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Приложение №1 
 

Şəxsin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına  
mənsubiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün  

 
 

 
 
S O R Ğ U   V Ə R Ə Q İ 

 Опросный Лист 
Для выявления принадлежности к гражданству 

Азербайджанской Республики 
 

 
Xahiş edirəm, aşağıda adı qeyd olunan şəxsin  Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına 

mənsubiyyətini müəyyənləşdirəsiniz. 
Прошу определить принадлежность нижеуказанной личности к гражданству 

Азербайджанской Республики 
                                    
1. Soyadı, adı və atasının adı 
1.Ф.И.О    

  

2. Soyadı və ya adı dəyişibsə, dəyişdirilmənin səbəbləri, habelə istifadə dövrü 
2. Изменение Фамилии или Имени, причины изменений ,  используемый промежуток времени 
2.1. əvvəlki soyadı və ya adı   
2.1 прежнее имя или фамилия 

2.2. istifadə dövrü 
2.2 время изменение 

2.3. dəyişdirilmənin səbəbləri 
2.3 причина изменения 

  
  

    

3. Doğum tarixi (gün, ay, il) 3.Дата рождения (день, месяц, год)   
4. Doğum yeri 4.Место рождения   
5. Milliyyəti 5.Национальность   
6. Ailə vəziyyəti (nikahda, dul, subay) 6. Семейное положение   
7. Digər dövlətin vətəndaşlığı 7.Гражданство   
8. Şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin 
və ya ona bərabər tutulan digər 
sənədin: 
8. Удостоверяющий личность, 
либо равнозначный ему другой 
документ 
 

8.1. növü 8.1 Вид   
8.2. seriyası və nömrəsi 8.2 Серия и номер   
8.3. verilmə tarixi (gün, ay, il)  
8.3 дата выдачи (день, месяц, год) 

  

8.4. etibarlılıq müddəti (gün, ay, il) 
8.4 действителен до (день, месяц, год) 

  

9. 1988-ci il yanvarın 1-dən 1992-ci il yanvarın 1-dək Azərbaycan Respublikasının ərazisində məskunlaşmış 
qaçqındır?             
9. Являетесь ли беженцем, проживающим на территории Азербайджанской Республики с 01.01.1988 по 
01.01.1992 года 
                               Bəli/Да Xeyr/Нет 

9.1. hansı ölkədən gəlib? 
9.1 беженец из какой страны 

9.2.qaçqın statusunu təsdiq edən sənədinin: 
9.2 документ подтверждающий статус беженца 
9.2.1.  seriyası və nömrəsi 
9.2.1 серия и номер 

 9.2.2. verən dövlət orqanının adı 
 9.2.2 Гос.орган выдавший документ 

   

10. Hazırkı vaxta qədər şəxsiyyətini təsdiq edən hansı sənədləri olub 
və onları verən orqanlar 
10. Какие удостоверяющие личность док-ты были, и кем 
выдавались. 

 

 
 
 

şəkil üçün yer 
Фото 



11. Hazırkı vaxta qədər, o cümlədən 1998-ci il oktyabrın 7-nə 
yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu ünvanlar 
11. Адреса регистрации по настоящее время в том числе до 
07.10.1988  
 
 

 

12.Valideynləri barədə məlumat:  12. Сведения о родителях 

12.1. Vali-deynlər 
12.1 Родители 

12.2. Soyadı, 
adı və atasının 
adı  
12.2 Ф.И.О 

12.3. Doğulduğu 
gün, ay, il 
12.3 Дата 
рождения 

12.4. 
Doğulduğu      
yer 
12.Место 
Рождения 

12.5. Milliyyəti 
12.5 
Национальность 

12.6. 
Vətəndaşlığı 
12.6 
Гражданство 

12.7. Yaşadığı 
ünvan 
12.7 Адрес 
проживания 

       

       

13. Hazırda yaşadığı və yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu ünvan 
13. Адрес регистрации и проживания в настоящее время   

