Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi
Seçki Komissiyasının 4 iyul 2008-ci il tarixli
6/23-7 saylı Qәrarı ilә tәsdiq
edilmiş, 18 iyun 2013-cü il tarixli 6/54
saylı Qәrarı ilә dәyişiklik edilmişdir.

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilәrindә namizәdin irәli sürülmәsinin tәsdiq edilmәsi vә qeydә
alınması üçün tәqdim edilmiş sәnәdlәrdә olan mәlumatların düzgünlüyünün yoxlanılması
QAYDALARI
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilәrindә namizәdliyin irәli sürülmәsinin tәsdiq edilmәsi vә qeydә alınması üçün
Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Seçki Komissiyasına (bundan sonra – Mәrkәzi Seçki Komissiyası) tәqdim edilmiş imza
vәrәqәlәrindә vә digәr sәnәdlәrdә olan mәlumatların düzgünlüyünün yoxlanılması Azәrbaycan Respublikası Seçki
Mәcәllәsinin (bundan sonra – Seçki Mәcәllәsi) 53-cü, 54-cü, 56-cı, 57-ci, 58-ci, 59-cu, 60-cı, 180-ci, 181-ci, 182-ci
maddәlәri ilә vә bu Qaydalarla tәnzimlәnir.
1. Ümumi müddәalar
1.1. Mәrkәzi Seçki Komissiyası Seçki Mәcәllәsinә uyğun olaraq tәqdim edilmiş mәlumatların vә faktların düzgünlüyünü
yoxlamaq mәqsәdilә müvafiq orqanlara müraciәt edә bilәr. Hәmin orqanlar seçki komissiyasının müәyyәnlәşdirdiyi
müddәtdә, lakin sәsvermә gününә 40 gündәn az vaxt qalmışsa, әn geci 1 gün müddәtindә yoxlamanın nәticәlәri barәdә
Mәrkәzi Seçki Komissiyasına mәlumat vermәlidirlәr. Mәrkәzi Seçki Komissiyası öz qәrarı ilә imza vәrәqәlәrindәki imzaların
düzgünlüyünü vә müvafiq mәlumatları yoxlamaq üçün ekspertlәrdәn ibarәt işçi qrupları yarada bilәr. Hәmin işçi qruplarına
Mәrkәzi Seçki Komissiyasının üzvü sәdrlik etmәlidir. Belә yoxlamaya ekspertlәr, müvafiq orqanların mütәxәssislәri sırasından
ekspertlәr, habelә әhalinin qeydiyyatını hәyata keçirәn xüsusilәşdirilmiş orqan vә tәşkilatların mütәxәssislәri cәlb edilә bilәr.
Onlar imza vәrәqәlәrindә olan mәlumatların düzgünlüyünü müәyyәnlәşdirmәk üçün seçici siyahılarından vә vәtәndaşların
qeydiyyat sistemindәn istifadә edә bilәrlәr.
1.2. İmza vәrәqәlәri yoxlanılarkәn Mәrkәzi Seçki Komissiyası namizәdlәri, onların sәlahiyyәtli nümayәndәlәrini, siyasi
partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının sәlahiyyәtli nümayәndәlәrini Seçki Mәcәllәsinin 59.3-cü maddәsinin tәlәbinә uyğun
olaraq mәlumatlandırır vә onların iştirakını tәmin edir.
1.3. İmzaların yoxlanılması o vaxt dayandırılır ki, düzgün imzaların sayı namizәdin qeydә alınmasına әsas verir vә ya qalan
imzaların sayı namizәdin qeydә alınması üçün kifayәt etmir. Yoxlamanın nәticәlәrinә görә seçici imzalarının düzgünlüyü vә ya
qeyri-düzgünlüyü tәsdiqlәnmәlidir (Seçki Mәcәllәsinin 59.4-cü maddәsi).
1.4. İmza vәrәqәlәri Mәrkәzi Seçki Komissiyasına tәqdim edilәnәdәk, namizәdi irәli sürәnlәrin imza vәrәqәlәrindә
pozduqları imzalar o şәrtlә yoxlanılmır vә nәzәrә alınmır ki, imza toplayanlar tәrәfindәn vәrәqәlәrdә bu pozuntu haqqında
müvafiq qeydlәr aparılsın (Seçki Mәcәllәsinin 59.5-ci maddәsi).
1.5. İmza vәrәqәlәri yoxlanılarkәn eyni adamın bir neçә imzası aşkar edilәrsә, yalnız bir imza etibarlı, digәr imzalar isә
qeyri-düzgün sayılır (Seçki Mәcәllәsinin 59.6-cı maddәsi).
