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tәşviqatın aparılması qaydaları haqqında 

T Ә L İ M A T 

Bu Tәlimat Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin  seçkilәrindә (bundan sonra – Prezident seçkilәri) kütlәvi informasiya 
vasitәlәrindәn istifadә etmәklә seçkiqabağı tәşviqatın aparılması qaydalarını müәyyәn edir.  
Tәlimat Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 47-ci maddәsinin,  Azәrbaycan Respublikası Seçki Mәcәllәsinin (bundan 
sonra – Seçki Mәcәllәsi), “Kütlәvi informasiya vasitәlәri haqqında” vә “Reklam haqqında” Azәrbaycan Respublikası 
qanunlarının tәlәblәrinә uyğun hazırlanmışdır.   

1.      Tәlimatda istifadә olunan bәzi anlayışların izahı 

1.1. televiziya vә radio (bundan sonra – teleradio) vasitәlәri ilә seçkiqabağı tәşviqat – seçicilәri hәr hansı 
namizәdin lehinә sәs vermәyә (vermәmәyә) tәbliğ etmәk mәqsәdilә qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş qaydada vә formada 
mәlumatların teleradio vasitәlәri ilә yayımlanması; 
1.2. dövri nәşrlәr vasitәsilә seçkiqabağı tәşviqat  – seçicilәri hәr hansı namizәdin lehinә sәs vermәyә (vermәmәyә) 
çağırmaq mәqsәdilә qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş qaydada vә formada mәlumatların dövri nәşrlәrdә yerlәşdirilmәsi;     
1.3. kütlәvi informasiya vasitәlәrindә seçkiqabağı tәşviqatın növlәri – çıxış, müsahibә, mәtbuat konfransı, açıq 
müzakirә, debat, dәyirmi masa, siyasi reklam, teleradio verilişlәri, namizәd haqqında teleoçerklәr vә videofilmlәr (bәdii 
filmlәr istisna olmaqla);  
1.4. çıxış – seçkiqabağı proqram vә platformanın teleradio verlişlәri vasitәsilә seçicilәrә açıqlanması;                
1.5. müsahibә – qeydә alınmış namizәdlәrin, onların sәlahiyyәtli nümayәndәlәrinin vә vәkil edilmiş şәxslәrinin*, namizәdi 
qeydә alınmış siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun sәlahiyyәtli nümayәndәlәrinin KİV nümayәndәlәri ilә görüşlәr 
zamanı hәmin nümayәndәlәr tәrәfindәn verilәn sualların cavablandırılması; 
1.6. mәtbuat konfransı – qeydә alınmış namizәdlәrin, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının, onların sәlahiyyәtli 
nümayәndәlәrinin vә qanunla müәyyәn edilmiş digәr şәxslәrin kütlәvi informasiya vasitәlәrindә suallara cavablar da daxil 
olmaqla, namizәdin seçkiqabağı proqramının şәrh edilmәsi; 
1.7. açıq müzakirә – seçkiqabağı proqram vә platformanın digәr subyektlәrlә müzakirә edilmәsi;  
1.8. debat – qeydә alınmış iki vә ya daha çox namizәdin, habelә siyasi partiya, siyasi partiyaların blokları adından onların 
buna vәkil edilmiş nümayәndәlәrinin seçkiqabağı proqramları ilә әlaqәdar açıq fikir mübadilәsi; 
1.9. dәyirmi masa – seçkiqabağı tәşviqat tәdbirlәri çәrçivәsindә qeydә alınmış namizәdlәrlә, siyasi partiyaların, siyasi 
partiyalar bloklarının nümayәndәlәri ilә kütlәvi informasiya vasitәlәrinin nümayәndәlәri, televiziya tamaşaçıları, radio 
dinlәyicilәri arasında sual-cavab vә fikir mübadilәsi;  
1.10. siyasi reklam – ictimai rәyin seçki proqramının vә ya platformasının lehinә formalaşdırılması mәqsәdilә reklam 
materiallarının qanunla müәyyәn edilmiş qaydada kütlәvi informasiya vasitәlәrindә yerlәşdirilmәsi. 

