
Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi    

Seçki Komissiyasının 10 fevral 2021-ci  

il tarixli, SQ-06/2021-1 saylı qərarı ilə  

təsdiq edilmişdir. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilərdə deputatlığa 

namizədliyin təsdiq edilməsi  və qeydə alınması üçün dairə seçki 

komissiyasına təqdim olunan seçki sənədlərindəki məlumatların 

yoxlanılması və namizədlərin qeydə alınması 

Q A Y D A L A R I 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilərdə 

namizədliyin  təsdiq edilməsi və qeydə alınması üçün dairə seçki 

komissiyasına təqdim edilmiş sənədlərdə olan məlumatların 

düzgünlüyünün yoxlanılması və namizədlərin qeydə alınması 

“Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər haqqında” 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Qanununun (bundan sonra – Qanun) 

49-cu, 50-ci, 52-ci, 53-cü, 54-cü, 55-ci, 56-cı maddələri və bu 

Qaydalarla tənzimlənir. 

1. Ümumi müddəalar  

1.1. Müvafiq dairə seçki komissiyası Qanunla müəyyənləşdirilmiş 

sənədlərdə, hər bir namizədin imza vərəqələrində olan məlumatların 

düzgünlüyünü və namizədlərin irəli sürülməsi prosedurunun Qanunun 

tələblərinə uyğunluğunu yoxlayır. Müvafiq dairə seçki komissiyası 

namizədlərin, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun, seçicilərin 

Qanuna uyğun olaraq təqdim etdikləri tərcümeyi-hala aid məlumatların 

və namizəd haqqında digər məlumatların düzgünlüyünü yoxlayır.  



1.2. Müvafiq dairə seçki komissiyası Qanuna uyğun olaraq təqdim 

edilmiş məlumatların və faktların düzgünlüyünü yoxlamaq məqsədilə 

müvafiq orqanlara müraciət edə bilər. Həmin orqanlar seçki 

komissiyasının müəyyənləşdirdiyi müddətdə, lakin səsvermə gününə 

30 gündən az vaxt qalmışsa, ən geci 1 gün müddətində yoxlamanın 

nəticələri barədə seçki komissiyasına məlumat verməlidirlər. Müvafiq 

dairə seçki komissiyası öz qərarı ilə imza vərəqələrindəki imzaların 

düzgünlüyünü və müvafiq məlumatları yoxlamaq üçün ekspertlərdən 

ibarət işçi qrupları yarada bilər. Həmin işçi qruplarına bu qrupu 

yaradan seçki komissiyasının üzvü sədrlik etməlidir. Belə yoxlamaya 

ekspertlər, müvafiq orqanların mütəxəssisləri sırasından ekspertlər, 

habelə əhalinin qeydiyyatını həyata keçirən xüsusiləşdirilmiş orqan və 

təşkilatların mütəxəssisləri cəlb edilə bilər. Onlar rəy hazırlayarkən 

imza vərəqələrində olan məlumatların düzgünlüyünü 

müəyyənləşdirmək üçün seçici siyahılarından və vətəndaşların 

qeydiyyat sistemindən istifadə edə bilərlər.   

1.3. İmza vərəqələri yoxlanılarkən müvafiq seçki komissiyası 

namizədləri, onların səlahiyyətli nümayəndələrini, siyasi partiyaların, 

siyasi partiyalar bloklarının səlahiyyətli nümayəndələrini Qanunun 

55.3-cü maddəsinin tələbinə uyğun olaraq məlumatlandırmaqla, onların 

komissiyada iştirakını təmin edə bilər.  

1.4. İmzaların yoxlanılması o vaxt dayandırılır ki, düzgün 

imzaların sayı namizədin qeydə alınmasına əsas verir və ya qalan 

imzaların sayı namizədin qeydə alınması üçün kifayət olmur. 



Yoxlamanın nəticələrinə görə seçici imzalarının düzgünlüyü və ya 

qeyri-düzgünlüyü təsdiqlənməlidir.  

1.5. İmza vərəqələri müvafiq seçki komissiyasına təqdim 

edilənədək namizədi irəli sürənlərin imza vərəqələrində pozduqları 

imzalar o şərtlə yoxlanılmır və nəzərə alınmır ki, imza toplayanlar 

tərəfindən vərəqələrdə bu pozulmalar haqqında müvafiq qeydlər 

aparılsın.   

1.6. İmza vərəqələri yoxlanılarkən eyni adamın bir neçə imzası 

aşkar edilərsə, yalnız bir imza etibarlı, digər imzalar isə qeyri-düzgün 

sayılır.   

