
Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Seçki Komissiyasının 
18 iyun 2013-cü il tarixli 6/44 saylı Qәrarı ilә tәsdiq edilmişdir. 

  

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilәrindә sәsvermәnin nәticәlәri haqqında dairә seçki komissiyası 
protokolunun doldurulması qaydasına dair 

İ  Z  A  H 
  

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilәrindә sәsvermәnin nәticәlәri haqqında dairә seçki komissiyası protokolunun 
(İzaha 1 saylı әlavә) doldurulması qaydası Azәrbaycan Respublikası Seçki Mәcәllәsinin (bundan sonra – Seçki Mәcәllәsi) 100-
cü, 107-ci vә 202-ci maddәlәrinә, habelә bu İzaha uyğun olaraq müәyyәnlәşdirilir. 

1. Ümumi müddәalar 

1.1.   Dairә seçki komissiyasının protokolu yalnız hәmin komissiyanın hәlledici sәs hüquqlu üzvlәri tәrәfindәn tәrtib 
edilmәlidir.  
1.2.   Sәsvermәnin nәticәlәri haqqında mәntәqә seçki komissiyaları protokollarının 1-ci nüsxәlәri vә onlara әlavә edilmiş 
digәr müvafiq sәnәdlәr mәntәqә seçki komissiyalarının sәdrlәri vә müxtәlif siyasi partiyaları tәmsil edәn iki üzvü tәrәfindәn 
dairә seçki komissiyasının sәdrinә tәqdim edildikdәn dәrhal sonra, dairә seçki komissiyası sәdrinin tapşırığı ilә dairә seçki 
komissiyasının üzvlәri bu sәnәdlәrin Seçki Mәcәllәsinin 106.7-ci maddәsinin tәlәblәrinә cavab verib-vermәmәsini, 
sәsvermәnin nәticәlәrindә uyğunsuzluğun olub-olmamasını yoxlayırlar. Bundan sonra sәslәrin hesablanmasına aid 
mәlumatlar seçki dairәsi üzrә sәsvermәnin nәticәlәri haqqında dairә seçki komissiyasının protokoluna daxil edilir. 
1.3.   Dairә seçki komissiyasının protokolu mәntәqә seçki komissiyalarının protokollarında olan bütün mәlumatların 
ümumilәşdirilmәsi әsasında sәsvermә günündәn 2 gün keçәnәdәk tәrtib edilir. Göstәrilәn mәlumatların ümumilәşdirilmәsi 
fasilәsiz aparılır. 

Qeyd: protokol tәrtib edilәrkәn hәr bir bәndin mәlumatı ayrı-ayrılıqda göstәrilir, saylar sözlә vә rәqәmlә yazılır. Protokolun 
karandaşla yazılmasına vә onda hәr hansı bir düzәliş edilmәsinә icazә verilmir. Rәsmi protokolda düzәliş edilmәsi yolverilmәz 
olduğuna görә, әvvәlcә onun mütlәq  q a r a l a m a   nüsxәsi tәrtib edilmәlidir. 