2.       Seçkiqabağı tәşviqatın müddәti vә subyektlәri 

2.1.   Qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada Prezident seçkilәri ilә bağlı seçkiqabağı tәşviqat  sәsvermә gününә 23gün 
qalmış başlayır vә sәsvermәnin (seçki gününün) başlamasına 24 saat qalmış dayandırılır. Sәsvermә günü vә ondan әvvәlki 
gün saat 8.00-dan başlayaraq hәr hansı seçkiqabağı tәşviqat aparmaq qadağandır.  
2.2.   Seçkiqabağı tәşviqat aparmaq hüququna malik olan subyektlәr aşağıdakılardır:  
2.2.1. qeydә alınmış namizәdlәr;  
2.2.2. namizәdlәri qeydә alınmış siyasi partiyalar;  
2.2.3. namizәdlәri qeydә alınmış siyasi partiyaların blokları;  
2.2.4. bu Tәlimatın 2.2.1-ci–2.2.3-cü bәndlәrindә göstәrilәn subyektlәrin adından seçkiqabağı tәşviqat onların sәlahiyyәtli 
nümayәndәlәri vә vәkil edilmiş şәxslәri tәrәfindәn onlara verilmiş sәlahiyyәtlәr daxilindә aparıla bilәr. 
2.3.   Seçkiqabağı tәşviqat prosesindә mülkiyyәt növünә vә yayım imkanlarına görә iştirakı nәzәrdә tutulan 
teleradio verilişlәri tәşkilatları aşağıdakılardır: 
2.3.1. Azәrbaycan Respublikası әrazisinin yarısına, yarısından çoxuna, yaxud azına yayımlanan ictimai teleradio verilişlәri 
tәşkilatları; 
2.3.2. tәsisçilәri fiziki vә hüquqi şәxslәr olan vә xüsusi mülkiyyәtә әsaslanan teleradio verilişlәri tәşkilatları.  
2.4.   Seçkiqabağı tәşviqat prosesindә mülkiyyәt növünә vә yayım imkanlarına görә iştirakı nәzәrdә tutulan 
dövri nәşrlәr aşağıdakılardır:  
2.4.1. dövlәt dövri mәtbuat nәşrlәri – tәsisçilәri dövlәt orqanları, tәşkilatları, idarәlәri olan vә ya dövlәt büdcәsindәn 
maliyyәlәşdirilәn, Azәrbaycan Respublikası әrazisinin yarısına, yarısından çoxuna, yaxud yarısından azına yayımlanan, 
hәftәdә azı bir dәfә çıxan dövri nәşrlәr;  
2.4.2. özәl dövri nәşrlәr – tәsisçilәri ayrı-ayrı fiziki vә ya hüquqi şәxslәr olan dövri nәşrlәr. 
2.5.   Bu Tәlimatın 2.3.1-ci vә 2.4.1-ci bәndlәrindә göstәrilәn teleradio verilişlәri tәşkilatları tәrәfindәn seçkiqabağı tәşviqat 



üçün efir, elәcә dә dövri nәşrlәr tәrәfindәn ayrılan yer ödәnişsiz vә ya ödәnişli әsaslarla, bu Tәlimatın 2.3.2-ci vә 2.4.2-ci 
bәndlәrindә göstәrilәn qurumlar tәrәfindәn isә yalnız ödәnişli әsaslarla hәyata keçirilir. 

3.      Ödәnişsiz әsaslarla teleradio verilişlәri tәşkilatlarında efir vaxtının, habelә dövri nәşrlәrdә dәrc üçün 
yerin ayrılması qaydaları vә şәrtlәri 

