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Təlimata 1 saylı əlavə 
 
 
 
 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA  
______________________________ 

 seçki (referendum) 

SEÇKİ  
(REFERENDUM)  

İLİ 
 

 

 
BEYNƏLXALQ MÜŞAHİDƏÇİNİN ƏRİZƏSİ 

 

 
 

Xahiş edirəm məni “___”_________20___- 

ildə Azərbaycan Respublikasında keçiriləcək 

_________________________________________  
seçki (referendum) 

beynəlxalq müşahidəçi kimi qeydə alasınız.  
 
 
Ərizəyə pasportumun surətini və 2 ədəd 

fotoşəklimi (3X4 ölçüdə) əlavə edirəm.  

 
 

Soyadım:____________________________________________ 
 
Adım: _____________________________________________ 
 
Atamın adı: _________________________________________ 
 
Əlaqə ünvanı: _______________________________________ 
 
Telefon: __________ Faks: ________ Е-poçtu: ___________ 
 
Vətəndaşlığım: ______________________________________ 
 
Pasportumun (və ya şəxsiyyətimi təsdiq edən digər sənədin) 
seriyası və nömrəsi: __________________________________ 
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Təmsil etdiyim ölkə, təşkilat: ___________________________ 
 
İş yerim, peşəm, fəaliyyət növüm: _______________________ 
 
Seçkiləri müşahidə etmək təcrübəm (ölkə və il): __________ 
 

__________________________________________________ 
 
Əlavə olaraq, beynəlxalq müşahidəçi kimi qeydə 

alındıqdan sonra, müşahidənin aparılması zamanı faktlara, 
qanunçuluq, müstəqillik, qərəzsizlik, obyektivlik kimi prinsip-
lərə əsaslanacağımı və seçki qanunvericiliyinə, həmçinin 
diqər qanunlara riayət edəcəyəmi bildirirəm.  

Əmin edirəm ki, beynəlxalq müşahidəçinin hüquq və 
vəzifələri ilə, onun yerinə yetirdiyi funksiyalarla tanışam. Heç 
bir halda seçki orqanlarının, onların rəsmi şəxslərinin işinə, 
siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının və onların 
namizədlərinin, digər seçki subyektlərinin fəaliyyətinə, eləcə 
də Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının seçib-seçilmək 
hüququnun həyata keçirilməsi prosesinə müdaxilə 
etməyəcəyəm.  

 
Azərbaycan Respublikasına gəlmə tarixi: ____________ 
 
Azərbaycan Respublikasından getmə tarixi: __________ 
 
Adım, soyadım, imza, imzanın qoyulduğu yer və tarix:  
____________________________________________ 

 
 

Qeyd: bu ərizə forması müşahidəçi tərəfindən Azərbaycan Res-
publikasının dövlət dilində və ya xarici dillərin birində 
doldurulur. 
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Təlimata 2 saylı əlavə 

 

  lövhəciyin arxa tərəfi 

 

 Müşahidənin prinsipləri: 

- seçki prosesinə bir namizədin və 
ya siyasi partiyanın mənafeləri 

naminə təsir göstərməməlidir; 
 - müşahidə edilən hərəkətlərə aid 

olan bütün hallar və faktlar nəzərə 
alınmalıdır; 

- müşahidə açıq aparılmalıdır; 
- müşahidənin yekunları faktlara 

əsaslanmalıdır. 

(Seçki Məcəlləsi, maddə 41.1). 
 

Beynəlxalq müşahidəçilər seçki 
kampaniyasının gedişi, seçkilərin 

hazırlanması və keçirilməsi ilə 
əlaqədar olmayan fəaliyyətlə məşğul 

olmaq üçün öz statusundan istifadə 
edə bilməzlər. 

(Seçki Məcəlləsi, maddə 44.10). 
 

Beynəlxalq müşahidəçi qanunları, 
beynəlxalq hüquq normalarını 

pozduğu hallarda Mərkəzi Seçki 
Komissiyası onun qeydiyyatını ləğv 

edə bilər. 
(Seçki Məcəlləsi, maddə 44.11). 
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Təlimata 3 saylı əlavə 
 

 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA  
______________________________ 

 seçki (referendum) 

SEÇKİ  
(REFERENDUM)  

İLİ 

 
 
 

TƏRCÜMƏÇİNİN ƏRİZƏSİ 
 

 
 

Ərizəyə şəxsiyyət vəsiqəsinin surətini və 2 ədəd (3x4 sm ölçüdə) 
fotoşəkil əlavə edirəm. 

Soyadım, adım, atamın adı: ___________________________ 
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Ünvanım:  __________________________________________ 
 
Telefon: ___________ Faks: ________ E-poçtu: ___________
  
Şəxsiyyət vəsiqəmin seriyası və nömrəsi:__________________ 

 

 

____________       ___________________________ 
          imza                             ərizəçinin inisialı və soyadı  
 

“____” ____________ 20 ___  -      il 
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