3.   Siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku hәmin siyasi partiyanın, habelә bloka daxil olan partiyaların üzvü olmayan 
şәxslәri dә namizәd kimi irәli sürә bilәrlәr. 

2. Namizәdlәrin siyasi partiyalar vә siyasi partiyaların blokları  
tәrәfindәn irәli sürülmәsi qaydaları 

2.1  Namizәdin irәli sürülmәsi haqqında qәrarı siyasi partiya öz nizamnamәsinә uyğun olaraq qәbul edir. Belә qәrar kollegial 
qaydada, sәsvermә yolu ilә qәbul edilmәlidir. 
2.2.   Siyasi partiyaların bloku tәrәfindәn irәli sürülәn namizәd bloka daxil olan hәr bir siyasi partiya tәrәfindәn tәsdiq edilir. 
Siyasi partiyaların blokları tәrәfindәn  namizәdin irәli sürülmәsi haqqında qәrar siyasi partiyaların nümayәndәlәrinin iclasında 
(qurultayında, konfransında, rәhbәr orqanının iclasında) qәbul edilir. Siyasi partiyaların  sәlahiyyәtli nümayәndәlәri dә 
partiyaların qurultayında (konfransında, rәhbәr orqanının iclasında) müәyyәnlәşdirilir. 
2.3. Namizәd öz arzusu ilә siyasi partiyaya mәnsubluğunu namizәdliyinin irәli sürülmәsinә dair razılıq әrizәsindә göstәrә 
bilәr. 
2.4.   Namizәdin irәli sürülmәsi barәdә siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun qәrarı protokolla rәsmilәşdirilir. Hәmin 
protokolda aşağıdakılar göstәrilir: 
2.4.1. iclasda (qurultayda, konfransda, rәhbәr orqanın iclasında) iştirak etmәk üçün qeydә alınmış iştirakçıların sayı; 
2.4.2. siyasi partiyalar blokunun yaradılması haqqında sazişdә nәzәrdә tutulan qәrarın qәbul edilmәsi üçün lazım olan 
iştirakçıların sayı; 
2.4.3. namizәdin irәli sürülmәsi barәdә qәrar vә bu qәrar üzrә sәsvermәnin nәticәlәri; 
2.4.4. qәrarın qәbul edilmәsi tarixi. 

3.  Namizәdliyin irәli sürülmәsinin tәsdiq edilmәsi üçün siyasi partiya Mәrkәzi Seçki Komissiyasına aşağıdakı 
sәnәdlәri tәqdim  etmәlidir: 
3.1. siyasi partiyanın qeydә alınması barәdә şәhadәtnamәnin notariat qaydasında tәsdiq edilmiş surәti; 
3.2. siyasi partiyanın qüvvәdә olan nizamnamәsinin notariat qaydasında tәsdiq edilmiş surәti; 
3.3. namizәdliyin irәli sürülmәsi barәdә siyasi partiyanın qurultayının (konfransının, rәhbәr orqanının iclasının) qәrarı vә 
müvafiq iclasın protokolu; 
3.4. Seçki Mәcәllәsinin 54-cü maddәsinin  tәlәblәrinә uyğun tәrtib edilmiş razılıq әrizәsi (Tәlimata 1 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);  
3.5. sәlahiyyәtli nümayәndәnin (nümayәndәlәrin), habelә maliyyә mәsәlәlәri üzrә sәlahiyyәtli nümayәndәnin 
(nümayәndәlәrin) tәyin edilmәsi barәdә siyasi partiyanın qurultayının (konfransının, rәhbәr orqanının iclasının) qәrarı; 
3.6. siyasi partiyanın sәlahiyyәtli nümayәndәlәrinin siyahısı (Tәlimata 2 saylı әlavә); 
3.7. maliyyә mәsәlәlәri üzrә sәlahiyyәtli nümayәndәlәrin siyahısı (Tәlimata 3 saylı әlavә); 
3.8. sәlahiyyәtli nümayәndәnin (nümayәndәlәrin) razılıq mәktubları (Tәlimata 4 saylı әlavә); 
3.9. maliyyә mәsәlәlәri üzrә sәlahiyyәtli nümayәndәnin (nümayәndәlәrin) razılıq mәktubları (Tәlimata 5 saylı әlavә); 
3.10. siyasi partiyanın sәlahiyyәtli nümayәndәnin (nümayәndәlәrin) vә maliyyә mәsәlәlәri üzrә sәlahiyyәtli nümayәndәnin 
(nümayәndәlәrin) hәmin siyasi partiya rәhbәrinin imzası vә tәşkilatın möhürü ilә tәsdiq edilmiş vәkalәtnamәsi 
(vәkalәtnamәlәri)   (Tәlimata 6 vә 6 “a”  saylı әlavәlәr);   
3.11. siyasi partiyanın sәlahiyyәtli orqanı sәlahiyyәtli nümayәndәnin sәlahiyyәtinә xitam verdiyi halda, bu barәdә qәrarın 
surәti.  