2. Protokolun doldurulma ardıcıllığı 

2.1.   Dairә seçki komissiyası sәsvermәnin nәticәlәri haqqında yekun protokolunu tәrtib edәrkәn 
protokoldakı “Dairә seçki komissiyası sәsvermәnin nәticәIәri haqqında mәntәqә seçki komissiyalarının protokollarındakı 
bütün mәlumatları ümumilәşdirәrәk seçki dairәsi üzrә sәsvermәnin nәticәIәrini müәyyәn etmişdir” cümlәsindәn sonra 
gәlәn aşağıdakı bәndlәri müvafiq ardıcıllıqla doldurmalıdır: 
2.1.1. “seçki dairәsi üzrә mәntәqә seçki komissiyalarının sayı”sәtrindә müvafiq seçki dairәsi üzrә mövcud olan vә 
yeni yaradılmış seçki mәntәqәlәrinin sayı göstәrilir;   
2.1.2. “mәntәqә seçki komissiyaları tәrәfindәn tәqdim edilmiş protokolların sayı” sәtrindә sәsvermәnin baş 
tutmadığı seçki mәntәqәlәri istisna olmaqla, digәr mәntәqә seçki komissiyalarından tәqdim edilmiş protokolların sayı 
göstәrilir; 
2.1.3. “dairә seçki komissiyası protokolunun tәrtib edilmәsi üçün әsas götürülmüş mәntәqә seçki 
komissiyaları protokollarının sayı” sәtrindә  sәsvermәnin baş tutduğu seçki mәntәqәlәrindәn daxil olan protokolların 
sayı göstәrilir (sәsvermәnin nәticәlәri etibarsız hesab edilmiş seçki mәntәqәlәri mәntәqә seçki komissiyalarının tәqdim 
etdiklәri protokollar istisna olmaqla); 
2.1.4. “sәsvermәnin nәticәlәri etibarsız hesab edilmiş seçki mәntәqәlәrinin sayı” sәtrindә sәsvermәnin baş 
tutduğu, lakin sәsvermәnin nәticәsi etibarsız hesab edilmiş seçki mәntәqәlәrinin sayı göstәrilir;  
2.1.5. “sәsvermәnin baş tutmadığı seçki mәntәqәlәrinin sayı” sәtrindә tәbii fәlakәt, qarşısı alına bilinmәyәn digәr 
hadisәlәrin baş vermәsi nәticәsindә, habelә seçkilәrin keçirilmәsi vә ya sәsvermәnin nәticәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi 
zamanı yol verilmiş qanun pozuntuları seçicilәrin iradәsini müәyyәnlәşdirmәyә imkan vermәdikdә vә ya mәhkәmәnin qәrarı 
olduqda, sәsvermәnin nәticәlәri haqqında protokolun tәrtib edilmәdiyi seçki mәntәqәlәrinin sayı göstәrilir; 

2.1.6. Protokolun 1-ci bәndi – seçki dairәsi üzrә seçici siyahılarında olan seçicilәrin ümumi sayı  
(1=1a+1b): 

2.1.6.1.a) seçici siyahılarında olan seçicilәrin sayı;  
2.1.6.2. b) әlavә seçici siyahılarında olan seçicilәrin sayı. 
(Mәntәqә seçki komissiyaları protokollarının 1-ci bәndinin müvafiq olaraq “a” vә “b” yarımbәndlәrindә göstәrilәn rәqәmlәrin 
cәmi bu protokolun 1-ci bәndinin müvafiq yarımbәndlәrindә qeyd edilir. Hәmin rәqәmlәrin cәmi bu protokolun 1-ci bәndinin 
rәqәmini verir vә bu rәqәm müvafiq qrafaya yazılır). 



2.1.7. Protokolun 2-ci bәndi – qeydiyyatdançıxma vәsiqәsi almış seçicilәrin sayı 
(Mәntәqә seçki komissiyaları protokollarının 2-ci bәndindәki rәqәmlәr cәmlәnәrәk  bu bәnddә qeyd olunur). 

2.1.8. Protokolun 3-ci bәndi – dairә seçki komissiyasından mәntәqә seçki komissiyalarına verilmiş seçki 
bülletenlәrinin sayı  
(3=4+5+6) 
(Mәntәqә seçki komissiyaları protokollarının 3-cü bәndindәki rәqәmlәrinin cәmi bu bәnddә qeyd edilir. Bu rәqәm dairә seçki 
komissiyasından mәntәqә seçki komissiyalarına müvafiq aktlar tәrtib edilmәklә verilmiş seçki bülletenlәrinin sayına bәrabәr 
olmalıdır (әgәr dairә seçki komissiyasının protokolu tәrtib edilәrkәn seçki dairәsinә aid olan seçki mәntәqәlәrinin hamısından 
daxil olmuş protokollar әsas götürülmüşdürsә).  
Mötәrizәdәki hesablamada (3=4+5+6) göstәrildiyi kimi, bu bәndin rәqәmi  protokolun 4-cü (seçki bülleteni almış seçicilәrin 
sayı), 5-ci (istifadә edilmәdәn lәğv olunmuş seçki bülletenlәrin sayı) vә 6-cı (korlanmış seçki bülletenlәrinin sayı) bәndlәrinin 
rәqәmlәrinin cәminә bәrabәr olmalıdır). 

