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Bu Təlimat Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinə 

(bundan sonra – Seçki Məcəlləsi) və “Siyasi partiyalar haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən hazırlanmış 
“Mühasibat uçotu haqqında”, “Daxili audit haqqında” və “Au-
ditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunlarına, 
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə, 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 16.11.2012-ci 
il tarixli, 263 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş "Siyasi partiyaların 
maliyyə hesabatlarının forması, məzmunu və təqdim edilmə 
Qaydası"na, 30.08.2013-cü il tarixli, 238 saylı qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Siyasi partiyalarda sadələşdirilmiş mühasibat uçotu-
nun aparılması Qaydaları”na və digər qanunvericilik aktlarına 
uyğun olaraq siyasi partiyalardan daxil olmuş illik maliyyə he-
sabatlarının (bundan sonra – hesabat) qəbul edilməsi, araşdırıl-
ması və ictimailəşdirilməsi ilə bağlı münasibətləri nizama salır. 

 
1. Siyasi partiyalar tərəfindən təqdim edilmiş hesabatlara 
dair tələblər, onların  qəbul edilmə qaydası və müddətlər 

 
1.1. Siyasi partiyalar nizamnamələrində nəzərdə tutulmuş 

fəaliyyətləri ilə əlaqədar “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbay-
can Respublikasının qanununa uyğun olaraq maliyyə hesabat-
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ları hazırlayıb auditor rəyi ilə birlikdə hər il aprel ayının 1-dən 
gec olmayaraq Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Ko-
missiyasına (bundan sonra – Mərkəzi Seçki Komissiyası) təq-
dim edirlər. 

1.2. Hesabatlar Azərbaycan Respublikası  Nazirlər Kabineti 
tərəfindən təsdiq edilmiş “Siyasi partiyalarda sadələşdirilmiş 
mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”na və "Siyasi parti-
yaların maliyyə hesabatlarının forması, məzmunu və təqdim 
edilmə Qaydası"na uyğun olaraq tərtib edilir. 

1.3. Hesabatlar kağız daşıyıcıda və ya hər iki formada (kağız 
və elektron) buna səlahiyyəti olan şəxslər tərəfindən qanunveri-
ciliklə müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilməklə göndərilir 
və ya təqdim edilir. 

1.4. Hesabata əlavə edilmiş auditor rəyinin surəti onu vermiş 
subyekt  tərəfindən həmin rəy verildikdən dərhal sonra Mərkəzi 
Seçki Komissiyasına göndərilir. 

1.5. Hesabatların elektron formada qəbul edilməsini və  ümu-
miləşdirilərək elektron formada ictimailəşdirilməsini təmin etmək 
məqsədilə xüsusi yaradılmış vahid elektron bazadan istifadə 
edilir. 

1.6. Kağız daşıyıcıda təqdim edilmiş hesabatlar elektron for-
maya keçirilərək elekrton bazaya daxil edilir. 

1.7. Təqdimedilmə formasından asılı olmayaraq qəbul edil-
miş hesabatlar elektron və kağız daşıyıcısı formasına salınaraq 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının arxivində 5 il müddətində sax-
lanılır. 

 
2. Hesabatların nəzərdən keçirilməsi,  

ümumiləşdirilməsi və ictimailəşdirilməsi qaydaları 
 
2.1. Daxil olmuş sənədlərin nəzərdən keçirilməsi, ümumi-

ləşdirilməsi və ictimailəşdirilməsi qanunun aliliyi, obyektivlik, 
qərəzsizlik, neytrallıq, vahid yanaşma, eyni qaydalar tətbiq et-
məklə tam araşdırma və ayrı-seçkiliyin yolverilməzliyi prinsip-



 10

lərinə əsaslanır və siyasi partiyaların maliyyə fəaliyyətinin qa-
nunvericiliyin tələblərinə uyğun qurulmasına və aşkarlığın tə-
min edilməsinə yardım etmək məqsədi daşıyır. 

