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Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilәrindә seçki fondlarına vәsaitin daxil olması, xәrclәnmәsi 
uçotunun aparılması vә hesabatı qaydaları haqqında 

T Ә L İ M A T 

Bu Tәlimat Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilәrindә seçki fonduna vәsaitin daxil olması, xәrclәnmәsi uçotunun 
aparılması vә hesabatı qaydalarını müәyyәn etmәk mәqsәdilә Azәrbaycan Respublikası Seçki Mәcәllәsinin (bundan sonra – 
Seçki Mәcәllәsi) 90-cı, 94-cü vә 191-ci maddәlәrinә әsasәn hazırlanmışdır. 

1. Ümumi müddәalar 

1.1. Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilәrindә seçki fondlarına (bundan sonra – seçki fondu) vәsaitin daxil olması, 
xәrclәnmәsi uçotunun aparılması vә hesabatı qaydaları Seçki Mәcәllәsinin 90-cı, 94-cü, 191-ci maddәlәri, “Banklar haqqında” 
Azәrbaycan Respublikasının Qanunu  vә bu Tәlimatla tәnzimlәnir. 
1.2. Prezidentliyә namizәdlәrin, qeydә alınmış namizәdlәrin (bundan sonra – namizәdlәrin) fәaliyyәtinin maliyyәlәşdirilmәsi 
üçün seçki fondları yaradılır. 
1.3. Namizәdlәrin seçki fondu mәblәğinin yuxarı hәddi 10 milyon manatdan çox ola bilmәz. 

2. Namizәdlәrin seçki fondunun mәnbәlәri 

2.1. Namizәdlәrin seçki fondu yalnız aşağıdakı pul vәsaiti hesabına formalaşır:  
2.1.1. namizәdin özü tәrәfindәn 250 000 (iki yüz әlli min)  manatdan çox olmamaq şәrtilә xüsusi vәsaiti (siyasi partiyalar, 
siyasi partiyalar bloku tәrәfindәn irәli sürülәn prezidentliyә namizәdlәr üçün bu xüsusi vәsait  siyasi partiyaların, siyasi 
partiyaların bloklarını yaratmış siyasi partiyaların verdiyi vәsaitlәr hesabına formalaşır);  
2.1.2. vәtәndaşların vә hüquqi şәxslәrin könüllü ianәlәri (vәtәndaşların köçürdüyü vәsait 3000 (üç min) manatdan, hüquqi 
şәxslәrin köçürdüyü vәsait 50 000 (әlli min) manatdan çox ola bilmәz).  
2.2.   Namizәdlәrin seçki fondlarına könüllü ianә ayırmaq, yaxud natura şәklindә vә ya xidmәt göstәrilmәsi yolu ilә yardım 
etmәk aşağıdakılara qadağan edilir: 
2.2.1.   xarici dövlәtlәrә vә xarici hüquqi şәxslәrә; 
2.2.2.   xarici vәtәndaşlara; 
2.2.3.   vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrә; 
2.2.4.  18 yaşına çatmamış vәtәndaşlara; 
2.2.5.  seçkilәrin tәyin edilmәsi haqqında qәrarın rәsmi dәrc edildiyi günә olan vәziyyәtә görә Azәrbaycan Respublikasının 
hüquqi şәxsinin nizamnamә kapitalında yuxarıda göstәrilәn şәxslәrin iştirak (mülkiyyәt) payı 30 faizdәn çox olarsa, 
Azәrbaycan Respublikasının hüquqi şәxslәrinә;  
2.2.6.   beynәlxalq tәşkilatlara vә beynәlxalq ictimai hәrәkatlara; 
2.2.7.   dövlәt hakimiyyәti orqanlarına vә bәlәdiyyә qurumlarına; 
2.2.8.   dövlәt, bәlәdiyyә tәşkilatları vә idarәlәrinә; 
2.2.9.  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; 
2.2.10.  hәrbi hissәlәrә; 
2.2.11.  xeyriyyә tәşkilatlarına, dini birliklәrә, idarәlәrә vә tәşkilatlara; 
2.2.12. aşağıdakı mәlumatlardan hәr hansı birini göstәrmәyәn anonim  ianә köçürәnlәrә (vәtәndaş üçün – soyadını, adını, 
atasının adını, şәxsiyyәt vәsiqәsinin  vә ya onu әvәz edәn sәnәdin seriyasını, nömrәsini, verilmә tarixini, yaşayış yerinin 
ünvanını, doğum tarixini; hüquqi şәxs üçün – vergi ödәyicisinin eynilәşdirmә nömrәsini, adını, qeydiyyat tarixini, bank 
rekvizitlәrini, nizamnamә kapitalında dövlәt vә ya bәlәdiyyә payının olmasını, bunlar olduğu halda – miqdarını, nizamnamә 
kapitalında xarici kapitalın pay miqdarını göstәrmәyәnlәrә vә ya qeyri-düzgün göstәrәnlәrә). 