1.6. Seçki Mәcәllәsinin 59.6-cı maddәsindә göstәrilәnlәrlә yanaşı, aşağıdakılar qeyri-düzgün imzalar hesab edilir (Seçki
Mәcәllәsinin 59.7-ci maddәsi):
1.6.1. müvafiq icra hakimiyyәti orqanının (Azәrbaycan Respublikası Daxili İşlәr Nazirliyinin yerli qurumlarının) arayışı, yaxud
Seçki Mәcәllәsinin 59.2-ci maddәsinә uyğun olaraq Mәrkәzi Seçki Komissiyasının işinә cәlb edilmiş ekspertin rәyi әsasında
seçki hüququ olmayan vә mәlumatları qeyri-düzgün göstәrәn seçicilәrin imzaları (Seçki Mәcәllәsinin 59.7.1.ci maddәsi);
1.6.2. namizәd irәli sürülmәsi haqqında Mәrkәzi Seçki Komissiyasına bildiriş göndәrilәnәdәk imza vәrәqәlәrinә daxil edilmiş
seçici imzaları (Seçki Mәcәllәsinin 59.7.2-ci maddәsi);
1.6.3. Seçki Mәcәllәsinin 57.1-ci maddәsinin tәlәblәrinin pozulması ilә әlaqәdar etibarsız sayılmış imzalar (Seçki Mәcәllәsinin
59.7.3-cü maddәsi);
1.6.4. müxtәlif şәxslәrin adından bir şәxs tәrәfindәn vә ya bir şәxsin adından müxtәlif şәxslәr tәrәfindәn qoyulmuş imzalar
(Seçki Mәcәllәsinin 59.7.4-cü maddәsi);
1.6.5. imza vәrәqәsinә әl yazısı ilә qoyulmayan vә ya karandaşla qoyulan imzalar (Seçki Mәcәllәsinin 59.7.5-ci maddәsi).
1.7. İmza vәrәqәlәrindә seçici imzalarının qoyulması tarixindә düzәliş edildikdә, bu imzalar o şәrtlә düzgün sayılır ki, imza
vәrәqәsini tәsdiq edәn şәxslәr hәmin düzәlişlәri tәsdiqlәmiş olsunlar (Seçki Mәcәllәsinin 59.8-ci maddәsi).
1.8. İmza vәrәqәlәri imza toplayan şәxsin, habelә namizәdin, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun sәlahiyyәtli
nümayәndәsinin әl yazısı qaydasında imzası ilә tәsdiq edilmәyibsә vә ya sәlahiyyәtli nümayәndәnin imzası
qeyri-düzgündürsә, imza vәrәqәlәrindә olan bütün imzalar etibarsız sayılır (Seçki Mәcәllәsinin 59.9-cu maddәsi).
1.9. Seçki Mәcәllәsinin 59.6–59.10-cu maddәlәrinә әsasәn imzanın etibarsızlığı müәyyәnlәşdirilmәyibsә, imzaların
düzgünlüyü vә ya imzaların sayının hesablanmasının düzgünlüyü yoxlanılarkәn imza vәrәqәlәrindә müәyyәnlәşdirilmiş
qaydada edilәn düzәliş vә qeydlәr imzaların etibarsız sayılması üçün әsas götürülә bilmәz (Seçki Mәcәllәsinin 59.11-ci
maddәsi).
1.10. Seçki Mәcәllәsinin 59.6–59.10-cu vә 181-ci maddәlәrinә uyğun olaraq etibarsız sayılan imzalar çıxıldıqdan sonra qalan
seçici imzalarının sayı qeydiyyat üçün lazım olan saydan az olarsa, namizәd qeydә alınmır (Seçki Mәcәllәsinin 59.12-ci
maddәsi).
1.11. Hәr bir prezidentliyә namizәdin imza vәrәqәlәrinin yoxlanılması nәticәlәri haqqında işçi qrupunun rәhbәri – Mәrkәzi
Seçki Komissiyasının hәlledici sәs hüquqlu üzvü tәrәfindәn protokol tәrtib edilir, imzalanır vә qәrar qәbul olunması üçün

Mәrkәzi Seçki Komissiyasına tәqdim edilir. Protokolda seçicilәrin yoxlanılmış imzalarının sayı, habelә әsası qeyd olunmaqla,
etibarsız sayılmış imzaların sayı göstәrilir (Qaydalara 2 saylı әlavә). Protokol Mәrkәzi Seçki Komissiyasının müvafiq qәrarına
qoşulur.
1.12. Protokolun surәti namizәdin qeydә alınması mәsәlәsinә baxan Mәrkәzi Seçki Komissiyası iclasının başlanmasına azı 24
saat qalmış namizәdә, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun sәlahiyyәtli nümayәndәsinә verilir. İmzalar yoxlanılarkәn
lazımi sayda seçici imzalarının olmadığı aşkar edildikdә namizәd, habelә siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku işçi qrupunun
rәhbәrinin tәsdiq etdiyi protokolun surәti ilә yanaşı, seçici imzalarının etibarsız sayılmasının әsasları göstәrilmәklә, müvafiq
qovluğun nömrәsi, müvafiq imza vәrәqәsindәki sәtrin nömrәsi qeyd olunan yoxlamanın nәticәsi barәdә cәdvәlin surәtini dә
almaq hüququna malikdir (Seçki Mәcәllәsinin 59.13-cü maddәsi).
1.13. Namizәdin irәli sürülmәsinin tәsdiq edilmәsi vә qeydә alınması üçün tәqdim edilmiş sәnәdlәrdә olan mәlumatların
düzgünlüyünün yoxlanılması bu sәnәdә әlavә edilmiş cәdvәl üzrә (Qaydalara 1 saylı әlavә) aparılır.