2.2. Maliyyə hesabatlarının qəbul edilməsi, nəzərdən keçiril-
məsi, ümumiləşdirilməsi Mərkəzi Seçki Komissiyası Katibli-
yinin strukturunda fəaliyyət göstərən qurum (maliyyə, iqtisadi 
və faktiki təhlillər aparmaq qabiliyyəti olan, yüksək ixtisas və 
təcrübəyə malik mütəxəssislərdən ibarət) tərəfindən, zərurət 
olarsa Komissiyanın nəzdindəki Nəzarət-təftiş xidmətinin  işti-
rakı ilə həyata keçirilir. 

2.3. Qeyd edilən proses Mərkəzi Seçki Komissiyasının ümu-
mi nəzarəti altında həyata keçirilir və bu məqsədlə Təlimatın 
2.2-ci bəndində göstərilmiş qurumlar arasında qarşılıqlı səmə-
rəli fəaliyyət təmin edilir. 

2.3.1. Hesabatlar Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olduq-
dan sonra 1 iş günü müddətində elektron bazada yerləşdiril-
məklə ictimailəşdirilir. 

2.4. Hesabatlar nəzərdən keçirilərkən natamamlıq, qeyri-
düzgünlük, açıq ziddiyətlər və digər pozuntular aşkar edildik-
də, onların siyasi partiyaların real maliyyə fəaliyyətinə uyğun-
luğunun təmin edilməsi məqsədilə, siyasi partiyalardan və di-
gər aidiyyəti subyektlərdən buna dair əlavə məlumat və sənəd-
lər tələb oluna bilər. 

2.5. Hər bir maliyyə hesabatı barədə yoxlamanı həyata 
keçirən qurum tərəfindən rəy verilir, qanunvericiliyin tələblə-
rinə uyğunlaşdırma ilə əlaqədar mümkün tədbirlər görüldükdən 
sonra siyasi partiyanın real maliyyə fəaliyyətini tam görməyə 
imkan verən məlumatlar da bazaya əlavə edilir. Bu zaman 
hesabatların verilməsi üçün müəyyən olunmuş müddətə əməl 
olunub-olunmamasına, hesabatların tamlığına və keyfiyyətinə, 
habelə qüsurlara yol vermiş siyasi partiyanın həmin qüsurlara 
olan münasibəti və qüsurların aradan qaldırılması prosesindəki 
roluna dair məlumatlar da göstərilir (bu Təlimata 1 saylı əlavə). 
Eyni zamanda siyasi partiyaların maliyyə hesabatlarının nəzər-
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dən keçirilməsinin ümumi vəziyyətinə dair məlumatlar da cəd-
vəl şəklində ictimailəşdirilir (bu Təlimata 2 saylı əlavə).  

2.6. Təqdim edilməyən və qanunvericiliyin tələblərinə cavab 
verməyən hesabatlar, habelə hesabatların ümumi vəziyyəti və 
ümumiləşdirmənin nəticələri Mərkəzi Seçki Komissiyanın icla-
sında müzakirə edilərək müvafiq tədbirlər görülür. 

 
3. Hesabatların nəzərədən keçirilməsi prosesində  

yoxlayıcı qurumun hüquq və vəzifələri: 
 
3.1. hüquqlar: 
3.1.1. qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vaxtda təqdim 

edilməyən hesabatları tələb etmək; 
3.1.2. hesabat nəzərdən keçirilərkən, qanunvericiliyin tələb-

lərinin pozulması halları müəyyən edildikdə siyasi partiyadan 
və digər aidiyyəti subyektlərdən əlavə məlumat və sənədlər tə-
ləb etmək; 

3.1.3. auditor tərəfindən Mərkəzi Seçki Komissiyasına təq-
dim edilməmiş rəyin surətini, habelə  təqdim edilmiş rəylə əla-
qədar suallar yarandıqda əlavə məlumatlar tələb etmək; 

 
3.2. vəzifələr: 
3.2.1. hesabatların qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müd-

dətdə və tələblərə uyğun təqdim olunmasına nəzarət etmək; 
3.2.2. təqdim olunmuş hesabatları qəbul edərək qanun-

vericilikdə müəyyən olunmuş qaydada baxıb rəy hazırlamaq; 
3.2.3. hesabatlar qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müd-

dətdə təqdim olunmadıqda, buna dair müvafiq arayış hazır-
layaraq iclasda müzakirə edilməsi üçün Katibliyin Ümumi 
şöbəsi vasitəsilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbərliyinə 
çatdırmaq; 

