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Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilәrindә seçki fondlarında qalan pul vәsaitlәrinin geri 
qaytarılması, ödәnişsiz efir vaxtı vә dövri nәşrlәrdә dәrc yerinin ödәnilmәsi qaydaları haqqında 

T Ә L İ M A T 

Bu Tәlimat Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilәrindә seçki fondlarında qalan pul vәsaitlәrinin geri qaytarılması, 
habelә saçkiqabağı tәşviqat mәqsәdilә ayrılmış ödәnişsiz efir vaxtı vә dövri nәşrlәrdә dәrc yerinin ödәnilmәsi qaydalarını 
müәyyәn etmәk mәqsәdilә Azәrbaycan Respublikası Seçki Mәcәllәsinin (bundan sonra – Seçki Mәcәllәsi) 94.1-ci maddәsinә 
әsasәn hazırlanmışdır. 

1. Namizәdlәrin seçki fondlarında qalan pul vәsaitlәrinin geri qaytarılması qaydaları 

1.1.   Seçki fondlarında qalan pul vәsaitlәrinin geri qaytarılması vә seçkiqabağı tәşviqat mәqsәdilә ayrılmış ödәnişsiz efir vaxtı 
vә dövri nәşrlәrdә dәrc yerinin ödәnilmәsi qaydaları Seçki Mәcәllәsinin 90.5-ci, 90.7-ci, 195-ci, 196-cı vә 197-ci maddәlәri  
vә bu Tәlimatla müәyyәn edilir. 
1.2. Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Seçki Komissiyasında (bundan sonra – Mәrkәzi Seçki Komissiyası) qeydә alınmamış 
prezidentiliyә namizәdmaliyyә hesabatı tәqdim edilәnәdәk seçki fondunun xәrclәnmәmiş pul vәsaitlәrini köçürülәn ianәlәrin 
mәblәğlәrinin proporsional nisbәtinә uyğun olaraq ianәçi vәtәndaşlara vә hüquqi şәxslәrә qaytara bilәr. Qeydә alınmamış 
namizәd bu hüquqdan istifadә etmәdikdә, xәrclәnmәmiş pul vәsaiti müvafiq olaraq dövlәt büdcәsinә köçürülür. 
1.3. Namizәdlәrin seçki fondlarının xüsusi hesabında qalmış pul vәsaitini Mәrkәzi Seçki Komissiyasının yazılı göstәrişinә 
uyğun olaraq müvafiq bank sәsvermә günündәn 60 gün keçdikdәn sonra onun hesabına  köçürmәlidir.  
1.4. Namizәd öz statusunu itirdikdә namizәdlәrin üzәrinә qoyulmuş öhdәliklәr namizәd, qeydә alınmış namizәd sayılmış 
vәtәndaşın üzәrinә qoyulur. 

  

  

