
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SEÇKİ MƏCƏLLƏSİ 
(çıxarış) 

 
Maddə 14.  Vəzifələrin uzlaşmaması (çıxarış) 
14.1. Vəzifələrin uzlaşmaması halları Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 

56-cı, 85-ci, 100-cü maddələri ilə və bu Məcəllə ilə müəyyən edilir. 

14.2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 56-cı maddəsinin III hissəsinə 
uyğun olaraq aşağıdakı şəxslər tutduqları vəzifələrə görə Milli Məclisin deputatı, 
Prezident, bələdiyyə üzvü ola bilməzlər: 

14.2.4. din xadimləri (peşəkar dini fəaliyyət ilə məşğul olduqları müddətdə). 

M a d d ə  5 1 .  Siyasi partiyalar blokunun adı və emblemi 

51.1. Siyasi partiyaların bloku Mərkəzi Seçki Komissiyasına özünün tam və qısa adı 
barədə məlumat təqdim edir. 

51.2. Siyasi partiyalar blokunun adı bloka daxil olmuş partiyaların nümayəndələrinin 
birgə iclasında müəyyənləşdirilir. Blokun adlandırılmasında həmin bloka daxil olmayan 
siyasi partiyaların (seçkilərdə iştirak edib-etməməsindən asılı olmayaraq), əvvəllər 
seçkilərdə iştirak etmiş digər siyasi partiyaların adlarından istifadə edilə bilməz. Əgər yeni 
qeydə alınmış siyasi partiyalar blokuna əvvəlki seçkilərdə həmin bloku yaratmış siyasi 



partiyaların yarısından çoxu daxil deyildirsə, yeni yaradılan bloka əvvəlki siyasi partiyalar 
blokunun adı verilə bilməz. Fiziki şəxsin adından və ya soyadından siyasi partiyaların 
bloku tərəfindən yalnız həmin şəxsin yazılı razılığı əsasında istifadə edilə bilər. 

51.3. Siyasi partiyaların bloku Mərkəzi Seçki Komissiyasının təsdiqinə özünün 
emblemini də təqdim edə bilər. Siyasi partiyaların bloku, onun tərkibindəki hər hansı siyasi 
partiyanın qeydə alınmış emblemi yaxud digər siyasi partiyalar və siyasi partiyalar 
bloklarının indiki və əvvəlki seçkilərdə istifadə etdikləri emblemlər istisna olmaqla (bu 
Məcəllənin 51.2-ci maddəsi nəzərə alınmaqla), istənilən emblemi təqdim edə bilər. Siyasi 
partiyalar blokunun rəmzləri əqli mülkiyyət hüquqlarını, əmtəə nişanlarına olan hüquqları 
pozmamalı, Azərbaycan Respublikasının və digər ölkələrin dövlət rəmzlərinə, dini 
rəmzlərə toxunmamalı, ümumən qəbul edilmiş əxlaq normalarını pozmamalıdır. Siyasi 
partiyaların bloku beş sözdən çox olmayan adından, habelə emblemindən seçki 
sənədlərində istifadə edilməsini Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə razılaşdırmalıdır. 

51.4. Siyasi partiyalar blokunun adının və embleminin seçkilərin gedişində 
dəyişdirilməsinə icazə verilmir. 

M a d d ə  8 8 .  Seçkiqabağı təşviqat aparılarkən sui-istifadə hallarına yol 
verilməməsi 

88.1. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə, İnzibati Xətalar 
Məcəlləsinə və Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq, qeydə alınmış namizədlərin, siyasi 
partiyaların, siyasi partiya bloklarının, referendum üzrə təşviqat qruplarının seçkiqabağı 
proqramında (referendumqabağı çağırışlarında), yığıncaqlarda, kütləvi informasiya 
vasitələrində yayılan təşviqat materiallarında və çıxışlarda hakimiyyətin zorla ələ 
keçirilməsinə, konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə və dövlətin ərazi 
bütövlüyünün pozulmasına çağırışlar, vətəndaşların şərəf və ləyaqətini təhqir edən 
mülahizələr olmamalıdır. Bu qadağa Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 47-ci 
maddəsinə uyğun tətbiq edilməlidir.  

88.2. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə uyğun olaraq, seçkiqabağı 
təşviqat aparılarkən kütləvi informasiya vasitələrindən sosial, irqi, milli, dini nifrət və 
düşmənçilik yaradan təşviqat formasında sui-istifadə qadağandır. 

88.3. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 30-cu maddəsinə və 
Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq, əqli mülkiyyət haqqında 
qanunvericiliyi pozan təşviqat qadağandır. 

88.4. Seçkiqabağı təşviqatda bilavasitə yaxud dolayısı ilə iştirak edən namizədlərin, 
qeydə alınmış namizədlərin, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun, referendum üzrə 
təşviqat qrupunun, onların səlahiyyətli nümayəndələrinin, habelə digər şəxslərin və 
təşkilatların seçiciləri aşağıdakı üsullarla ələ alması qadağandır: 

88.4.1. təşkilati işlərin yerinə yetirilməsi məqsədi istisna olmaqla, seçicilərə pul 
vəsaiti, hədiyyələr və digər qiymətli materiallar vermək (döş nişanları, yapışqanlı nişanlar, 
plakatlar və nominal dəyərə malik olan digər təşviqat materialları istisna edilməklə); 

88.4.2. göstərilən təşkilati işi yerinə yetirən seçiciləri səsvermənin nəticəsindən asılı 
olaraq mükafatlandırmaq və ya belə mükafatlandırmanı vəd etmək; 

88.4.3. malların güzəştli satışını keçirmək, hər hansı malı (çap materialları istisna 
olmaqla) pulsuz vermək; 



88.4.4. əvəzsiz və ya güzəştli şərtlərlə xidmətlər göstərmək; 

88.4.5. seçkiqabağı təşviqat zamanı seçicilərə qiymətli kağızlar, habelə maddi 
sərvətlər, pul vəsaiti veriləcəyini vəd etmək yolu ilə, habelə qanunvericiliyə zidd olan digər 
əsaslarla xidmətlər göstərilməsi ilə təsir etmək. 