3.1.   Qeydә alınmış prezidentliyә namizәdlәrin, namizәdlәri qeydә alınmış siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının 
Azәrbaycan Respublikası әrazisinin yarısına, yaxud yarısından çoxuna yayımlanan ictimai teleradio verilişlәri tәşkilatında 
ödәnişsiz efir vaxtı, Azәrbaycan Respublikası әrazisinin yarısına, yaxud yarısından çoxuna yayımlanan, hәftәdә azı bir dәfә 
çıxan dövlәt dövri nәşrlәrindә ödәnişsiz dәrc üçün müvafiq yer almaq hüququ vardır. 
3.2.   Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Seçki Komissiyası (bundan sonra – Mәrkәzi Seçki Komissiyası) hәmin teleradio 
verilişlәri tәşkilatlarının vә dövri nәşrlәr redaksiyalarının siyahısını seçkilәrin tәyin edilmәsi haqqında qәrarın rәsmi dәrc 
edilmәsi günündәn sonra 20 gündәn gec olmayaraq Milli Televiziya vә Radio Şurasının, habelә Azәrbaycan Mәtbuat Şurasının 
tәqdimatına әsasәn dәrc edir. Hәmin  teleradio verilişlәri tәşkilatları vә dövri nәşr redaksiyaları seçkilәr başa çatdıqdan sonra 
qeydә alınmış prezidentliyә namizәdlәrin ödәnişsiz efir vaxtının vә dәrc üçün yerin haqqının ödәnilmәsinin tәmin olunması 
mәqsәdilә seçkiqabağı tәşviqat başlananadәk Mәrkәzi Seçki Komissiyasına ödәnişsiz efir vaxtının hәcmi vә dәyәri barәdә 
mәlumat verirlәr.  
3.3.   Seçkiqabağı tәşviqat müddәti başlanandan sonra bir hәftә müddәtindә qeydә alınmış namizәdlәr, siyasi partiyalar, 
siyasi partiyaların blokları arasında onların verdiklәri әrizә әsasında ayrılmış pulsuz efir vaxtının bölgüsü mәqsәdilә Mәrkәzi 
Seçki Komissiyası tәrәfindәn püşkatma keçirilir. Bu Tәlimatın 3.1-ci bәndindә göstәrilmiş dövri nәşrlәrdә dәrc üçün yerin 
ayrılması ilә әlaqәdar püşkatma müvafiq dövri nәşrlәr tәrәfindәn bu Tәlimatda göstәrilәn qaydada vә müddәtdә keçirilir.  
3.3.1. Ümumi qeydәalma başa çatdıqdan sonra tәşviqat subyektlәri tәrәfindәn bu Tәlimatın 3.3-cü bәndindә göstәrilәn 
müddәtdәn әvvәl Mәrkәzi Seçki Komissiyasına müraciәt edilә bilәr. Mәrkәzi Seçki Komissiyası hәmin әrizәlәr әsasında 
püşkatmanı vaxtından әvvәl keçirә bilәr.   
3.3.2. Püşkatmanın keçirilmәsinin yeri vә vaxtı haqqında Mәrkәzi Seçki Komissiyasının mәlumatı püşkatmanın keçirilmәsinә 
әn azı 24 saat qalmış rәsmi dәrc edilir.  
3.3.3. Püşkatmanın keçirilmәsindә müvafiq seçki komissiyası üzvlәri, namizәdlәr, namizәdlәri qeydә alınmış siyasi 
partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının sәlahiyyәtli nümayәndәlәri, yaxud vәkil edilmiş şәxslәri, qanunvericiliklә müәyyәn 
olunmuş qaydada müşahidәçi statusu almış Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları, KİV nümayәndәlәri vә beynәlxalq 
müşahidәçilәr iştirak edә bilәrlәr.  
3.3.4. Püşkatma Mәrkәzi Seçki Komissiyası tәrәfindәn yaradılan püşkatma komissiyası tәrәfindәn tәşkil edilir vә hәyata 
keçirilir. Püşkatma, püşkatma komissiyası tәrәfindәn elan edilәn gündә, saatda vә efir vaxtından istifadә etmәk üçün 
müraciәt etmiş qeydә alınmış namizәdlәr, namizәdlәri qeydә alınmış siyasi partiyalar, siyasi partiyalar bloklarının sәlahiyyәtli 
nümayәndәlәri arasında, teleradio verilişlәri tәşkilatları nümayәndәlәrinin vә bu Tәlimatın 3.3.3-cü bәndindә göstәrilәn 
subyektlәrin iştirakı ilә keçirilir.  
3.3.5. Püşkatma üçün aralarında püşkatma keçirilmәli olan subyektlәrin sayına müvafiq miqdarda eyni ölçülü, bir-birindәn 
fәrqlәnmәyәn dördkünc kağız parçaları hazırlanır. Hәmin kağız parçaları efir vaxtının hәcmi göstәrilmәklә nömrәlәnir, dörd 
yerә bükülür vә qutuya salınaraq qarışdırılır. Sonra püşkatma komissiyası üzvlәrinin hәr biri  növbә ilә qutudan bir büküm 
çıxararaq, orada yazılmış nömrәni elan edir. Bu iş namizәdlәrin, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının arzusu ilә 
onlara da hәvalә edilә bilәr.  İctimai teleradio tәşkilatlarında ödәnişsiz efir vaxtının bölgüsü Seçki Mәcәllәsinin 189.2-189.5-ci 
maddәlәrindә nәzәrdә tutulan qaydada hәyata keçirilir. 
3.3.6. Püşkatma komissiyası tәrәfindәn püşkatma nәticәsindә efir vaxtının verilmәsi müvafiq protokolla rәsmilәşdirilәrәk 
buna dair cәdvәl (Tәlimata 1 saylı әlavә) tәrtib olunur, hәmin cәdvәl  Mәrkәzi Seçki Komissiyasına tәqdim edilәrәk onun 
tәrәfindәn qanunla müәyyәn edilmiş qaydada dәrc edilir.  
3.4. Dövri nәşrlәrdә dәrc üçün yerin ayrılması ilә bağlı püşkatma bu Tәlimatın 3.3-cü bәndindә nәzәrdә tutulmuş qaydada vә 
müddәtdә keçirilir.  Püşkatmanın nәticәlәri ilә bağlı protokol vә cәdvәl tәrtib olunur vә dәrc edilir (Tәlimata 2 saylı әlavә). 
3.5.   İctimai teleradio verilişlәri tәşkilatlarının seçkiqabağı tәşviqat üçün ayırdıqları ödәnişsiz efir vaxtının ümumi hәcmi 
hәftәdә 3 saatdan az olmamalıdır. 
3.6.   Tәsisçilәri dövlәt orqanları, idarәlәri, tәşkilatları olan vә ya dövlәt büdcәsindәn maliyyәlәşәn, Azәrbaycan 
Respublikasının әrazisinin yarısına, yaxud yarısından çoxuna yayımlanan dövri nәşrlәrdәn hәr birindә pulsuz ayrılan nәşr 
sәhifәlәrinin hәcmi seçkiqabağı tәşviqat dövrünәdәk hәftәlik nәşr sәhifәlәrinin ümumi hәcminin azı 10 faizini tәşkil etmәlidir. 
3.7. Ödәnişsiz әsaslarla teleradio verilişlәri tәşkilatlarında efir vaxtından, habelә dövri nәşrlәrdә dәrc üçün ayrılmış yerdәn 
namizәd, siyasi partiyalar, siyasi partiyaların bloku tәrәfindәn efirәçıxma vә ya dәrcetmә vaxtınadәk imtina edilәrsә, istifadә 
edilmәmiş efir vaxtından vә dәrc yerindәn seçkiqabağı tәşviqat da daxil olmaqla digәr mәqsәdlәr üçün istifadә edilә bilmәz. 
Bu zaman ayrılmış, lakin istifadә edilmәmiş efir vaxtı hәmin müddәt әrzindә, dәrc yeri isә hәmin hәcmdә boş saxlanılmalı, 
orada istifadә edilmәmәnin sәbәblәri göstәrilmәlidir. 