 

14. Barəsində sorğu edilən şəxsin telefon nömrəsi (ev, mobil, iş) və elektron poçt ünvanı 
14 Номер телефона (дом. ,моб. , раб.) и адрес электронной почты 

 

15. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yaşayırsa, Azərbaycan 
Respublikasında yaşayan yaxın qohumlarının ünvanı və telefon nömrəsi: 
16.Если проживаете за пределами Азербайджанской Республики, укажите 
адреса и телефоны близких родственников проживающий на территории 
Азербайджанской Республики 

 

16. Ərizəyə əlavə edilən sənədləri sadalayın 
16. Перечислите документы предлагающиеся к заявлению 

 

 
17. Xidməti qeydlər: 17. Служебные отметки 
17.1. Sorğu edən dövlət orqanının adı  
17.1 Название гос. учреждения осуществляющий запрос.  

 

17.2. Sorğunun dolduran işçinin 
17.2 Сотрудник заполняющий анкету 
 

17.2.1. soyadı, adı 
17.2.1 Ф.И.О 

 

17.2.2. rütbəsi 
17.2.2 звание 

 

17.2.3. vəzifəsi 
17.2.3 должность 

 

17.2.4. əlaqə nömrəsi 
17.2.4 контактный тел. 

 

17.2.5. imzası 
17.2.5 подпись 

 

17.3. Sorğunun verildiyi tarix 
17.3 Дата заполнения анкеты 
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Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına 
mənsubiyyətin müəyyənləşdirilməsi üçün 

 
ƏRİZƏ-ANKET 

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА 
Для определения принадлежности к гражданству 

Азербайджанской Республики 
 
Xahiş edirəm, mənim Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına mənsubiyyətimi müəyyənləşdirəsiniz.  

Прошу определить мою принадлежность к гражданству Азербайджанской Республики 
 
 

1. Soyadınız, adınız və atanızın adı 1. Ф.И.О   
2. Soyadınız və ya adınız dəyişibsə, dəyişdirilmənin səbəbləri, habelə istifadə dövrü 
2. Изменение Фамилии или Имени, причины изменений ,  используемый промежуток времени 
2.1. əvvəlki soyadınız və ya adınız 
2.1 прежнее имя или фамилия 

2.2. istifadə dövrü 
2.2 время изменение 

2.3. dəyişdirilmənin səbəbləri 
2.3 причина изменения 

  
  

    

3. Doğulduğunuz tarix (gün, ay, il)  
3.Дата рождения (день, месяц, год) 

  

4. Doğulduğunuz yer  4. Место рождения   
5. Milliyyətiniz  5.Национальность   
6. Ailə vəziyyətiniz (nikahda, dul, subay) 6. Семейное положение   
7. Digər dövlət vətəndaşlığınız  7.Гражданство   
8. Şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədinizin və ya 
ona bərabər tutulan digər sənədin: 
8. Удостоверяющий личность, либо 
равнозначный ему другой документ 
 

8.1. növü  8.1 Вид   
8.2. seriyası və nömrəsi  
8.2 Серия и номер 

  

8.3. verilmə tarixi (gün, ay, il) 
8.3 дата выдачи (день, месяц, год) 

  

8.4. etibarlılıq müddəti (gün, ay, il) 
8.4 действителен до (день, месяц, год) 

  

9. 1988-ci il yanvarın 1-dən 1992-ci il yanvarın 1-dək Azərbaycan Respublikasının ərazisində məskunlaşmış 
qaçqınsınızmı 
9. являетесь ли беженцем, проживающим на территории Азербайджанской Республики с 01.01.1988 
по 01.01.1992 года 
                               Bəli/Да Xeyr/Нет 
9.1. haradan gəlmisiz 
9.1 беженец из 
какой страны 

 

9.2.bu statusu təsdiq edən sənədin: 
9.2 документ подтверждающий статус беженца 
9.2.1.  seriyası və nömrəsi 
9.2.1 серия и номер 

9.2.2. verən dövlət orqanının adı 
9.2.2 Гос.орган выдавший документ 

   

 
 
 

şəkil üçün yer 
фото 



10. Hazırkı vaxta qədər şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədləriniz və 
onları verən orqanlar 
10. Какие удостоверяющие личность док-ты были, и кем 
выдавались. 

