
NÜMUNƏ 

 
ÜMUMİ ETİBARNAMƏ 

 
_____________  şəhəri                    “___” _____________ 202__-ci il 

 
Mən, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, 25.07.1996-cı il təvəllüdlü Əliyeva Aygün 

Məmməd qızı (AR DİN tərəfindən 15.07.2000-ci il tarixində verilmiş C0123456789 nömrəli 

ümumvətəndaş pasportu və ş/v: AZE No: 123456789, 22.12.2008-ci il tarixində ASAN 1 tərəfindən 

verilmiş) 

      həmin etibarnamə ilə 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, 08.08.1968-ci il təvəllüdlü, Əliyeva Səidə Həsən 

qızına (ş/v: AZE No: 123456789, 22.12.2008-ci il tarixində ASAN 1 tərəfindən verilmiş) 

harada yerləşməsindən və nədən ibarət olmasından asılı olmayaraq mənim bütün əmlakımı 

idarə etməyi və onun üzərində sərəncam verməyi, buna müvafiq olaraq bütün hallarda öz 

mülahizəsinə görə məbləği, müddəti və digər şərtləri müəyyən etməklə qanunla icazə verilmiş 

bütün əqdləri, o cümlədən almaq, satmaq, bağışlamaq, hədiyyə qəbul etmək, dəyişmək, əmlakı 

girov qoymaq və girovu qəbul etmək haqqında əqdləri bağlamağı, bu əqdlər üzrə haqq-hesab 

aparmağı, mirası qəbul etməyi və ya mirasdan imtina etməyi, miras payı bağışlamağı, adımdan 

ərizə verməyi, imzalamağı, bütün şəxslərdən, müəssisələrdən, idarələrdən, təşkilatlardan, o 

cümlədən; Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti İdarəsində, İcra Hakimiyyətində, Arxiv 

İdarələrində, Bələdiyyə və digər idarələrdə, bank orqanlarından, poçtdan  və teleqrafdan bütün 

əsaslar üzrə mənə çatası əmlakı, pulu, əmanəti, qiymətli kağızları, eləcə də sənədləri almağı, bank 

orqanlarında olan hesablar üzərində sərəncam verməyi, bütün dövlət idarələrində, kooperativ və 

ictimai təşkilatlarda mənim adımdan ərizə verməyi, işləri aparmağı, kommunal xərcləri ödəməyi, 

qaz, işıq, su idarələrində nümayəndəm olmağı, abonent kodlarını adına dəyişməyi, adımdan 

ərizələr verməyi, imzalamağı, Çıxarış, Forma 1 almağı, qanunla iddiaçıya, cavabdehə, üçüncü 

şəxsə, zərərçəkmişə verilmiş bütün hüquqlarla, o cümlədən; işi sülh yolu ilə qurtarmaq, iddia 

tələblərini bütünlüklə və qismən etiraf etmək, yaxud onlardan imtina etmək, iddia predmetinin 

dəyişdirilməsi, məhkəmənin qərarından şikayət verilməsi, əmlakı və ya pulu almaq hüququ ilə icra 

vərəqəsini təqdim etmək hüquqlarına malik olmaqla bütün məhkəmə orqanlarında o cümlədən 

İnzibati İqtisadi məhkəməsində iddia ərizəsi verməyi, imzalamağı, mənə aid olan mülki işləri 

aparmağı və qeyd olunanların həyata keçirilməsi ilə əlaqədar digər hərəkətləri etməyi etibar 

edirəm. 

Həmin etibarnamə üzrə səlahiyyət başqa şəxsə verilə bilməz. 

  Həmin etibarnamə 5 (beş) il müddətinə verilib və “___” ___ 202__-ci ilədək qüvvədədir. 

Etibar edən Əliyeva Aygün Məmməd qızı  ____________________________  

  



NÜMUNƏ 

 
ETİBARNAMƏ 

 
_____________  şəhəri                    “___” _____________ 202__-ci il 

 

Mən, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, 25.07.1996-cı il təvəllüdlü Əliyeva Aygün 

Məmməd qızı (AR DİN tərəfindən 15.07.2000-ci il tarixində verilmiş C0123456789 nömrəli 

ümumvətəndaş pasportu və ş/v: AZE No: 123456789, 22.12.2008-ci il tarixində ASAN 1 tərəfindən 

verilmiş) 

      həmin etibarnamə ilə 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, 08.08.1968-ci il təvəllüdlü, Əliyev Tofiq Həsən 

oğluna (ş/v: AZE No: 123456789, 22.12.2008-ci il tarixində ASAN 1 tərəfindən verilmiş) 

10.07.2002-ci il təvəllüdlü Əliyev Süleyman Tofiq oğlunu (AR DİN tərəfindən 

19.06.2018-ci ildə verilmiş C123456789 nömrəli ümumvətəndaş pasportu), Azərbaycan 

Respublikasının hüdudlarından kənara çıxarmağa, o cümlədən onlarla birlikdə beynəlxalq səyahət 

etmələrinə etibar edirəm. 

Həmin etibarnamə üzrə səlahiyyət başqa şəxsə verilə bilməz. 

  Həmin etibarnamə 5 (beş) il müddətinə verilib və “___” ___ 202__-ci ilədək qüvvədədir. 

Etibar edən Əliyeva Aygün Məmməd qızı  ____________________________  

 