3. Namizәdlәrin seçki fonduna ianәlәrin köçürülmәsi vә xәrclәnmәsi qaydası 

3.1.   Könüllü ianәlәr yalnız Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşlarından rabitә şöbәlәri vә ya bank tәşkilatları vasitәsilә 
ianәçinin soyadı, adı, atasının adı, doğum tarixi vә yaşayış yerinin ünvanı göstәrilmәklә şәxsiyyәt vәsiqәsi, yaxud onu әvәz 
edәn sәnәdin tәqdim edilmәsi әsasında qәbul edilir.  
3.2.   Hüquqi şәxslәrin könüllü ianәlәri isә seçki fonduna yalnız nağdsız köçürülmә yolu ilә, müvafiq hüquqi şәxsin 
nizamnamә kapitalında dövlәt vә ya bәlәdiyyә kapitalının, xarici kapitalın olub-olmaması vә ya payı qeyd edilmәklә, onun 



adı, qeydiyyat tarixi, vergi ödәyicisinin eynilәşdirmә nömrәsi, bank rekvizitlәri göstәrilmәklә qәbul olunur.  
3.3.   Vәtәndaşların vә hüquqi şәxslәrin könüllü ianәlәri xüsusi seçki hesabına poçt vә ya bank tәşkilatları vasitәsilә müvafiq 
ödәniş sәnәdi alındıqdan sonra әn geci iki gün әrzindә köçürülmәlidir.  
3.4. Namizәdlәrin seçki fonduna ianәlәr Seçki Mәcәllәsinin 90.2-ci maddәsindә vә bu Tәlimatın 2.2-ci bәndindә göstәrilәn vә 
buna hüququ olmayan subyektlәrdәn daxil olubsa, yaxud Seçki Mәcәllәsinin 191-ci maddәsindә nәzәrdә tutulan mәblәğdәn 
artıq köçürülübsә, müvәkkil bank bu Tәlimatın 1 saylı әlavәsindә göstәrilәn formada Mәrkәzi Seçki Komissiyasına mәlumat 
verir.  
3.5. Namizәdlәrin seçki fonduna könüllü ianәlәr buna hüququ olmayan fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn daxil olubsa, yaxud Seçki 
Mәcәllәsinin 191-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş mәblәğdәn artıq köçürülübsә,  ianәnin xüsusi seçki hesabına daxil olduğu 
gündәn sonrakı 10 gün müddәtindә namizәd ianәnin bütünlüklә vә ya onun müәyyәnlәşdirilmiş yuxarı hәddini aşan 
hissәsinin geri qaytarılmasının sәbәbini göstәrmәklә vә göndәrilmә xәrclәrini çıxmaqla, ianәçiyә qaytarmalıdır. Göstәrilәn 
müddәt әrzindә ianә ianәçiyә geri qaytarılmadıqda, bank bu barәdә Mәrkәzi Seçki Komissiyasına yazılı mәlumat vermәklә 
hәmin ianәni bütünlüklә ianәçiyә geri qaytarmalıdır. 
3.6. Xüsusi seçki hesabına daxil olmuş anonim ianәlәr daxil olduğu gündәn sonra 10 gün müddәtindә namizәd, siyasi 
partiya, siyasi partiyaların bloku tәrәfindәn dövlәt büdcәsinә köçürülür. 
3.7. Göstәrilәn müddәt әrzindә anonim ianә dövlәt büdcәsinә köçürülmәdikdә, müvafiq bank Mәrkәzi Seçki Komissiyasına 
yazılı mәlumat vermәklә hәmin ianәni bütünlüklә dövlәt büdcәsinә köçürür. 
3.8.   Qeydә alınmış namizәdlәrin xüsusi seçki hesabları üzrә bütün  әmәliyyatlar sәsvermә günündәn sonra 3 iş günü 
müddәtindә dayandırılır.  
3.9. Seçki Mәcәllәsinin 91.4-cü maddәsindә nәzәrdә tutulmuş digәr hallarda Mәrkәzi Seçki Komissiyasının göstәrişi ilә 
müvafiq bank namizәdlәrin xüsusi seçki hesablarından xәrclәrin ödәnilmәsi ilә bağlı maliyyә әmәliyyatlarını dayandırır. 
3.10.          Maliyyә әmәliyyatlarının aparılması müddәti Mәrkәzi Seçki Komissiyası tәrәfindәn Seçki Mәcәllәsinin 92.1-ci 
maddәsindә müәyyәn edilmiş aşağıdakı hallarda vә әsaslarla uzadıla bilәr: 
3.10.1. qeydiyyatdan imtina edilәnәdәk namizәdin, namizәdi qeydә alınmış siyasi partiyanın, siyasi partiyalar bloklarının 
gördüklәri işlәrin dәyәrinin ödәnilmәsi üçün; 
3.10.2. namizәd kimi çıxış etmәyә razılıq vermәsi barәdә әrizәsini geri götürmәsi vә ya siyasi partiya, siyasi partiyaların 
bloku tәrәfindәn geri çağırılması; 
3.10.3. öz namizәdliyini geri götürmüş qeydә alınmış namizәdә, qeydә alınmış namizәdini geri çağırmış siyasi partiyaya, 
siyasi partiyaların bloklarına, qeydiyyatı lәğv edilmiş qeydә alınmış namizәdә, namizәdin qeydiyyatının lәğv edilmәsi 
haqqında qәrarın qәbul edilmәsinәdәk görülmüş işlәrin dәyәrinin ödәnilmәsi ilә әlaqәdar; 
3.10.4. digәr hallarda – qeydә alınmış namizәdә, siyasi partiyaya, siyasi partiyaların blokuna sәs vermә gününәdәk görülmüş 
işlәrin dәyәrinin ödәnilmәsi ilә әlaqәdar. 
3.11.          Namizәdlәrin xüsusi seçki hesabında cәmlәşәn vәsaitlәrdәn yalnız namizәdlәrin müdafiәsi üçün imzaların 
toplanmasına yönәlmiş tәşkilati-texniki tәdbirlәrin maliyyә tәminatı, habelә seçici imzalarının toplanması üçün müvafiq 
şәxslәrin haqqının ödәnilmәsi, seçkiqabağı tәşviqatla bağlı işlәrin, hәmçinin informasiya vә mәşvәrәt xidmәtlәrinin dәyәrinin 
ödәnilmәsi, habelә seçki kampaniyasının keçirilmәsi ilә әlaqәdar hüquqi şәxslәrin vә vәtәndaşların bilavasitә yerinә 
yetirdiklәri digәr işlәrin dәyәrinin ödәnilmәsi ilә bağlı xәrclәr üçün istifadә edilә bilәr (Tәlimata 1 saylı әlavә). Bu vәsaitdәn 
Seçki Mәcәllәsinin 88.2-ci, 88.4-cü, 88.5-ci maddәlәrinin tәlәblәrinin pozulması ilә hәyata keçirilәn tәşviqat mәqsәdlәri üçün 
istifadә edilmәsi qadağandır. 

