
“Bələdiyyə seçkilərində namizədliyin təsdiq edilməsi və qeydə alınması üçün  
dairə seçki komissiyasına təqdim olunan seçki sənədlərindəki məlumatların 
yoxlanılması və namizədlərin qeydə alınması Qaydaları”na dəyişikliklər  

edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 
 

Q Ə R A R I  
 
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 2009-cu il 24 avqust tarixli 23-3 

saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bələdiyyə seçkilərində namizədliyin təsdiq edilməsi və qeydə 
alınması üçün dairə seçki komissiyasına təqdim olunan seçki sənədlərindəki məlumatların 
yoxlanılması və namizədlərin qeydə alınması Qaydaları”nı təkmilləşdirmək məqsədilə 12-ci 
abzasın 2-ci cümləsinin sonunda mötərizədə verilmiş sözlər və bu Qaydalara aid cədvəlin “II 
mərhələ - Namizədin qeydə alınması” adlı hissəsinin “Seçici imzalarının toplanmasının 
yekunu haqqında Mərkəzi Seçki Komissiyasının müəyyənləşdirdiyi formada tərtib edilmiş 
protokol:” adlı bəndinin “a)” yarımbəndi yeni redaksiyada verilməlidir.  

Mərkəzi Seçki Komissiyası öz səlahiyyətləri daxilində həmin dəyişikliklərin rəsmi dərc 
edilməsi və qüvvəyə minməsi ilə bağlı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin 
görülməsini təmin etməlidir. 

Mərkəzi Seçki Komissiyası yuxarıda qeyd edilənləri əsas götürərək, “Normativ hüquqi 
aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun 75.2-ci, 78.2-ci və 
78.3-cü, Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 19.14-cü, 28.2-ci və 28.4-cü 
maddələrinə uyğun olaraq   q ə r a r a   a l ı r : 

 
1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 2009-cu il 24 avqust tarixli 

23-3 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bələdiyyə seçkilərində namizədliyin təsdiq edilməsi və 
qeydə alınması üçün dairə seçki komissiyasına təqdim olunan seçki sənədlərindəki 
məlumatların yoxlanılması və namizədlərin qeydə alınması Qaydaları”na aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin: 

1.1. 12-ci abzasın 2-ci cümləsinin sonunda mötərizədəki sözlər “bu Qaydalara 1 saylı 
əlavə” sözləri ilə əvəz edilsin, bu Qaydalara aid cədvəlin “II mərhələ - Namizədin qeydə 
alınması” adlı hissəsinin “Seçici imzalarının toplanmasının yekunu haqqında Mərkəzi Seçki 
Komissiyasının müəyyənləşdirdiyi formada tərtib edilmiş protokol:” adlı bəndinin “a)” 
yarımbəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin: 
“bu Qaydaların 2 saylı və Mərkəzi Seçki Komissiyasının “Bələdiyyə seçkilərində bələdiyyə 
üzvlüyünə namizədin müdafiəsi üçün seçici imzalarının toplanması, imza vərəqələrinin və 
onlara əlavə edilməli olan sənədlərin dairə seçki komissiyasına təqdim edilməsi qaydaları 
haqqında  Təlimatı”n 1 saylı əlavəsinə uyğunluğu;” 

2. Mərkəzi Seçki Komissiyası öz səlahiyyətləri daxilində bu Qərarın rəsmi dərc edilməsi 
və qüvvəyə minməsi ilə bağlı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin görülməsini təmin 
etsin. 
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