 4. Teleradio verilişlәri tәşkilatlarında vә dövri nәşrlәrdә ödәnişli әsaslarla efir vaxtının ayrılması vә dövri 
nәşrlәrdә dәrc üçün ödәnişli yerin ayrılması qaydaları vә şәrtlәri 

4.1.   Bu Tәlimatın 3.1-ci bәndindә nәzәrdә tutulan ictimai teleradio verilişlәri tәşkilatları vә dövri nәşrlәr tәşviqat aparmaq 
mәqsәdilә qeydә alınmış namizәdlәrә, namizәdlәri qeydә alınmış siyasi partiyalara, siyasi partiyaların bloklarına müqavilә 
әsasında pullu efir vaxtı vә dövri nәşrlәrin redaksiyaları öz sәhifәlәrindә ödәnişli әsaslarla yer ayırmalıdırlar. Seçkiqabağı 
tәşviqat materiallarının yayımlanması vә ya dәrci özәl  teleradio verilişlәri tәşkilatları vә dövri nәşrlәr üçün könüllülük 
prinsipinә әsaslanmalıdır. Hәmin qurumları seçkiqabağı tәşviqatda iştiraka mәcbur etmәk yolverilmәzdir. Әgәr özәl teleradio 
verilişlәri tәşkilatları vә dövri nәşrlәr seçkiqabağı tәşviqatda iştirak etmәyә razılıq versәlәr, seçkiqabağı tәşviqat 
materiallarının efirә verilmә vә ya dәrc olunma şәrtlәri bütün namizәdlәr, siyasi partiyalar vә siyasi partiyaların blokları üçün 
eyni olmalıdır  



Qeyd: bu qaydalar qeydә alınmış namizәdlәr, siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları tәrәfindәn tәsis olunan dövri 
nәşrlәrә şamil edilmir. 

