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Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilәrindә xüsusi seçki hesablarının açılması qaydaları haqqında 

T Ә L İ M A T 

Bu Tәlimat Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilәrindә xüsusi seçki hesablarının açılması qaydalarını müәyyәn etmәk 
mәqsәdilә Azәrbaycan Respublikası Seçki Mәcәllәsinin (bundan sonra – Seçki Mәcәllәsi) 94.1-ci maddәsinә әsasәn 
hazırlanmışdır. 
 
         1. Ümumi müddәalar 

1.1. Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilәrindә xüsusi seçki hesablarının açılması qaydaları Seçki Mәcәllәsinin 91-ci, 
190-cı maddәlәri, “Banklar haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu vә bu Tәlimatla tәnzimlәnir.  
1.2. Prezidentliyә namizәdin (bundan sonra – namizәdin) seçki fondunun formalaşdırılması mәqsәdilә xüsusi seçki hesabı 
açılır. 
1.3. Namizәdin irәli sürülmәsinә dair bildiriş vә ya siyasi partiya, siyasi partiyaların blokunun buna dair qәrarı Mәrkәzi Seçki 
Komissiyasına tәqdim edildikdәn sonra, lakin namizәdin qeydә alınması üçün tәlәb olunan sәnәdlәrin Komissiyaya tәqdim 
edilmәsi gününә azı 5 gün, o cümlәdәn namizәdin qeydiyyatı üçün zәruri olan seçici imzalarının yığılmasına azı 24 saat 
qalmış  xüsusi seçki hesabı açılmalıdır. 
1.4. Namizәdlәrin yalnız bir xüsusi seçki hesabı ola bilәr.  
1.5. Xüsusi seçki hesabları yalnız Azәrbaycan Respublikasının Beynәlxalq Bankında vә onun filiallarında açılmalıdır.  
   
2.  Namizәd özü vә ya  seçicilәrin tәşәbbüs qrupu tәrәfindәn irәli sürüldükdә, xüsusi seçki hesabının açılması 
üçün tәlәb edilәn sәnәdlәr 

2.1. Namizәd vә ya onun sәlahiyyәtli nümayәndәsi aşağıdakı sәnәdlәri müvafiq banka tәqdim etmәlidir:  
2.1.1.  xüsusi seçki hesabının açılması üçün әrizә; 
2.1.2. xüsusi seçki hesabının açılması üçün müraciәt edәnin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd; 
2.1.3. Seçki Mәcәllәsinin 53.2-ci maddәsinә uyğun olaraq tәrtib edilәrәk Mәrkәzi Seçki Komissiyasına tәqdim olunmuş 
bildirişin  Komissiya tәrәfindәn tәsdiq edilmiş surәti;  
2.1.4. Seçki Mәcәllәsinin 53.3-cü maddәsinin tәlәbinә uyğun olaraq tәrtib edilmiş vә namizәdliyi irәli sürülmüş şәxsin 
mәhkumluğunun olub-olmaması, vәtәndaşlıq vәziyyәti vә başqa dövlәtlәr qarşısında öhdәliyinin olub-olmamasına dair 
mәlumatlar, habelә prezident seçilәcәyi halda, hәmin vәzifә ilә uzlaşmayan fәaliyyәtinә xitam verәcәyi barәdә öhdәliyi 
göstәrilmiş әrizә;  
2.1.5. namizәdin sәlahiyyәtli nümayәndәsinin notariat qaydasında rәsmilәşdirilmiş vәkalәtnamәsi (әgәr sәlahiyyәtli 
nümayәndә tәyin edilmişdirsә); 
2.1.6. notariat qaydasında tәsdiq edilmiş imza nümunәsi vәrәqәsi (xüsusi seçki hesabı üzrә әmәliyyat aparan şәxsin). 

Qeyd: Tәlimatın 2.1.4-cü bәndindә göstәrilәn sәnәd bank tәlәb etdikdә tәqdim edilir. 
  

3. Namizәd siyasi partiya tәrәfindәn irәli sürüldükdә, xüsusi seçki hesabının açılması üçün tәlәb edilәn 
sәnәdlәr 

3.1. Xüsusi seçki hesabı açmaq sәlahiyyәti verilmiş şәxs aşağıdakı sәnәdlәri müvafiq banka tәqdim edir:  
3.1.1.  xüsusi seçki hesabının açılması üçün әrizә; 
3.1.2. siyasi partiyanın dövlәt qeydiyyatına alınması haqqında sәnәdin (şәhadәtnamәnin) notariat qaydasında tәsdiq edilmiş 
surәti;  
3.1.3. siyasi partiyanın qüvvәdә olan nizamnamәsinin notariat qaydasında tәsdiq edilmiş surәti; 
3.1.4. namizәdin irәli sürülmәsi barәdә siyasi partiyanın qurultayının (konfransının, rәhbәr orqanı iclasının) qәrarı vә müvafiq 
iclasın protokolu; 
3.1.5. Seçki Mәcәllәsinin 54.8-ci maddәsinin tәlәbinә uyğun olaraq tәrtib edilmiş vә namizәdliyi irәli sürülmüş şәxsin 
mәhkumluğunun olub-olmaması, vәtәndaşlıq vәziyyәti vә başqa dövlәtlәr qarşısında öhdәliyinin olub-olmamasına dair 
mәlumatlar, habelә prezident seçilәcәyi halda, hәmin vәzifә ilә uzlaşmayan fәaliyyәtinә xitam verәcәyi barәdә öhdәliyi 
göstәrilmiş razılıq әrizәsi; 
3.1.6. siyasi partiyanın maliyyә mәsәlәlәri üzrә sәlahiyyәtli nümayәndәsinin vәkalәtnamәsi.  
3.1.7. notariat qaydasında tәsdiq edilmiş imza vә möhür nümunәlәri vәrәqәsi. 