2.1.9. Protokolun 4-cü bәndi – seçki bülleteni almış seçicilәrin sayı  
(4=4a+4b+4c): 
2.1.9.1. a) sәsvermә otaqlarından kәnarda; 
2.1.9.2. b) sәsvermә otaqlarında – seçici siyahıları әsasında [daimi (vә ya müvәqqәti) vә әlavә seçici siyahılarında olan 
imzaların sayı]; 
2.1.9.3. c) sәsvermә otaqlarında qeydiyyatdançıxma vәsiqәsi ilә. 
(Mәntәqә seçki komissiyaları protokollarının 4-cü bәndinin “a”, “b” vә “c” yarımbәndlәrindә göstәrilәn rәqәmlәrin cәmi bu 
protokolun 4-cü bәndinin müvafiq yarımbәndlәrindә qeyd edilir. Hәmin rәqәmlәrin cәmi  protokolun   4-cü bәndinin rәqәmini 
verir vә bu rәqәm müvafiq qrafaya yazılır).  

2.1.10. Protokolun 5-ci bәndi – istifadә edilmәdәn lәğv olunmuş seçki  bülletenlәrinin sayı 
(Mәntәqә seçki komissiyaları protokollarının 5-ci bәndindәki rәqәmlәrin cәmi bu bәnddә qeyd edilir). 

2.1.11. Protokolun 6-cı bәndi – korlanmış seçki  bülletenlәrinin sayı 
(Mәntәqә seçki komissiyaları protokollarının 6-cı bәndindәki rәqәmlәrin cәmi bu bәnddә qeyd  olunur). 

2.1.12. Protokolun 7-ci bәndi – seçki qutularında olan seçki bülletenlәrinin sayı (müәyyәnlәşdirilmiş formada 
olmayan seçki bülletenlәri istisna olmaqla): 
(7=7a+7b); (7≤4); (7=8+9) 
2.1.12.1. a) daşınan seçki qutularında (7a≤4a); 
2.1.12.2. b) daşınmaz seçki qutularında (7b≤4b+4c). 
(Mәntәqә seçki komissiyaları protokollarının 7-ci bәndinin “a” vә “b” yarımbәndlәrindә göstәrilәn rәqәmlәrin cәmi bu 
protokolun 7-ci bәndinin müvafiq yarımbәndlәrindә qeyd edilir. Hәmin rәqәmlәrin cәmi  protokolun   7-ci bәndinin rәqәmini 
verir vә bu rәqәm müvafiq qrafaya yazılır. Protokolun 7a yarımbәndindәki rәqәm protokolun 4a yarımbәndindәki rәqәmdәn, 
7b yarımbәndindәki rәqәm isә 4b vә 4c yarımbәndlәrindәki rәqәmlәrin cәmindәn az vә ya onlara bәrabәr olmalıdır. 
Mötәrizәdә verilmiş kiçik bәrabәrlikdә (7≤4) göstәrildiyi kimi, 7-ci bәndin rәqәmi protokolun 4-cü bәndindәki rәqәmdәn az 
vә ya ona bәrabәr olmalıdır. 7-ci bәndin rәqәmi protokolun    8-ci (etibarsız hesab edilmiş sәslәrin sayı) vә 9-cu (etibarlı 
hesab edilmiş sәslәrin sayı) bәndlәrindәki rәqәmlәrin cәminә bәrabәr olmalıdır (7=8+9)). 