4.2. Tәsisçilәri fiziki vә hüquqi şәxslәr olan teleradio verilişlәri tәşkilatları vә dövri nәşr orqanları seçkiqabağı tәşviqat üçün 
efir vaxtı vә dәrc üçün yer ayrılmasının mümkünlüyünә dair qәrar qәbul etdikdә, bu barәdә Mәrkәzi Seçki Komissiyasına 
müvafiq bildirişlәr göndәrir, efir vaxtının verilmәsi vә nәşr sәhifәlәrindә seçkiqabağı tәşviqat materiallarının yerlәşdirilmәsinә 
görә ödәnişin әsasları, şәrtlәri vә mәblәği barәsindә mәlumatı seçkilәrin tәyin edilmәsi haqqında qәrarın rәsmi dәrc 
edilmәsindәn sonra әn geci 30 gün keçәnәdәk dәrc edir. Tәşviqat subyektlәri müәyyәnlәşdirildikdәn sonra bu mәlumat 
qanunla müәyyәn edilәn qaydada onlara da göndәrilmәlidir. Ödәnişli efir vaxtının ayrılması reklam haqqında qanunvericiliyә 
uyğun olaraq hәyata keçirilir.  
4.3.   Bu Tәlimatın 2.3-cü vә 2.4-cü bәndlәrindә nәzәrdә tutulan teleradio verilişlәri tәşkilatlarının vә dövri nәşrlәrin 
ayırdıqları pullu efir vaxtının vә dәrc üçün yerin dәyәrinin ödәnilmәsi seçkiqabağı tәşviqat subyektlәri üçün bәrabәr әsaslarla 
vә şәrtlәrlә hәyata keçirilir. 
4.4.   İctimai teleradio verilişlәri tәşkilatı ödәnişli әsaslarla seçkiqabağı tәşviqat aparmaq üçün ehtiyatda әlavә efir vaxtı 
saxlamalıdır. Ayrılan efir vaxtının ümumi hәcmi pulsuz efir vaxtının ümumi hәcmindәn az vә hәmin hәcmdәn iki dәfә artıq ola 
bilmәz. Tәsisçilәri fiziki vә hüquqi şәxslәr olan dövri nәşrlәr istisna edilmәklә, digәr nәşrlәrin sәhifәlәrindә ödәnişli dәrc üçün 
ayrılmış yerin ümumi hәcmi ayrılan pulsuz nәşr sәhifәlәrinin hәcmindәn az olmamalıdır.  
4.5.   Qeydә alınmış hәr bir namizәd, namizәdlәri qeydә alınmış  siyasi partiyalar, siyasi partiyaların bloku üçün efir 
vaxtından vә dәrc üçün ayrılmış yerdәn ödәnişli әsaslarla istifadә norması hәmin vaxtın vә yerin ümumi hәcminin aralarında 
püşkatma keçirilmәsi nәzәrdә tutulan subyektlәrin sayına bölünmәsi ilә müәyyәnlәşdirilir. 
4.6.   Seçkiqabağı tәşviqat materiallarının efirә çıxarılması tarixi vә vaxtı qeydә alınmış namizәdlәrin, namizәdlәri qeydә 
alınmış siyasi partiyaların, siyasi partiyaların bloklarının vә ya onların buna vәkil edilmiş nümayәndәlәrinin verdiklәri bildiriş 
әsasında püşkatma subyektlәrinin arasında bu Tәlimatın 3.3.3-cü bәndindә göstәrilәn şәxslәrin iştirakı ilә keçirilәn püşkatma 
nәticәsindә teleradio verilişlәri tәşkilatları vә dövri nәşrlәrin redaksiyaları tәrәfindәn müәyyәn edilir.  
4.7.   Efir vaxtının vә dövri nәşrlәrdә yerin ayrılması üçün püşkatma bu Tәlimatda göstәrilәn müddәtdә vә qaydada keçirilir.  
4.8.   Püşkatma keçirildikdәn sonra efir vaxtı vә dövri nәşrdә dәrc üçün yer bağlanmış müqavilә әsasında tәqdim edilir. 
Müqavilәdә aşağıdakılar nәzәrdә tutulur: 
4. 8.1. seçkiqabağı tәşviqatın forması; 
4.8.2. efirәçıxma vaxtı, tarixi vә ya dәrcetmә tarixi; 
