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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində 

imza toplamaq məqsədilə namizədə, onun səlahiyyətli 
nümayəndəsinə, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar bloku-
nun səlahiyyətli nümayəndəsinə imza vərəqələrinin veril-
məsi qaydaları Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəl-
ləsi (bundan sonra – Seçki Məcəlləsi) və bu Qaydalarla 
tənzimlənir. 

 
1. İmza vərəqələrinin verilməsinə dair tələblər 

 
1.1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçkilərində 

namizədə, onun səlahiyyətli nümayəndəsinə, siyasi 
partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayən-
dəsinə namizədin müdafiəsi məqsədilə seçici imzalarının 
toplanması üçün Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 
Seçki Komissiyası (bundan sonra – Mərkəzi Seçki Ko-
missiyası) tərəfindən imza vərəqələri verilməlidir. İmza 
vərəqələrinin verilməsi prezidentliyə namizədin irəli sürül-
məsini təsdiq edən qərarın qəbul edildiyi gündən başlanır.  

1.2. Namizədə, onun səlahiyyətli nümayəndəsinə, 
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siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli 
nümayəndəsinə imza vərəqələri verilərkən hər bir imza 
vərəqəsinin yuxarı sağ küncü Mərkəzi Seçki Komissiyası 
Katibliyinin möhürü ilə təsdiqlənməlidir.  

1.3. İmza vərəqələri Seçki Məcəlləsinə 2 və 2 ”A” saylı 
əlavələrdə göstərilən formada hazırlanmalıdır (Qaydalara 
2 və 2 “A” saylı əlavələr).  

1.4. Namizədə və ya səlahiyyətli nümayəndəyə imza 
vərəqələri verilərkən 2 nüsxədən ibarət akt (Qaydalara 1 
saylı əlavə) tərtib edilməlidir. Tərtib olunmuş akt namizəd 
və ya səlahiyyətli nümayəndə, eləcə də Mərkəzi Seçki 
Komissiyasının katibi tərəfindən imzalandıqdan sonra 
Mərkəzi Seçki Komissiyası Katibliyinin möhürü ilə təs-
diqlənir. İmza vərəqələrini götürən namizəd və ya səla-
hiyyətli nümayəndə hər bir imza vərəqəsinin aşağı künc 
hissəsində imza qoyur. 

1.5. İmza vərəqələrinin qəbul edilməsi haqqında aktda 
namizədin və ya səlahiyyətli nümayəndənin soyadı, adı, 
atasının adı, verilən imza vərəqələrinin sayı və forması, 
habelə digər məlumatlar göstərilməlidir.  

1.6. Tərtib edilmiş akt imzalanaraq möhürləndikdən 
sonra onun bir nüsxəsi Mərkəzi Seçki Komissiyası 
Katibliyinin Ümumi şöbəsində qalır, digər nüsxəsi isə 
verilən imza vərəqələri ilə birlikdə namizədə və ya 
səlahiyyətli nümayəndəyə təqdim edilir.  

 
________ 