4. Seçki fondunun vәsaitlәrinә dair hesabat 

4.1.   Müvәkkil bank Seçki Mәcәllәsindә vә bu Tәlimatın 2.2-ci, 3.9-cu, 3.10-cu vә 3.11-ci bәndlәrindә nәzәrdә tutulan hallar 
barәdә Mәrkәzi Seçki Komissiyasına mәlumat vermәlidir. 
4.2.   Namizәdlәr Mәrkәzi Seçki Komissiyasına öz maliyyә hesabatlarını (Tәlimata 2 saylı әlavә) aşağıdakı növbәliklә tәqdim 
edirlәr:  
4.2.1. birinci ilkin maliyyә hesabatı Seçki Mәcәllәsi ilә müәyyәnlәşdirilmiş qaydada Mәrkәzi Seçki Komissiyasına qeydiyyat 
üçün zәruri sәnәdlәrlә eyni zamanda tәqdim edilir; bu hesabata hesabatda göstәrilmiş tarixә 2 gün qalmışdan әvvәlki dövr 
üçün mәlumatlar daxil edilir;  
4.2.2. ikinci ilkin maliyyә hesabatı sәsvermә gününә әn tezi 20 gün qalmış vә sәsvermә gününә әn geci 10 gün qalmış 
tәqdim edilir; bu hesabata orada göstәrilәn tarixә 7 gün qalmışdan әvvәlki dövr üçün mәlumatlar daxil edilir;  
4.2.3. yekun maliyyә hesabatı seçkilәrin nәticәlәrinin rәsmi dәrc edildiyi gündәn әn geci 10 gün sonra tәqdim edilir; yekun 
maliyyә hesabatına seçki fonduna vәsaitlәrin daxil olmasını vә xәrclәnmәsini tәsdiq edәn ilkin maliyyә sәnәdlәri qoşulur.  
4.3.   Namizәd öz statusunu itirdikdә, maliyyә hesabatının verilmәsi vәzifәsi namizәd olmuş vәtәndaşların üzәrinә qoyulur.  
4.4.   Müvәkkil bank hәftәdә bir dәfәdәn az olmamaq şәrtilә, sәsvermә gününә 10 gündәn az müddәt qaldıqda isә 3 bank 
günü әrzindә bir dәfәdәn az olmamaq şәrtilә Mәrkәzi Seçki Komissiyasına prezidentliyә namizәdlәrin xüsusi seçki hesablarına 
daxil olan vә xәrclәnәn vәsaitlәr barәdә bu Tәlimatın 1 saylı әlavәsinә uyğun formada mәlumat verir. 

5. Yekun müddәalar 

5.1.   Bu Tәlimat qüvvәyә mindiyi gündәn Mәrkәzi Seçki Komissiyasının 4 iyul 2008-ci il tarixli 6/23-12 saylı Qәrarı ilә tәsdiq 
edilmiş “Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilәrindә seçki fondlarına vәsaitin daxil olması, xәrclәnmәsi uçotunun 
aparılması vә hesabatı qaydaları haqqında” Tәlimat qüvvәdәn düşmüş hesab edilir. 

 