3.12. Bu Tәlimatın 3.1-ci – 3.11-ci bәndlәrindә göstәrilәn sәnәdlәri Mәrkәzi Seçki Komissiyasına sәlahiyyәtli nümayәndә 
tәqdim edir.  
3.13. Mәrkәzi Seçki Komissiyasına tәqdim edilmiş sәnәdlәrin qәbul edilmәsi barәdә yazılı arayış sәlahiyyәtli nümayәndәyә 
verilir (Tәlimata 7 saylı әlavә). 
3.14. Mәrkәzi Seçki Komissiyası tәqdim edilmiş sәnәdlәrә 5 gün müddәtindә baxır, sәlahiyyәtli nümayәndәyә namizәdliyin 
irәli sürülmәsinin tәsdiq olunub-olunmaması barәdә qәrar tәqdim edir (göndәrir). 
 
4. Namizәdin irәli sürülmәsinin tәsdiq edilmәsi üçün siyasi partiyalar bloku Mәrkәzi Seçki Komissiyasına aşağıdakı sәnәdlәri 
tәqdim etmәlidir: 

4.1. siyasi partiyaların blokuna daxil olan siyasi partiyaların qurultaylarının (konfranslarının, rәhbәr orqanlarının iclaslarının) 
namizәd irәli sürmәk barәdә qәrarları ilә birlikdә  müvafiq iclasların protokolları; 
4.2. siyasi partiyaların blokuna daxil olan siyasi partiyaların nümayәndәlәrinin iclasının siyasi partiyaların bloku adından 
namizәd irәli sürmәk barәdә qәrarı vә müvafiq iclasın protokolu; 
4.3. siyasi partiyalar blokunun sәlahiyyәtli nümayәndәlәrinin vә maliyyә mәsәlәlәri üzrә sәlahiyyәtli nümayәndәlәrinin 
Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş qaydada (Tәlimata 6 “b”vә 6 “c” saylı әlavәlәr) vә ya 
notariat qaydasında rәsmilәşdirilmiş vәkalәtnamәlәri  (Tәlimata  6 “ç” vә 6 “d” saylı әlavәlәr); 
4.4. siyasi partiyaların sәlahiyyәtli nümayәndәlәrinin siyahısı (Tәlimata 2 saylı әlavә); 
4.5. maliyyә mәsәlәlәri üzrә sәlahiyyәtli nümayәndәlәrin siyahısı (Tәlimata 3 saylı әlavә); 
4.6. sәlahiyyәtli nümayәndәlәrin razılıq mәktubları (Tәlimata 4 saylı әlavә); 
4.7. maliyyә mәsәlәlәri üzrә sәlahiyyәtli nümayәndәlәrin razılıq mәktubları (Tәlimata 5 saylı әlavә);  
4.8. Seçki Mәcәllәsinin 54-cü maddәsinin  tәlәblәrinә uyğun tәrtib edilmiş razılıq әrizәsi (Tәlimata 1 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.  
4.9. Bu Tәlimatın 4.1-ci – 4.8-ci bәndlәrindә göstәrilәn sәnәdlәri Mәrkәzi Seçki Komissiyasına sәlahiyyәtli nümayәndә tәqdim 
edir.  
4.10. Mәrkәzi Seçki Komissiyası tәqdim edilmiş sәnәdlәrin qәbul edilmәsi barәdә yazılı arayışı sәlahiyyәtli nümayәndәyә verir 
(Tәlimata 7 saylı әlavә). 
4.11. Mәrkәzi Seçki Komissiyası tәqdim edilmiş sәnәdlәrә 5 gün müddәtindә baxır, sәlahiyyәtli nümayәndәyә namizәdliyin 
irәli sürülmәsinin tәsdiq olunub-olunmaması barәdә qәrar tәqdim edir (çatdırır). 

5. Yekun müddәalar 

5.1. Bu Tәlimat qüvvәyә mindiyi gündәn Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Seçki Komissiyasının 4 iyul 2008-ci il tarixli 6/23-4 
saylı Qәrarı ilә tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilәrindә siyasi partiyalar blokunun qeydә alınması, 
namizәdlәrin, siyasi partiyaların vә siyasi partiyaların blokları tәrәfindәn irәli sürülmәsi qaydası haqqında” Tәlimat qüvvәdәn 
düşmüş hesab edilir. 
 