1.7. Qanunun 55.6-cı maddəsində göstərilənlərlə yanaşı, 

aşağıdakılar qeyri-düzgün imzalar hesab edilir:   

1.7.1. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının (Daxili İşlər 

Nazirliyinin yerli qurumları) arayışı, yaxud Qanunun 55.2-ci 

maddəsinə uyğun olaraq seçki komissiyasının işinə cəlb edilmiş 

ekspertin rəyi əsasında seçki hüququ olmayan və məlumatları qeyri-

düzgün göstərən seçicilərin imzaları;  

1.7.2. namizəd irəli sürülməsi haqqında müvafiq seçki 

komissiyasına bildiriş göndərilənədək imza vərəqələrinə daxil edilmiş 

seçici imzaları;  

1.7.3. Qanunun 53.1-ci maddəsinin tələblərinin pozulması ilə 

əlaqədar etibarsız sayılmış imzalar;   

1.7.4. müxtəlif şəxslərin adından bir şəxs tərəfindən və ya bir 

şəxsin adından müxtəlif şəxslər tərəfindən qoyulmuş imzalar;   



1.7.5. imza vərəqəsinə əl yazısı ilə qoyulmayan və ya karandaşla 

qoyulan imzalar.   

1.8.  İmza vərəqələrində seçici imzalarının qoyulması tarixində 

düzəliş edildikdə, bu imzalar o şərtlə düzgün sayılır ki, imza vərəqəsini 

təsdiq edən şəxslər həmin düzəlişləri təsdiqləmiş olsunlar.   

1.9.  İmza vərəqələri imza toplayan şəxsin, habelə namizədin, 

siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli 

nümayəndəsinin əl yazısı qaydasında imzası ilə təsdiq edilməyibsə və 

ya səlahiyyətli nümayəndənin imzası qeyri-düzgündürsə, imza 

vərəqələrində olan bütün imzalar etibarsız sayılır.  

1.10.  Qanunun 55.7–55.9-cu maddələrində göstərilmiş hallar 

istisna olmaqla, imza vərəqələrində Qanunun tələblərinə uyğun 

gəlməyən yazı sırası aşkar edildikdə, yalnız bu sırada olan imza 

etibarsız sayılır.  

1.11.  Qanunun 55.6–55.10-cu maddələrinə əsasən imzanın 

etibarsızlığı müəyyənləşdirilməyibsə, imzaların düzgünlüyü və ya 

imzaların sayının hesablanmasının düzgünlüyü yoxlanılarkən imza 

vərəqələrində müəyyənləşdirilmiş qaydada edilən düzəliş və qeydlər 

imzaların etibarsız sayılması üçün əsas götürülə bilməz.   

1.12.  Qanunun 55.6–55.10-cu maddələrinə uyğun olaraq etibarsız 

sayılan imzalar çıxıldıqdan sonra qalan seçici imzalarının sayı 

qeydiyyat üçün lazım olan saydan az olarsa, namizəd qeydə alınmır.   

1.13.  Hər namizədin imza vərəqələrinin yoxlanılmasının nəticələri 

haqqında işçi qrupunun rəhbəri, müvafiq seçki komissiyasının üzvü 

tərəfindən protokol tərtib edilir, imzalanır və qərar qəbul olunması 



üçün seçki komissiyasına təqdim edilir. Protokolda seçicilərin 

yoxlanılmış imzalarının sayı, habelə əsası qeyd olunmaqla etibarsız 

sayılmış imzaların sayı göstərilir (Qaydalara 1 saylı əlavə).   

1.14.  Protokol seçki komissiyasının müvafiq qərarına qoşulur. 

Protokolun surəti namizədin qeydə alınması məsələsinə baxan seçki 

komissiyası iclasının başlanmasına azı 24 saat qalmış namizədə və ya 

onun səlahiyyətli nümayəndəsinə, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar 

blokunun səlahiyyətli nümayəndəsinə verilir. İmzalar yoxlanılarkən 

lazımi sayda seçici imzalarının olmadığı aşkar edildikdə namizəd, 

habelə siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku işçi qrupunun rəhbərinin 

təsdiq etdiyi protokolun surəti ilə yanaşı, seçici imzalarının etibarsız 

sayılmasının əsasları göstərilməklə müvafiq qovluğun nömrəsi, 

müvafiq imza vərəqəsindəki sətrin nömrəsi qeyd olunan yoxlamanın 

nəticəsi barədə cədvəlin surətini də almaq hüququna malikdir.  

2. Namizədin dairə seçki komissiyası  tərəfindən qeydə 

alınması  

2.1.  Müvafiq dairə seçki komissiyası imza vərəqələrini və 

namizədin qeydə alınması üçün lazım olan digər seçki sənədlərini 

qəbul etdikdən sonra 10 gün müddətində qanunvericilikdə nəzərdə 

tutulmuş qaydada sənədlərlə iş aparmalı və məlumatları yoxlayaraq 

namizədin qeydə alınıb-alınmaması barədə əsaslandırılmış qərar qəbul 

etməlidir.   

2.2.  Qərarda namizədin kim tərəfindən irəli sürülməsi, qeydə 

alınmanın və ya qeydiyyatdan imtinanın əsasları, qanunvericiliyin 



müvafiq normaları, qərarın qəbul edilmə tarixi və vaxtı göstərilməli, 

qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada imzalanmalıdır.   