Qeyd: Tәlimatın 3.1.3-cü, 3.1.5-ci bәndlәrindә göstәrilәn sәnәdlәr vә 3.1.4-cü bәndindәki iclas protokolu 
bank tәlәb etdikdә tәqdim edilir. 
4. Namizәd siyasi partiyalar bloku tәrәfindәn  
irәli sürüldükdә, xüsusi seçki hesabının açılması üçün  
tәlәb edilәn sәnәdlәr 

4.1. Xüsusi seçki hesabı açmaq sәlahiyyәti verilmiş şәxs aşağıdakı sәnәdlәri müvafiq banka tәqdim edir:  
4.1.1.  xüsusi seçki hesabının açılması üçün әrizә; 
4.1.2. siyasi partiyalar blokuna daxil olan siyasi partiyaların qurultaylarının (konfranslarının, rәhbәr orqanı iclasının) namizәd 
irәli sürmәk barәdә qәrarları ilә birlikdә müvafiq iclasların protokolları; 
4.1.3. siyasi partiyalar blokuna daxil olan siyasi partiyaların nümayәndәlәri iclasının (qurultayının, konfransının) siyasi 
partiyaların bloku adından namizәd irәli sürülmәsi haqqında qәrarı vә müvafiq iclasın protokolu; 
4.1.4. Seçki Mәcәllәsinin 54.8-ci maddәsinin tәlәbinә uyğun olaraq tәrtib edilmiş vә namizәdliyi irәli sürülmüş şәxsin 
mәhkumluğu, vәtәndaşlıq vәziyyәti, başqa dövlәtlәr qarşısında öhdәliyinin olub-olmamasına dair mәlumatlar, habelә 
prezident seçilәcәyi halda, hәmin vәzifә ilә uzlaşmayan fәaliyyәtinә xitam verәcәyi barәdә öhdәliyi göstәrilmiş razılıq әrizәsi; 
4.1.5. maliyyә mәsәlәlәri üzrә sәlahiyyәtli nümayәndәnin notariat qaydasında vә ya Azәrbaycan Respublikası Mülki 
Mәcәllәsinin müәyyәn etdiyi qaydada tәsdiq edilmiş vәkalәtnamәsi.  
4.1.6. notariat qaydasında tәsdiq edilmiş imza nümunәsi vәrәqәsi (xüsusi seçki hesabı üzrә әmәliyyat aparan şәxsin). 

Qeyd: Tәlimatın 4.1.2-ci, 4.1.3-cü bәndlәrindә göstәrilәn iclas protokolları vә 4.1.4-cü bәndindәki  sәnәd 
bank tәlәb etdikdә tәqdim edilir. 

5. Xüsusi seçki hesablarının açılması vә  
seçki fondu vәsaitlәri üzәrindә sәrәncam verilmәsi 

5.1. Yuxarıda göstәrilәn sәnәdlәr tәqdim edildikdә, müvafiq bank namizәdә dәrhal, lakin 3 gündәn artıq olmayan müddәtdә 
xüsusi seçki hesabı açmalıdır. Bütün pul vәsaiti xüsusi seçki hesablarına manatla köçürülür. 
5.2.   Xüsusi seçki hesabının vәsaitlәri üzәrindә sәrәncam verilmәsi namizәdin özü, onun tәyin etdiyi sәlahiyyәtli nümayәndә 
vә yaxud namizәdlә razılaşdırılmaqla onun namizәdliyini irәli sürmüş siyasi partiya vә ya siyasi partiyalar bloku tәrәfindәn 
tәyin edilmiş maliyyә mәsәlәlәri üzrә sәlahiyyәtli nümayәndә tәrәfindәn hәyata keçirilir. 

6. Yekun müddәalar 

6.1.   Bu Tәlimat qüvvәyә mindiyi gündәn Mәrkәzi Seçki Komissiyasının 4 iyul 2008-ci il tarixli 6/23-8 saylı Qәrarı ilә tәsdiq 
edilmiş “Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilәrindә xüsusi seçki hesablarının açılması qaydaları haqqında” Tәlimat 
qüvvәdәn düşmüş hesab edilir. 

 