2.1.13. Protokolun 8-ci bәndi – etibarsız hesab edilmiş sәslәrin sayı (namizәdlәrin soyadlarından sağdakı 
kvadratlarda heç bir işarә qoyulmamış vә ya birdәn çox kvadratda işarә qoyulmuş müәyyәnlәşdirilmiş 
formada olan seçki bülletenlәrinin sayı) 
(Mәntәqә seçki komissiyaları protokollarının 8-ci bәndindәki rәqәmlәrin cәmi bu bәnddә qeyd edilir). 

2.1.14. Protokolun 9-cu bәndi – etibarlı hesab edilmiş sәslәrin sayı (namizәdlәrdәn yalnız birinin soyadından 
sağdakı kvadratda işarә qoyulmuş müәyyәnlәşdirilmiş formada olan seçki bülletenlәrinin sayı)  
(9=10) 
(Mәntәqә seçki komissiyaları protokollarının 9-cu bәndindәki rәqәmlәrin cәmi bu bәnddә qeyd edilir). 

2.1.15. Protokolun 10-cu bәndi – etibarlı hesab edilmiş sәslәrin prezidentliyә namizәdlәr arasında bölünmәsi  
(Protokolun bu bәndindә seçki bülleteninә daxil edilmiş prezidentliyә namizәdlәrin soyadı, adı, atasının adı1 seçki 
bülletenindәki  ardıcıllıqla, әlifba sırası ilә yazılır vә hәr bir namizәdin lehinә verilmiş sәslәrin sayı sözlә vә rәqәmlә göstәrilir. 
Mәntәqә seçki komissiyalarının protokollarındakı hәr bir namizәdin lehinә verilmiş sәslәrin cәmi dairә seçki komissiyasının 
protokolunda hәmin namizәdin lehinә verilmiş sәslәrin sayı qrafasında sözlә vә rәqәmlә qeyd edilir. Cәdvәlin sonunda 
sәslәrin cәmi yazılır vә bu rәqәm protokolun 9-cu bәndinә (etibarlı sәslәrin sayına) bәrabәr olmalıdır. Bu sayda bәrabәrlik 
olmazsa, protokol etibarsız sayılır). 

2.2. Protokol tam doldurulub qurtardıqdan sonra doldurulma tarixi vә vaxtı hәmin protokolda qeyd edilir. 
2.3. Sәsvermәnin nәticәlәri haqqında yekun protokol dairә seçki komissiyasının hәlledici sәs hüquqlu üzvlәrinin ümumi 
sayının әn azı 2/3-si tәrәfindәn imzalanır. Protokolun komissiya üzvlәri tәrәfindәn boş vә ya tam doldurulmamış halda 
imzalanması qadağandır. Protokolla bütövlükdә vә ya onun ayrı-ayrı hissәlәri ilә razılaşmayan dairә seçki komissiyasının üzvü 
protokolu imzalayaraq ona özünün xüsusi rәyini әlavә edә bilәr vә bu barәdә protokolda müvafiq qeyd aparılır. 



3. Әlavә edilmәli olan sәnәdlәrlә birlikdә protokolun 
Mәrkәzi Seçki Komissiyasına tәqdim edilmәsi 