2.3.  Namizədin qeydə alınması və ya qeydiyyatdan imtina 

edilməsi barədə qərarın surəti dairə seçki komissiyası tərəfindən həmin 

qərarın qəbul edildiyi gündən etibarən bir gün müddətində namizədə, 

namizədi irəli sürmüş siyasi partiyanın və ya siyasi partiyalar blokunun 

səlahiyyətli nümayəndələrinə verilməlidir (göndərilməlidir).  

2.4.  Qeydə alınmış hər bir namizədə dairə seçki komissiyası 

tərəfindən qeydiyyat vəsiqəsi verilir.  

2.5.  Qeydə alınmış deputatlığa namizədlər barədə məlumatlar 

qeydiyyatdan sonra 24 saat müddətində kütləvi informasiya vasitələrinə 

təqdim edilir.  

2.6.  Qeydə alınmış deputatlığa namizədlərin siyahısı səsvermə 

gününə azı 14 gün qalmış Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən dövri 

nəşrlərdə dərc edilir.   

 



Qaydalara 1 saylı əlavə 
 

İmza vərəqələrindəki imzaların düzgünlüyünün yoxlanması barədə 

PROTOKOL 

 

______saylı, ____________________________________ seçki dairəsi üzrə 
(seçki dairəsinin adı) 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi deputatlığına namizədliyini irəli sürmüş 

vətəndaş  _____________________________________ müdafiəsi üçün dairə seçki 
                                   (soyadı, adı, atasının adı) 
komissiyasına təqdim edilmiş imza vərəqələrindəki imzaların düzgünlüyünün 

yoxlanılması nəticəsində məlum olmuşdur: 

 

1. Təqdim edilmiş imza vərəqələrinin sayı …………………...........……_________ 

2. Təqdim edilmiş imzaların sayı ……………………………...........…..._________ 

3. Yoxlanılmış imzaların sayı ………………………...................………_________ 

4. Yoxlanılmamış imzaların sayı ………………….................................._________ 

5. Etibarlı hesab edilmiş imzaların sayı………………...........………….._________ 

6. Etibarsız hesab edilmiş imzaların sayı ……………………...........…..._________ 
 

О cümlədən aşağıdakı səbəblərdən: 

- bir imza istisna olmaqla təkrar imzalar .................................................. _________

   

- seçki komissiyasına bildiriş göndərilənədək imza vərəqələrinə  

   daxil edilmiş seçici imzaları ..................................................................._________

  

- əl  yazısı   ilə  qoyulmayan  və  ya  karandaşla  qoyulan imzalar............_________

  

- imza vərəqəsini təsdiq edən şəxslər tərəfindən seçici imzalarının qoyulması 

tarixində edilən düzəlişləri təsdiqlənməmiş imzalar ................................._________ 
 

- məlumatları qeyri-düzgün göstərilən seçicilərin imzaları ......................_________ 
 

- seçki hüququ olmayan (18 yaşına çatmamış vətəndaşlar, fəaliyyət qabiliyyətsizliyi 

təsdiq olunmuş və məhdud fəaliyyət qabiliyyətli şəxslər, əcnəbilər və qanunla 

müəyyən edilmiş digər şəxslər) vətəndaşların imzaları ............................_________ 
 

- imza vərəqəsində doldurulmalı olan, lakin tam doldurulmamış 

sətirlərdə olan imzalar................................................................................_________   

- Qanunun tələbinə uyğun gəlməyən yazı aşkar edilmiş sırada olan  

imzalar ......................................................................................................._________ 
 

- müxtəlif şəxslərin adından bir şəxs tərəfindən və ya bir şəxsin adından müxtəlif 

şəxslər tərəfindən qoyulmuşimzalar..........................................................._________ 

- seçki dairəsinin hüdudlarından kənarda yaşayan şəxslər tərəfindən qoyulmuş 

imzalar......................................................................................................__________ 
 



- Qanunun 53.1-ci maddənin tələbinin pozulması ilə əlaqədar etibarsız hesab 

edilmiş imzalar ........................................................................................__________ 
 

- imza vərəqələri imza toplayan şəxsin, habelə namizədin, siyasi partiyanın, siyasi  

partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsinin əl yazısı qaydasında imzası ilə 

təsdiq edilməyibsə və ya səlahiyyətli nümayəndənin imzası qeyri-düzgündürsə, 

etibarsız sayılan imzalar ............................................................................_________ 
 

- digər səbəblərdən ...................................................................................._________ 

 

İşçi qrupunun rəhbəri:    _________      ___________________                       
                              (imza)                    (soyadı, adı, atasının adı) 

 
Qeyd: 

1. İmza vərəqələrində pozulmuş imzalar, bu barədə vərəqələrdə imza toplayanlar tərəfindən 

müvafiq qeyd aparıldıqda yoxlanılmır və nəzərə alınmır. 

2. İmza vərəqələrində müəyyən edilmiş qaydada aparılan düzəliş və qeydlər imzaların 

etibarsız hesab edilməsinə səbəb olmur. 

3. Eyni şəxsin bir neçə imzası aşkar edilərsə, yalnız bir imza etibarlı, digər imzalar isə qeyri-

düzgün sayılır. 

 