4.8.3. verilәn efir vaxtının müddәti, dәrc üçün ayrılan yerin hәcmi, ödәniş  qaydası vә hәcmi; 
4.8.4. aparıcı jurnalistin teleradio verilişlәri prosesindә iştirakı forması vә şәrtlәri. 
4.9. Göstәrilәnlәrdәn әlavә seçkiqabağı tәşviqatın qanunauyğun hәyata keçmәsini tәmin etmәk mәqsәdilә müqavilә ilә digәr 
şәrtlәr dә müәyyәn edilә bilәr.  
4.10. Müqavilә şәrtlәri yerinә yetirilәrәk ayrılmış efir vaxtından (dәrc üçün yerdәn) istifadә edildikdәn sonra verilişin (dәrc 
materialının) adı vә efirәçıxma (dәrcedilmә) vaxtı göstәrilmәklә, efir vaxtından (dәrc üçün yerdәn) istifadә edilmәsi barәdә 
akt tәrtib olunur.  
4.11. Qeydә alınmış namizәd, siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku efir vaxtının vә dövri nәşr sәhifәlәrindә ayrılmış yerin 
dәyәrinin ödәnilmәsi üçün vәsaitin tam hәcmdә köçürülmәsi barәdә ödәniş tapşırığını efir vaxtının verilmәsi vә ya tәşviqat 
materiallarının dәrcetmә gününә әn geci 48 saat qalmış müvafiq banka tәqdim etmәlidir. Bank pul vәsaitini gecikdirmәdәn 
köçürmәlidir. Nağdsız ödәnişin müddәti 2 bank günündәn çox olmamalıdır. 
4.12.          Efir vaxtının haqqı vә dövri nәşr sәhifәlәrindә ayrılmış yerin dәyәri yalnız seçki fondu vәsaitlәri hesabına 
ödәnilmәlidir.  
4.13.          Püşkatma keçirildikdәn sonra ayrılmış efir vaxtından vә dövri nәşrlәrin sәhifәlәrindәki yerdәn imtina edilәrsә, bu 
zaman efirә çıxmağa  2 gün qalmış müvafiq teleradio tәşkilatına, dәrcetmә gününә isә azı 5 gün qalmış bu barәdә müvafiq 
dövri nәşrin redaksiyasına mәlumat verilmәlidir. Teleradio verilişlәri tәşkilatları vә dövri nәşrin redaksiyaları sәrbәstlәşmiş efir 
vaxtından vә yerdәn seçkiqabağı tәşviqat mәqsәdlәri üçün istifadә edә bilmәzlәr. Bu qurumlar, seçkiqabağı tәşviqat istisna 
olmaqla, hәmin sәrbәstlәşmiş imkanlardan öz mülahizәlәri üzrә istifadә edirlәr. 
4.14.          Müqavilә lәğv edildikdә, teleradio verilişlәri tәşkilatları sәrbәstlәşmiş efir vaxtından, habelә dövri nәşrlәrin 
sәhifәlәrindәn seçkiqabağı tәşviqat mәqsәdlәri üçün istifadә edә bilmәzlәr.  
4.15. Seçkiqabağı tәşviqat üçün teleradio tәşkilatlarının ayırdığı pulsuz vә ya pullu efir vaxtı vә ya dövri nәşr sәhifәlәrindә 
ayrılmış ödәnişsiz vә ödәnişli yer Seçki Mәcәllәsinin 79-cu maddәsinin tәlәblәrinә әsasәn müvafiq  teleradio tәşkilatında vә 
dövri nәşrin redaksiyasında qeydә alınmalıdır. Qeydiyyat ayrıca kitab formasında aparılmalı vә orada hәr bir qeydә alınmış 
namizәd, siyasi partiya, yaxud siyasi partiyalar bloku üçün yerin ayrılması tarixi, dәrc olunmuş tәşviqat materialının xarakteri 
göstәrilmәlidir. Qeydiyyat barәsindә sәsvermә gününә әn geci 5 gün qalmış vә sәsvermә günündәn  әn tezi 5 gün sonra 
Mәrkәzi Seçki Komissiyasına mәlumat verilmәlidir. Mәlumat, kitabdan çıxarışı әks etdirmәklә, mәktub formasında verilir. 