3.1.   Aşağıda göstәrilәn seçki sәnәdlәri Seçki Mәcәllәsinin 107.4-cü maddәsinә uyğun olaraq sәsvermәnin nәticәlәri 
haqqında dairә seçki komissiyasının protokoluna әlavә edilәrәk dәrhal, lakin sәsvermә günündәn 2 gündәn gec olmayaraq 
dairә seçki komissiyasının sәdrinin vә müxtәlif siyasi partiyaları tәmsil edәn iki üzvünün müşayiәti ilә Mәrkәzi Seçki 
Komissiyasına göndәrilir: 
3.1.1.  dairә seçki komissiyası protokolunun 1-ci nüsxәsi;  
3.1.2. sәsvermә günü dairә seçki komissiyasına seçki hüquqlarının pozulması ilә әlaqәdar daxil olmuş şikayәtlәr (әrizәlәr) vә 
bunlar üzrә dairә seçki komissiyasının qәbul etdiyi qәrarlar;  
3.1.3. Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilәrindә seçki bülletenlәrinin Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Seçki 
Komissiyasından  dairә seçki komissiyasına verilmәsi haqqında akt (İzaha 2 saylı әlavә);  
3.1.4. Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilәrindә istifadә edilmәmiş seçki bülletenlәrinin lәğv edilmәsi haqqında akt 
(İzaha 3 saylı әlavә);  
3.1.5. Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilәrindә sәsvermә üçün qeydiyyatdançıxma (sәsvermә) vәsiqәlәrinin 
verilmәsi vә istifadә edilmәmiş vәsiqәlәrin lәğv edilmәsi haqqında akt (İzaha 4 saylı әlavә).  
3.2.   3.1.4-cü vә 3.1.5-ci bәndlәrdә göstәrilәn aktlar dairә seçki komissiyasının sәdri vә katiblәri tәrәfindәn imzalanır.  
3.3.   Şikayәtlәrin (әrizәlәrin), dairә seçki komissiyası qәrarlarının vә yuxarıda adları çәkilәn aktların tәsdiq edilmiş surәtlәri 
protokolun 2-ci nüsxәsinә tikilir. 

Qeyd: 1. Mәntәqә seçki komissiyasının protokolu tәrtib edilәn  zaman ehtiyatsızlıqdan hәr hansı bir xәtaya (mәlumatların 
sәhv daxil edilmәsi, pozulma, qaralama vә s.) yol verilmişdirsә vә bunun nәticәsindә seçicilәrin iradәsinin 
müәyyәnlәşdirilmәsi mümkün deyilsә, müvafiq dairә seçki komissiyası protokolu qәbul etdikdәn sonra hәmin mәntәqәdә 
sәslәrin yenidәn hesablanması haqqında qәrar qәbul etmәlidir. Sәslәrin yenidәn hesablanması dairә seçki komissiyasının 
hәlledici sәs hüquqlu üzvlәri tәrәfindәn aparılır, onlar tәrәfindәn hәmin seçki mәntәqәsi üzrә sәsvermәnin nәticәlәrinә dair 
protokol tәrtib edilәrәk imzalanır, dairә seçki komissiyasının möhürü ilә möhürlәnir vә hәmin protokolda “sәslәrin tәkrar 
hesablanması” sözlәri qeyd edilir. Bu protokola mәntәqә seçki komissiyasının protokolu da әlavә edilir. Dairә seçki 
komissiyasının yekun protokoluna hәmin seçki mәntәqәsi üzrә  dairә seçki komissiyası tәrәfindәn tәrtib edilmiş protokoldakı 
mәlumatlar daxil edilir. 

         

Qeyd: 2. Dairә seçki komissiyasının protokolu tәrtib edilәrkәn, ehtiyatsızlıqdan hәmin protokolda hәr hansı bir xәtaya 
(mәlumatların sәhv daxil edilmәsi, pozulma, qaralama vә s.) yol verilmişdirsә, dairә seçki komissiyası hәmin halı öz qәrarı ilә 
rәsmilәşdirәrәk, buna dair müvafiq akt tәrtib etmәli, protokolu hәmin aktla birlikdә qanunda nәzәrdә tutulmuş müddәt 
әrzindә Mәrkәzi Seçki Komissiyasına tәqdim etmәlidir.  

Müәyyәnlәşdirilmiş formada olmayan seçki bülletenlәrinin sayına dair MnSK-lar tәrәfindәn tәrtib edilmiş aktlardakı 
mәlumatların ümumilәşdirilmәsi nәticәsindә DSK tәrәfindәn müvafiq akt tәrtib edilәrәk, MnSK aktları ilә birlikdә bu protokola 
әlavә edilir. 

1Seçki bülleteninә daxil edilmiş namizәdlәrin soyadı,adı,atasının adı eyni olduqda, onların doğulduqları gün, ay vә il dә 
göstәrilmәlidir. 

 


