Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki
Komissiyasının 7 iyun 2006-cı il tarixli
28/107 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş, 24
avqust 2009-cu il tarixli 23-10 saylı və
29 may 2014-cü il tarixli 1/7 saylı Qərarları
ilə dəyişikliklər edilmişdir.

Bələdiyyə seçkilərində namizədlərin siyasi partiyalar və siyasi
partiyaların blokları tərəfindən irəli sürülməsi qaydaları haqqında
TƏLİMAT
Azərbaycan Respublikasında bələdiyyə seçkilərində siyasi partiya və
siyasi partiyaların blokları tərəfindən bələdiyyə üzvlüyünə namizəd və ya
namizədlərin irəli sürülməsi qaydaları Azərbaycan Respublikası Seçki
Məcəlləsinin (bundan sonra – Seçki Məcəlləsi) 54-cü, 212-ci, 214-cü
maddələri və bu Təlimatla tənzimlənir.
1. Ümumi müddəalar
1.1. Bələdiyyə üzvlüyünə namizədlər seçkilərin təyin edilməsi haqqında
qərar rəsmi dərc olunduqdan sonra irəli sürülür.
1.2. Siyasi partiyalar və siyasi partiyaların blokları passiv seçki
hüququna malik olan və Seçki Məcəlləsinin 212-ci maddəsinin tələblərinə
cavab verən vətəndaşları onların razılığı ilə qanunvericilikdə nəzərdə
tutulmuş qaydada bələdiyyə üzvlüyünə namizəd irəli sürə bilərlər.
2. Namizədlərin siyasi partiyalar və siyasi partiyaların blokları
tərəfindən irəli sürülməsi qaydaları
2.1. Siyasi partiya öz nizamnaməsinə uyğun olaraq namizədin və ya
namizədlərin irəli sürülməsi haqqında qərarı səsvermə yolu ilə kollegial
qaydada qəbul edir.
2.2. Siyasi partiyaların bloku tərəfindən irəli sürülən namizəd və ya
namizədlər bloka daxil olan hər bir siyasi partiya tərəfindən təsdiq edilir.
Siyasi partiyaların blokları tərəfindən namizəd və ya namizədlərin irəli
sürülməsi haqqında qərar siyasi partiyaların nümayəndələrinin iclasında
(qurultayında, konfransında, rəhbər orqanının iclasında) qəbul edilir. Siyasi
partiyaların bu səlahiyyətli nümayəndələri partiyaların qurultayında
(konfransında, rəhbər orqanının iclasında) müəyyənləşdirilir.
2.3. Namizəd və ya namizədlərin irəli sürülməsi barədə siyasi
partiyanın, siyasi partiyalar blokunun qərarı protokolla rəsmiləşdirilir. Həmin
protokolda aşağıdakılar göstərilir:

2.3.1. iclasda (qurultayda, konfransda, rəhbər orqanın iclasında) iştirak
etmək üçün qeydə alınmış iştirakçıların sayı;
2.3.2. siyasi partiyalar blokunun yaradılması haqqında sazişdə nəzərdə
tutulan qərarın qəbul edilməsi üçün lazım olan iştirakçıların sayı;
2.3.3. namizədin irəli sürülməsi barədə qərar və bu qərar üzrə
səsvermənin nəticələri;
2.3.4. qərarın qəbul edilməsi tarixi.
2.4. Siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku bloka daxil olan partiyaların
üzvü olmayan şəxsləri namizəd kimi irəli sürə bilərlər.

3. Siyasi partiyalar tərəfindən bələdiyyə üzvlüyünə namizəd və
ya namizədlər irəli sürülərkən siyasi partiyanın səlahiyyətli
nümayəndəsi müvafiq dairə seçki komissiyasına namizədin adı ilə
birlikdə aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:
3.1. Siyasi partiyanın qeydə alınması barədə şəhadətnamənin notariat
qaydasında təsdiqlənmiş surəti;
3.2. Siyasi partiyanın qüvvədə olan nizamnaməsinin notariat
qaydasında təsdiqlənmiş surəti;
3.3. Namizəd və ya namizədlərin irəli sürülməsi barədə siyasi
partiyanın qurultayının (konfransının, rəhbər orqanının iclasının) qərarı və
müvafiq iclasın protokolu;
3.4. Hər bir namizədin irəli sürülməsi barədə ayrı-ayrılıqda tərtib
edilmiş bildiriş (Təlimata 1 saylı əlavə) (bu bildirişin surəti Seçki Məcəlləsinin
226.3-cü maddəsinə uyğun olaraq dairə seçki komissiyası tərəfindən təsdiq edilərək
müvafiq səlahiyyətli nümayəndəyə verilir);

3.5. Bələdiyyə üzvlüyünə namizədin öhdəlik ərizəsi (Təlimata 2 saylı
əlavə) (ərizədə bələdiyyə üzvlüyünə namizədliyi irəli sürülmüş şəxsin
soyadı, adı, atasının adı, doğum tarixi, yaşayış yerinin ünvanı, təhsili,
şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən sənədin seriya və nömrəsi, əsas
iş və ya xidmət yeri, tutduğu vəzifə (bu olmadıqda – fəaliyyət növü),
məhkumluğuna, vətəndaşlığına və başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyinin
olub-olmamasına dair məlumatlar, habelə bələdiyyə üzvü seçiləcəyi halda,
həmin vəzifə ilə uzlaşmayan fəaliyyətə xitam verəcəyi barədə öhdəliyi
göstərilməlidir).
3.6. Səlahiyyətli nümayəndələrin təyin edilməsi barədə siyasi
partiyanın qurultayının (konfransın, rəhbər orqanın iclasının) qərarı;
3.7. Siyasi partiyaların səlahiyyətli nümayəndələrinin Azərbaycan
Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada
rəsmiləşdirilmiş vəkalətnamələri (Bu Təlimatın 4, Qeyddə göstərilmiş
Təlimatın 3 “c” saylı əlavəsi);
3.8. Siyasi partiyaların səlahiyyətli nümayəndələrinin siyahısı (Bu
Təlimatın 5, Qeyddə göstərilmiş Təlimatın 2 saylı əlavəsi);

