AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAN SƏNƏDİN SORĞU EDİLMƏSİ HAQQINDA ƏRİZƏ-ANKET
APPLICATION FOR DOCUMENT REQUEST FROM THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
Sənədi sorğu edilən şəxsin:
1.
Adı:
First name:
Əvvəlki soyadı (əgər dəyişdirilmişdirsə)
Previous names, last names (if applicable)
2.
Doğum tarixi:
Date of birth: _______ ________ ________
gün / day

ay / month

Atasının adı:
Middle name:

Soyadı:
Last name:

3.
Doğum yeri:
Place of birth: _______________________________________________________________

il / year

4.
Vətəndaşlığı:
Citizenship:
5.
Milliyyəti:
Nationality:

rayon, şəhər, ölkə /

district, city, country,

Əvvəlki vətəndaşlığı (əgər dəyişdirilmişdirsə):
Previous citizenship (if applicable):

Sorğu edilən sənəd:
6.
7.
8.
Doğum şəhadətnaməsi
Nikah şəhadətnaməsi
Boşanma şəhadətnaməsi
Birth certificate
Marriage certificate
Divorce certificate
12.
11.
Qeydiyyat tarixi:
Qeydiyyat yeri:
Place of issue: _______________________ Date of issue: _______ ________ _______
rayon, şəhər, ölkə / district, city, country,

gün / day

ay / month

9.
Ölüm şəhadətnaməsi
Death certificate

10.
Other document

Digər sənəd

il / year

Doğum haqqında şəhadətnamə sorğu edildikdə / İf Birth Certificate is requested:
Valideynlər
Parents

13.
Ata
Father __________________________________________
soyadı/ adı / atasının adı

14.
Ana
Mother __________________________________________

last name / first name / middle name

soyadı/ adı / atasının adı

last name / first name / middle name

Nikah haqqında şəhadətnamə sorğu edildikdə / İf Marriage Certificate is requested:
15.
Həyat yoldaşı / Spouse _______________________________________________________
soyadı/ adı / atasının adı

last name / first name / middle name

16.
17.
Təqaüd ilə bağlı sənəd
Təqaüdü təyin edən müəssisənin adı
Document on pension
Entity granting a pension
19.
Sonuncu dəfə təqaüdü vermiş müəssisənin adı
Last entity granted a pension
20.
Sənədin tələb edilməsinə səbəb
Reason to request a document

18.
Təqaüdün təyin edilməsinə əsas
Reason for granting a pension

Ərizəçinin ünvanı / Applicant`s address:
21.
________________________________________________________________________________

23.
Ərizəçinin əlaqə telefonu
Applicant`s phone

24. Ərizəçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd
Applicant`s identification document
____________________________________________________________________________
sənədin adı, nömrəsi, verən orqanın adı və verildiyi tarix / type of document, number, name of authority issued document and date of issue

25. Ərizəçinin əlavə qeydləri
Applicant`s notes
_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_________________________
ərizəçinin imzası / applicant`s signature

.