3.2.4. təqdim edilmiş sənədlərin araşdırılmasına dair nəti-
cələr Mərkəzi Seçki Komissiyasını qane etmədikdə, komis-
siyanın göstərişinə əməl etməklə araşdırmanı yenidən aparmaq; 
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3.2.5. təqdim edilmiş hesabatlar əsasında siyasi partiya tərə-
findən qanunvericiliyin tələblərinə əməl olunmaması müəyyən 
edildikdə, müvafiq qüsurlara dair məlumatlar hazırlamaq, iclas-
da müzakirə edilməsi üçün Katibliyin Ümumi şöbəsi vasitəsilə 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbərliyinə çatdırmaq; 

3.2.6. hesabatların qəbul edilib-edilməməsi ilə bağlı mü-
vafiq subyektləri məlumatlandırmaq; 

3.2.7. hesabatları müvafiq rəylə birlikdə elektron bazada 
yerləşdirməklə ictimailəşdirmək; 

3.2.8. Mərkəzi Seçki Komisiyyasında vaxtaşırı müzakirə 
olunmaq üçün hesabatların təqdimedilmə vəziyyətinə dair 
arayışlar hazırlamaq; 

3.2.9. Mərkəzi Seçki Komissiyası qarşısında hesabat 
vermək. 

 
4. Qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasının 

yolverilməzliyi, baş vermiş pozuntuların və qüsurların 
müəyyən edilərək aradan qaldırılması və məsuliyyət 

 
4.1. Hesabatların ümumiyyətlə təqdim edilməməsi, müddə-

tin ötürülməsi ilə təqdim edilməsi, natamam təqdim edilməsi, 
habelə qanunvericilikdə müəyyən olunmuş digər tələblərin po-
zulması ilə təqdim edilməsi yolverilməzdir. 

4.2. Qanunvericiliyin tələblərinin pozulması müxtəlif üsullarla 
və müxtəlif mənbələrdən daxil olmuş məlumatlar əsasında apa-
rılan araşdırma nəticəsində müəyyən edilə bilər (auditor rəyinə 
əsasən, hesabatlar nəzərdən keçirilərkən, qeydə alınmış istəni-
lən siyasi partiya və digər seçki subyektləri tərəfindən göndəril-
miş şikayət və müraciətlərə əsasən, vətəndaş cəmiyyəti təmsil-
çilərinin, dövlət orqanları, media, bələdiyyə və mülkiyyət for-
masından və fəaliyyət istiqamətindən asılı olmayaraq istənilən 
qurum və subyektlər tərəfindən təqdim edilən məlumatlar, in-
ternet mənbələrindən əldə edilmiş məlumatlar  və s. əsasında).  

4.3. Siyasi partiya özünün maliyyə fəaliyyəti və maliyyə he-
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sabatına dair Azərbaycan Respublikası qanunlarının və digər 
qanunvericilik aktlarının tələblərini pozduqda və həmin pozun-
tuların aradan qaldırılması mümkün olduqda, Mərkəzi Seçki 
Komissiyası müvafiq siyasi partiyaya həmin qüsurların 5 gün 
ərzində aradan qaldırılması təklifi ilə şifahi və ya yazılı müra-
ciət edir. Bu zaman qəsdən törədilməmiş az əhəmiyyətli pozun-
tuların baş verməsi səbəblərinin üzürlü hesab edilməsinin 
mümkünlüyü nəzərə alına bilər.  

4.4. Mərkəzi Seçki Komissiyası bu Təlimatın 1.2-ci bən-
dində nəzərdə tutulmuş müddətdə hesabatları auditor rəyi ilə 
birlikdə təqdim etməyən siyasi partiyalar barədə Azərbaycan 
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə məlumat verir. 

4.5. Hesabatlarda yol verilmiş qüsur və çatışmazlıqların ara-
dan qaldırılması üçün yaradılmış imkanlardan istifadə etməyən 
siyasi partiyalar barədə müvafiq tədbirlər görülməsi məqsədilə 
aidiyyəti səlahiyyətli qurumlara  müraciət edilir. 

 