2. Seçkiqabağı tәşviqat üçün ayrılmış ödәnişsiz  
efir vaxtı vә dövri nәşrlәrdә dәrc yerinin ödәnilmәsi qaydaları 

2.1. Prezidentliyә qeydә alınmış namizәdlәr (bundan sonra – namizәdlәr) tәsisçilәri dövlәt orqanları, tәşkilatları, idarәlәri olan 
vә ya dövlәt büdcәsindәn maliyyәlәşdirilәn, verilişlәri Azәrbaycan Respublikası әrazisinin yarısına, yaxud yarısından çoxuna 
(hәmçinin azına) yayımlanan ictimai teleradio verilişlәri tәşkilatlarına, o cümlәdәn onların  müvafiq bölmәlәrinә vә dövri 
nәşrlәrin redaksiyalarına müvafiq olaraq pulsuz efir vaxtının vә dövri nәşrlәrdә ayrılmış yerin dәyәrini tam hәcmdә 
ödәmәlidir. Mәrkәzi Seçki Komissiyası Prezident seçkilәrinin nәticәlәrinin rәsmi dәrc edildiyi gündәn sonra 3 gün müddәtindә 
hәmin namizәdlәrin adlarını, onların ünvanını, istifadә edilmiş pulsuz efir vaxtının vә dövri nәşrdә ayrılmış yerin dәyәrinin 
ödәnilmәsi barәdә bildirişlәrin tәsdiq edilmiş surәtlәrini müvafiq teleradio verilişlәri tәşkilatlarına vә dövri nәşrlәrin 
redaksiyalarına göndәrir. 
2.2. Bu Tәlimatın 2.1-ci bәndindә göstәrilәn teleradio verilişlәri tәşkilatları vә dövri nәşrlәrin redaksiyaları Prezident 
seçkilәrinin nәticәlәrinin rәsmi dәrc edildiyi gündәn sonra 10 gün müddәtindә prezidentliyә namizәdlәrә istifadә edilmiş 
pulsuz efir vaxtının dәyәri vә dövri nәşrdә ayrılmış yerin hәcmi vә dәyәri haqqında, özlәrinin hüquqi ünvanı vә bank 
rekvizitlәri barәsindә müvafiq mәlumat göndәrirlәr. 
2.3. Pulsuz efir vaxtının vә dövri nәşrdә ayrılmış yerin dәyәri namizәdlәrә verilmiş efir vaxtının vә dövri nәşrdә ayrılmış yerin 
ümumi hәcminin teleradio verilişlәri tәşkilatlarının vә dövri nәşrlәrin redaksiyalarının müәyyәnlәşdirdiyi efir vaxtının vә dövri 
nәşrdә yerin qiymәtinә vurulması yolu ilә müәyyәn edilir. 
2.4. Namizәdlәr tәşviqat tәdbirlәrinin (müzakirәlәrin, dәyirmi masaların vә s.) birgә keçirilmәsi yolu ilә pulsuz efir vaxtından 
istifadә etdikdә, hәr bir namizәdin qaytardığı pul vәsaitinin hәcmi teleradio verilişlәri tәşkilatları tәrәfindәn onların iştirak 
etdiklәri birgә tәşviqat tәdbirlәrinin hәr birinin iştirakçılarının ümumi sayına proporsional olaraq bәrabәr bölünmәsi yolu ilә 
müәyyәnlәşdirilir. 
2.5. Namizәdlәr püşkatma keçirildikdәn sonra pulsuz efir vaxtından imtina etdikdә vә bu barәdә efirә çıxmağa 2 gün qalmış 
müvafiq teleradio tәşkilatlarına mәlumat verdikdә, ayrılmış pulsuz efir vaxtının dәyәri ödәnilmir. 
2.6. İctimai teleradio tәşkilatı  vә dövri nәşrlәrin redaksiyaları sәsvermә günündәn başlayaraq 12 ay müddәtindә Mәrkәzi 
Seçki Komissiyasına pulsuz efir vaxtının vә dövri nәşrdә ayrılmış yerin dәyәrini tam ödәmәmiş namizәdlәr haqqında mәlumat 
verirlәr. 



2.7. İctimai teleradio tәşkilatına  vә dövri nәşrlәrin redaksiyalarına pulsuz efir vaxtının vә dövri nәşrdә ayrılmış yerin 
dәyәrinin ödәnilmәsinәdәk seçki fonduna  ianә köçürmüş vәtәndaşlara vә hüquqi şәxslәrә seçki fondlarının xәrclәnmәmiş pul 
vәsaitlәrinin qaytarılması qadağandır.  
2.8. Seçki fondunda pul vәsaiti olmadıqda vә yaxud çatışmadıqda, verilmiş pulsuz efir vaxtının vә dövri nәşrdә ayrılmış yerin 
dәyәrinin ödәnilmәsi namizәdliyi irәli sürülmüş (vә ya qeydә alınmış) vәtәndaşın öz vәsaiti hesabına hәyata keçirilir. 

3. Yekun müddәalar 

3.1.   Bu Tәlimat qüvvәyә mindiyi gündәn Mәrkәzi Seçki Komissiyasının 4 iyul 2008-ci il tarixli 6/23-10 saylı Qәrarı ilә tәsdiq 
edilmiş “Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilәrindә prezidentliyә namizәdlәrin, qedә alınmış prezidentliyә 
namizәdlәrin aldıqları pul vәsaitlәrinin geri qaytarılması qaydaları haqqında” Tәlimat qüvvәdәn düşmüş hesab edilir. 

 