3.9. Siyasi partiyaların səlahiyyətli orqanı səlahiyyətli nümayəndənin
səlahiyyətinə xitam verdiyi halda, bu barədə qərarın surəti Mərkəzi Seçki
Komissiyasına və dairə seçki komissiyasına təqdim edilməlidir.
3.10. Dairə seçki komissiyasına təqdim edilmiş sənədlərin alınması
barədə yazılı arayış siyasi partiyanın səlahiyyətli nümayəndəsinə verilir
(Təlimata 3 saylı əlavə).
4. Siyasi partiyalar tərəfindən Mərkəzi Seçki Komissiyasına
aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:
4.1. Siyasi partiyaların səlahiyyətli nümayəndələrinin, habelə maliyyə
məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndələrin siyahıları (Bu Təlimatın 5 və 5
“a”, Qeyddə göstərilmiş Təlimatın 2 və 2 “a”saylı əlavələri);
4.2. Siyasi partiyaların səlahiyyətli nümayəndələrinin, habelə maliyyə
məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndələrinin razılıq məktubları (Bu
Təlimatın 6 və 6 “a”, Qeyddə göstərilmiş Təlimatın 1 və 1 “a” saylı
əlavələri);
4.3. Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydə alındıqları zaman, habelə
qeydə alındıqdan sonra səlahiyyətli nümayəndə və maliyyə məsələləri üzrə
səlahiyyətli nümayəndə təyin edilibsə, siyasi partiyalar bloku da müvafiq
sənədləri Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etməlidir.
5. Siyasi partiyalar bloku tərəfindən namizəd və ya namizədlər
irəli sürülərkən siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi
müvafiq dairə seçki komissiyasına namizədin adı ilə birlikdə aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidir:
5.1. Siyasi partiyaların blokuna daxil olan siyasi partiyaların
qurultaylarının (konfranslarının, rəhbər orqanının iclasının) namizəd və ya
namizədləri irəli sürmək barədə qərarları ilə birlikdə müvafiq iclasların
protokolları;
5.2. Siyasi partiyaların blokuna daxil olan siyasi partiya nümayəndələri
iclasının (qurultaylarının, konfranslarının) siyasi partiyaların bloku adından
namizəd və ya namizədlərin irəli sürülməsi haqqında qərarı və müvafiq
iclasın protokolu;
5.3. Siyasi
partiyalar blokunun səlahiyyətli
nümayəndələrinin
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş
qaydada və ya notariat qaydasında rəsmiləşdirilmiş vəkalətnamələri (Bu
Təlimatın 7, 7 “a”, 7 “b”və 7 “c”, Qeyddə göstərilmiş Təlimatın 3 “d”, 3 “e”,
3 “ə” və 3 “f” saylı əlavələri);
5.4. Siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndələrinin siyahıları
(Bu Təlimatın 5 və 5 “a”, Qeyddə göstərilmiş Təlimatın 2 və 2 “a” saylı
əlavələri);

5.5. Siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli
nümayəndələrinin
səlahiyyətli nümayəndə olmağa razılığı barədə yazılı məktubları (Bu
Təlimatın 6 və 6 “a” Qeyddə göstərilmiş Təlimatın 1 və 1 “a” saylı
əlavələri);
5.6. Bələdiyyə üzvlüyünə namizədliyi irəli sürülmüş şəxsin soyadı, adı,
atasının adı, doğum tarixi, yaşayış yerinin ünvanı, təhsili, şəxsiyyət
vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən sənədin seriya və nömrəsi, əsas iş və ya
xidmət yeri, tutduğu vəzifə (bu olmadıqda – fəaliyyət növü),
məhkumluğuna, vətəndaşlığına dair və başqa dövlətlər qarşısında
öhdəliyinin olub-olmaması barədə məlumatlar, habelə bələdiyyə üzvü
seçiləcəyi halda, həmin vəzifə ilə uzlaşmayan fəaliyyətə xitam verəcəyi
barədə öhdəliyi göstərilmiş razılıq ərizəsi (Təlimata 2 saylı əlavə);
5.7. Hər bir namizədin irəli sürülməsi barədə ayrı-ayrılıqda tərtib
edilmiş bildiriş (Təlimata 1 saylı əlavə) (bu bildirişin surəti Seçki Məcəlləsinin
226.3-cü maddəsinə uyğun olaraq dairə seçki komissiyası tərəfindən təsdiq edilərək
müvafiq səlahiyyətli nümayəndəyə verilir);

5.8. Dairə seçki komissiyasına təqdim edilmiş sənədlərin alınması
barədə yazılı arayış siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsinə
verilir (Təlimata 3 saylı əlavə).
_____________
Qeyd: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18 iyul 2008-ci il tarixli
7/27-2 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında keçirilən
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nümayəndələrinin statusu haqqında” Təlimat