 

11. Hazırkı vaxta qədər, o cümlədən 1998-ci il oktyabrın 7-nə 
yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğunuz ünvanlar 
11. Адреса регистрации по настоящее время в том числе 
до 07.10.1988  

 

12. Azərbaycan Respublikasından gedişinizin və Azərbaycan 
Respublikasına gəlişinizin tarixi və məqsədi 
12. Дата и цель выезда и въезда в Азербайджанскую 
Республику 

 

13.Valideynləriniz barədə məlumat: 13. Сведения о родителях  
13.1.Vali-
deynlər 
13.1 Родители 

13.2. 
Soyadı, adı 
və atasının 
adı  
13.2 Ф.И.О 

13.3. Doğulduğu 
gün, ay, il 
13.3 Дата 
Рождения 

13.4.Doğulduğu      
yer 
13.4 Место 
Рождения 

13.5. Milliyyəti 
13.5 
Национальност
ь 

13.6. 
Vətəndaşlığı 
13.6 
Гражданство 

13.7. Yaşadığı 
ünvan 
13.7 Адрес 
проживания 

       

14. Müraciət şəxsin qanuni nümayəndəsi tərəfindən edilərsə, onun: 
14. При оформлении обращения со стороны официального представителя, информация о нем  
14.1. soyadı, 
adı və atasının 
adı 
14.1 Ф.И.О 
 

14.2. doğum 
tarixi  
14.2 дата 
рождения 

14.3. doğum yeri  

14.3 место 
рождения 

14.4. milliyyəti 
14.4 
Национальность 

14.5. vətəndaşlığı 
14.5 
Гражданство 

14.6. yaşadığı 
ünvan 
14.6 Адрес 
проживания 
 

14.7. şəxsiyyətini 
təsdiq edən 
sənədinin seriyası 
və nömrəsi 
14.7 номер и 
серия документа 
подтверждающи
й личность 

15. Hazırda yaşadığınız və yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğunuz ünvan 
15. Адрес регистрации и проживания в настоящее время   

 

16. Telefon nömrəniz (ev, mobil, iş) və elektron poçt ünvanınız 
16 Номер телефона (дом. ,моб. , раб.) и адрес электронной почты 

 

17. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yaşayırsızsa Azərbaycan 
Respublikasında yaşayan yaxın qohumlarınızın ünvanı və telefon nömrəsi: 
17. Если проживаете за пределами Азербайджанской Республики, укажите 
адреса и телефоны близких родственников проживающий на территории 
Азербайджанской Республики 

 

18. Ərizəyə əlavə edilən sənədləri sadalayın 
18. Перечислите документы предлагающиеся к заявлению 

 

 
19. Bəyan edirəm ki, mənim tərəfimdən təqdim olunan məlumatlar tam və dəqiqdir. 
19. Заявляю что предоставленные мною сведения достоверны 
 
“____”  _________________ 20___ il           Müraciət edən şəxsin  imzası  ______________
   (gün, ay, il)             Подпись 
 
Служебные отметки (заполняется принимающим сотрудником) 
Xidməti qeydlər (sənədləri qəbul edən orqan tərəfindən doldurulur) 
  
Ərizə-anketi və orada göstərilmiş sənədləri qəbul etdi, ərizə-anketin düzgün doldurulmasını yoxladı  
_________________________________________________________________________________ 

sənədləri qəbul etmiş əməkdaşın soyadı, adı, imzası 

“____” __________________ 20___ il 