5.      Kütlәvi informasiya vasitәlәrindә seçkiqabağı tәşviqatın aparılması ilә bağlı mәhdudiyyәtlәr   

5.1.   Aşağıdakı subyektlәrә seçkiqabağı tәşviqat aparmaq qadağandır: 
5.1.1. xarici dövlәtlәrә vә xarici hüquqi şәxslәrә; 
5.1.2. Seçki Mәcәllәsinin 77.1-ci maddәsindә göstәrilәnlәr istisna olmaqla dövlәtә mәxsus teleradio verilişlәri tәşkilatlarına; 
5.1.3. xarici vәtәndaşlara; 
5.1.4. vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrә; 
5.1.5. 18 yaşına çatmamış vәtәndaşlara; 
5.1.6. seçkilәrin tәyin edilmәsi haqqında qәrarın rәsmi dәrc edildiyi günә olan vәziyyәtә görә Azәrbaycan Respublikasının 
hüquqi şәxslәrinin nizamnamә kapitalında xarici dövlәtlәrin, xarici hüquqi şәxslәrin, xarici vәtәndaşların vә ya vәtәndaşlığı 
olmayan şәxslәrin iştirak (mülkiyyәt) payı 30 faizdәn çox olarsa, Azәrbaycan Respublikasının hüquqi şәxslәrinә; 
5.1.7. beynәlxalq tәşkilatlara vә beynәlxalq ictimai hәrәkatlara; 
5.1.8. dövlәt hakimiyyәt orqanlarına vә bәlәdiyyә qurumlarına; 



