
“Pasportlar haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiqi barədə Əsasnamə”yə 
4 nömrəli əlavə 

  

Vəzifəli şəxsin arvadına (ərinə),18 yaşı tamam olmamış uşağına və 18 yaşı tamam 

olmuş əmək qabiliyyəti olmayan övladına xidməti pasport verilməsi haqqında 

dövlət orqanının (dövlətə məxsus müəssisə və ya təşkilatın, yaxud qeyri-kommersiya 

qurumunun) 

  

VƏSATƏTİ 

  

1. DÖVLƏT ORQANI (DÖVLƏTƏ MƏXSUS MÜƏSSİSƏ VƏ YA TƏŞKİLAT, 

YAXUD QEYRİ-KOMMERSİYA QURUMU) TƏRƏFİNDƏN DOLDURULAN 

HİSSƏ 

_____________________________________________________________________________ 

  

         1.1. Aşağıdakı məlumatları nəzərə alaraq, xidməti pasport verilməsini xahiş 

edirəm: 

_____________________________________________________________________________ 

  

         1.1.1. Vəzifəli şəxsin: 

  

1.1.1.1. Soyadı (əgər dəyişibsə, 

habelə əvvəlki soyadı) 

  

  

1.1.1.2. Adı 1.1.1.3. Atasının adı 

1.1.1.4. Vəzifəsi 

  

1.1.1.5. Şəxsiyyəti 

təsdiq edən sənədinin 

nömrəsi 

  

1.1.1.6. İmzası 

  

         1.1.2. Vəzifəli şəxsin arvadının (ərinin), 18 yaşı tamam olmamış uşağının və ya 

18 yaşı tamam olmuş əmək qabiliyyəti olmayan övladının: 

  

1.1.2.1. Soyadı (əgər dəyişibsə, 

habelə əvvəlki soyadı) 

  

1.1.2.2. Adı 1.1.2.3. Atasının adı 

1.1.2.4. Doğulduğu yer 

  

1.1.2.5. Doğulduğu 

tarix 

1.1.2.6. Cinsi 

1.1.2.7. Qan qrupu 

  

1.1.2.8. Yaşayış yeri 



1.1.2.9. Vəzifəsi 1.1.2.10. İmzası (15 yaşı tamam olmuş 

vətəndaşın) 

  

  

         1.1.3. Vəsatət verən dövlət orqanının, dövlətə məxsus müəssisə və ya təşkilatın, 

yaxud qeyri-kommersiya qurumunun: 

  

1.1.3.1. Adı 1.1.3.2. Ünvanı 1.1.3.3. Rəhbərinin soyadı, 

adı, atasının adı 

  

  

1.1.4. Vəsatətin 

verilməsinə əsas 

1.1.5. Vəsatət verən dövlət 

orqanının, dövlətə məxsus 

müəssisə və ya təşkilatın, yaxud 

qeyri-kommersiya qurumunun: 

1.1.6. Tarix 

1.1.5.1. Rəhbərinin imzası 

  

1.1.5.2. Möhürü 

  

  

  

2. PASPORTU VERƏN DÖVLƏT ORQANI TƏRƏFİNDƏN DOLDURULAN HİSSƏ 

  

_____________________________________________________________________________ 

  

         2.1. Pasportu verən dövlət orqanının məsul əməkdaşı tərəfindən vəsatətin 

yoxlanılması ilə bağlı qeydlər: 

  

2.1.1. Dövlət orqanının adı 

  

2.1.2. Vəsatətin qəbul edildiyi tarix və 

qeydiyyat nömrəsi 

  

  

         2.1.3. Yoxlama zamanı aşağıdakı sənədlər nəzərdən keçirilmişdir: 

  

Sənədin adı Nömrəsi 
Verilmə 

tarixi 

Kim tərəfindən 

verilmişdir 

2.1.3.1. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti 

(və ya 15 yaşına çatmamış 

vətəndaşın doğum haqqında 

şəhadətnaməsi, yaxud fərdi 

identifikasiya kartı) 

      



2.1.3.2. Qan qrupu haqqında tibbi 

arayış (15 yaşına çatmamış 

vətəndaşın fərdi identifikasiya kartı 

təqdim edilmədikdə) 

      

  

2.1.4. Vəsatətdə vətəndaş haqqında 

göstərilən məlumatların təqdim 

olunmuş sənədlərə uyğunluğu 

haqqında qeyd 

  

2.1.5. Vətəndaşın zahiri görkəminin 

təqdim olunmuş fotoşəklə uyğunluğu 

haqqında qeyd: 

  

         2.1.6. Məlumatları yoxlamış məsul işçinin: 

  

2.1.6.1. Soyadı, adı, atasının 

adı 

  

2.1.6.2. Vəzifəsi 2.1.6.3. İmzası 

  

         2.2. Pasportun verilməsi ilə əlaqədar qeydlər: 

  

2.2.1. Pasportun verildiyi 

tarix 

2.2.2. Pasportu aldığına dair barəsində vəsatət verilən 

şəxsin və ya onun qanuni nümayəndəsinin imzası 

  

2.2.3. 18 yaşı tamam olmamış vətəndaşın ölkədən 

getməsi üçün valideyninin və ya digər qanuni 

nümayəndəsinin razılığının tələb olunduğuna dair 

qanunvericiliyin müddəaları barədə mənə məlumat 

verildiyini imzamla təsdiq edirəm 

2.2.4. Müvafiq məlumatın 

verildiyinə dair barəsində 

vəsatət verilən şəxsin və ya 

onun qanuni 

nümayəndəsinin imzası 

  

2.2.5. Xüsusi qeydlər: 

  
 

  

  
 

 