88.5. Seçki (referendum) kampaniyasının gedişində qeydə alınmış namizədlərin, 
siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının vəkil edilmiş şəxsləri, səlahiyyətli 
nümayəndələri, habelə təsisçiləri, mülkiyyətçiləri, sahibləri və rəhbər orqanlarının üzvləri, 
referendum üzrə təşviqat qrupları yaradılmasının təşəbbüsçüləri və ya həmin qrupların 
səlahiyyətli nümayəndələri göstərilən şəxslər və təşkilatlar olan hüquqi şəxslərin 
kommersiya və digər fəaliyyətinin reklamı (o şərtlə ki, həmin reklam namizədlə və ya 
siyasi partiya ilə əlaqələri aydın şəkildə ortaya çıxarır) bu Məcəllənin 81-ci və 84-cü 
maddələri ilə nəzərdə tutulmuş əsaslarla yalnız müvafiq seçki (referendum) fondu 
hesabına həyata keçirilə bilər. Səsvermənin başlanmasına 24 saat qalmış belə reklam 
dayandırılmalıdır. 

88.6. Bu Məcəllənin 77.1 və 77.4-cü maddələrində göstərilmiş teleradio verilişləri 
təşkilatlarının teleradio proqramları və dövri nəşrlərin redaksiyaları seçki (referendum) 
kampaniyasında iştirak edərək qeydə alınmış namizədə seçkiqabağı təşviqat başa 
çatanadək ləyaqətini və şərəfini müdafiə etmək və ya qeyri-obyektiv məlumatları seçki 
kampaniyası zamanı təkzib etmək imkanını təmin etmirsə, namizədin ləyaqətinə, şərəfinə 
zərər vuran saxta məlumatların yayılmasına imkan verməməlidirlər. Qeydə alınmış 
namizədə seçkiqabağı təşviqatın müddəti başa çatana kimi ləyaqətini, şərəfini bu 
Məcəllənin 77.1 və 77.4-cü maddələrində göstərilən teleradio verilişləri təşkilatlarının 
teleradio proqramlarında və dövri nəşrlərdə müdafiə etmək imkanının verilməməsi 
teleradio verilişləri təşkilatlarını, dövri nəşrlərin redaksiyalarını və onların vəzifəli 
şəxslərini qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada məsuliyyətə cəlb etmək üçün 
əsas ola bilər. 

88.7. Qeydə alınmış namizəd, referendum üzrə təşviqat qrupu bu Məcəllənin 88.1-
88.3-cü maddələrinin tələblərini pozduqda, müvafiq seçki komissiyası hüquq mühafizə 
orqanlarına və ya məhkəməyə müraciət etməlidir, digər dövlət orqanları da bu hüquqdan 
istifadə edə bilərlər. Qeydə alınmış namizəd, siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku, 
referendum üzrə təşviqat qrupu seçkiqabağı təşviqatın aparılmasının bu Məcəllə ilə 
müəyyənləşdirilmiş digər qaydalarını pozduqda müvafiq seçki komissiyası təqsirli 
şəxslərin inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün müvafiq tədbirlər görür. Seçki 
komissiyasının müvafiq qərarı kütləvi informasiya vasitələrində dərc olunur. 

88.8. Bu Məcəllədə müəyyənləşdirilmiş seçkiqabağı təşviqatın aparılması 
qaydalarını teleradio verilişləri təşkilatları və dövri nəşrlərin redaksiyaları pozduqda, 
müvafiq seçki komissiyası nəzdindəki Mərkəzi Seçki Komissiyasının müəyyən etdiyi 
qaydada jurnalistlərdən ibarət mətbuat qrupunun təşəbbüsü ilə qanunsuz təşviqat 
fəaliyyətinin qarşısının alınması və teleradio verilişləri təşkilatlarının, dövri nəşrlərin 
redaksiyalarının, onların vəzifəli şəxslərinin qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş 
məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə təqdimatla hüquq mühafizə orqanlarına, məhkəməyə 
və müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına müraciət etmək hüququna malikdir. 

 



Maddə 90. Namizədlərin, qeydə alınmış namizədlərin, siyasi partiyaların, 
siyasi partiyalar bloklarının, referendum üzrə təşəbbüs qruplarının seçki 
(referendum) fondları 

90.1. Namizədlərin, qeydə alınmış namizədlərin, namizəd irəli sürmüş və ya 
namizədi qeydə alınmış siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının, referendum üzrə 
təşviqat qruplarının fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi üçün seçki (referendum) fondları 
(bundan sonra — seçki fondu) yaradılır. 

90.2. Namizədlərin, qeydə alınmış namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar 
bloklarının, referendum üzrə təşviqat qruplarının seçki fondlarına könüllü ianə ayırmaq 
yaxud natura şəklində və ya xidmət göstərilməsi yolu ilə yardım etmək aşağıdakılara 
qadağan edilir: 

90.2.11. xeyriyyə təşkilatlarına, dini birliklərə, idarələrə və təşkilatlara. 

 

 

  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2001-ci il 3 sentyabr tarixli 568 nömrəli Fərmanı 
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