5.1.9. dövlәt, bәlәdiyyә tәşkilatlarına vә idarәlәrinә; 
5.1.10. seçkilәrin tәyin edilmәsi haqqında qәrarın rәsmi dәrc edildiyi günә olan vәziyyәtә görә nizamnamә kapitalında 
dövlәtin vә ya bәlәdiyyәnin iştirak payı 30 faizdәn artıq olan hüquqi şәxslәrә; 
5.1.11. xeyriyyә tәşkilatlarına, dini birliklәrә, idarәlәrә, tәşkilatlara; 
5.1.12. öz vәzifәlәrini vә ya xidmәti vәzifәlәrini yerinә yetirәrkәn, hәm dә vәzifәsindәn vә ya xidmәti üstünlüyündәn istifadә 
etmәklә dövlәt orqanlarında, idarәlәrindә, tәşkilatlarında  vә ya bәlәdiyyә orqanlarında vә tәşkilatlarında vәzifәdә olan 
şәxslәrә; 
5.1.13. dövlәt vә bәlәdiyyә qulluqçularına; 
5.1.14. hәrbi qulluqçulara; 
5.1.15. seçki komissiyalarına, seçki komissiyasının hәlledici sәs hüquqlu üzvlәrinә vә digәr vәzifәli şәxslәrinә.  
5.2.   Kütlәvi informasiya vasitәlәrindә seçkiqabağı tәşviqat aparılarkәn aşağıdakı hәrәkәtlәrin edilmәsi qadağandır: 
5.2.1. tәşviqat materialının verilmәsini malların, işlәrin vә xidmәtlәrin reklamları ilә vә ya digәr proqramların verilmәsi ilә 
dayandırmaq; 
5.2.2. seçkiqabağı tәşviqat materialının teleradio verilişlәri tәşkilatının kanallarında verilmәsini digәr teleradio proqramlarının 
verilmәsi ilә dayandırmaq; 
5.2.3. seçkiqabağı tәdbirlәrin keçirilmәsi barәdә mәlumatlar üçün ödәniş tәlәb etmәk; 
5.2.4. seçkiqabağı tәşviqat materiallarında hakimiyyәtin zorla әlә keçirilmәsinә, konstitusiya quruluşunun zorla 
dәyişdirilmәsinә vә dövlәtin әrazi bütövlüyünün pozulmasına çağırışların, vәtәndaşların şәrәf vә lәyaqәtlәrini tәhqir edәn 
mülahizәlәrin yerlәşdirilmәsi (bu qadağa Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 47-ci maddәsinә uyğun tәtbiq 
edilmәlidir);  
5.2.5. sosial, irqi, milli, dini nifrәt vә düşmәnçilik yaradan tәşviqat formasından istifadә; 
5.2.6. әqli mülkiyyәt haqqında qanunvericiliyi pozan tәşviqatın aparılması;  
5.2.7. “Reklam haqqında” Qanunun 19-cu maddәsinin 1-ci hissәsinin tәlәblәrinә zidd olaraq teleradio verilişlәri tәşkilatlarında 
seçkiqabağı tәşviqat materiallarının yayımlanması zamanı ayrı-ayrı fiziki şәxslәrin, kommersiya vә qeyri-kommersiya 
tәşkilatlarının sahibkarlıq fәaliyyәti nәticәsindә istehsal olunmuş әmtәәlәrin markalarının (modellәrinin, artikullarının), 
kommersiya tәşkilatlarının vә sahibkarlıqla mәşğul olan fiziki şәxslәrin adlarının göstәrilmәsi.  
5.3. Seçkiqabağı tәşviqat aparmaq üçün şәrait yaratmış teleradio verilişlәri tәşkilatları vә dövri nәşrlәr, elәcә dә seçkiqabağı 
tәşviqatın digәr subyektlәri müqavilә ilә öz üzәrlәrinә götürdüklәri öhdәliklәri yerinә yetirmәyә borcludurlar. 
6.      Efir vaxtından vә dövri nәşrlәrdәn istifadә zamanı tәşviqat prosesinin subyektlәri müqavilәdә müәyyәnlәşdirilmiş 
şәrtlәri pozduqda teleradio verilişlәri tәşkilatları efir vaxtının verilmәsi vә dövri nәşrlәrdә dәrc üçün yerin ayrılması haqqında 
müqavilәnin lәğvi barәdә mәhkәmәyә müraciәt edә bilәrlәr.  
7.      Seçki Mәcәllәsindә, habelә bu Tәlimatda dövri nәşrlәr vasitәsilә seçkiqabağı tәşviqat haqqında müәyyәn edilmiş 
qaydalara riayәt edilmәsi üzәrindә nәzarәti Mәrkәzi Seçki Komissiyası tәrәfindәn tәşkil edilәn vә әsasәn jurnalistlәrdәn ibarәt 
olan mәtbuat qrupu hәyata keçirir.  
8. Bu Tәlimatda göstәrilәn şәrtlәrә әmәl olunmaması qanunla müәyyәn olunmuş qaydada mәsuliyyәt yaradır. 

 
*Qeydә alınmış namizәdlәrin, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının sәlahiyyәtli nümayәndәlәri vә vәkil edilmiş 
şәxslәri seçkiqabağı tәşviqatda iştirak edәrkәn onlara verilmiş sәlahiyyәtlәr hәddindә fәaliyyәt göstәrmәli vә bu sәlahiyyәtin 
icrasına heç bir qanuni maneә olmamalıdır. 
 


