AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
NAZİRLƏR KABİNETİ
QƏRAR
№ 152
Bakı şəhəri, 24 sentyabr 2009-cu il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Viza tələb olunmayan
qaydada Azərbaycan Respublikasına gələn əcnəbilərin və vətəndaşlığı
olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma müddətinin
uzadılması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə" 2009-cu il 9 iyun tarixli 88
nömrəli qərarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi və "Azərbaycan
Respublikasına gəlmiş əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün
vizaların müddətlərinin uzadılması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında"
2004-cü il 6 mart tarixli 25 nömrəli qərarının qüvvədən düşmüş hesab
edilməsi barədə
"Miqrasiya proseslərinin idarə olunmasında "bir pəncərə" prinsipinin tətbiqi
ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və
dəyişikliklər edilməsi və "Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan əcnəbinin
və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin qeydiyyat vəsiqəsinin formasının təsdiq
edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvədən düşmüş hesab
edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə"
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 20 iyul tarixli 129 nömrəli
Fərmanının 1.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:
1. "Viza tələb olunmayan qaydada Azərbaycan Respublikasına gələn əcnəbilərin
və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma
müddətinin uzadılması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 9 iyun tarixli 88 nömrəli qərarına
aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr edilsin:
1.1. adından və 1-ci bəndindən "Viza tələb olunmayan qaydada" sözləri çıxarılsın;
1.2. həmin qərarla təsdiq edilmiş "Viza tələb olunmayan qaydada Azərbaycan
Respublikasına gələn əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan
Respublikasında müvəqqəti olma müddətinin uzadılması Qaydaları" üzrə:
1.2.1. adından və 1-ci bəndindən "Viza tələb olunmayan qaydada" sözləri
çıxarılsın;

1.2.2. 2-ci bənddə "Viza tələb olunmayan qaydada" sözləri "Viza əsasında
Azərbaycan Respublikasına gələn əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin
ölkədə müvəqqəti olma müddəti vizada göstərilən ölkədə qalma müddətindən, viza
tələb olunmayan qaydada" sözləri ilə, "(bundan sonra-əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslər) ölkədə müvəqqəti olma müddəti" sözləri "ölkədə müvəqqəti olma
müddəti isə" sözləri ilə əvəz edilsin;
1.2.3. 5-ci bəndə aşağıdakı məzmunda ikinci abzas əlavə edilsin:
"Azərbaycan Respublikasına gələn və Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Miqrasiya Xidməti tərəfindən ölkə ərazisində müvəqqəti olma müddəti uzadılmış
əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs şəxsi pasportunu (digər sərhədkeçmə
sənədini) və müvəqqəti olma müddətinin uzadılması haqqında qərarı təqdim edərək
dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçməklə ölkəni tərk edə bilər.";
1.2.4. 7-ci bənd üzrə:
1.2.4.1. birinci hissəyə aşağıdakı məzmunda "ə)" yarımbəndi əlavə edilsin:
"ə) dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə qəbz .";
1.2.4.2. aşağıdakı məzmunda ikinci hissə əlavə edilsin:
"Əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında
müvəqqəti olma müddəti uzadılarkən onların uzadılacaq müddətlə birlikdə ölkədə
müvəqqəti olma müddəti 30 gündən artıq olarsa, onlar eyni zamanda Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən yaşayış yeri üzrə qeydiyyata
alınırlar. Bu məqsədlə əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər "Yaşayış yeri
və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun
tətbiqi haqqında Əsasnamə" ilə müəyyən edilmiş sənədləri Dövlət Miqrasiya
Xidmətinə təqdim etməlidirlər. Şəxsin yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınması
haqqında məlumat ona verilmiş müvəqqəti olma müddətinin uzadılması haqqında
qərarda öz əksini tapır.";
1.2.5. 11-ci və 15-ci bəndlər çıxarılsın;
1.2.6. 12-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
"Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti müvəqqəti olma
müddətinin uzadılması ilə bağlı müraciətləri müsbət həll edilmiş əcnəbilərə və
vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma
müddətinin uzadılması barədə qərar təqdim edir.";
1.2.7. 13-cü bənddə "6 (altı) aydan" sözləri "3 (üç) aydan" sözləri ilə əvəz edilsin;
1.2.8. 14-cü bənddə "Azərbaycan Respublikasına gələn" sözləri "Viza tələb
olunmayan qaydada Azərbaycan Respublikasına gələn" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2.9. aşağıdakı məzmunda 15-ci, 16-cı və 17-ci bəndlər əlavə edilsin:
"15. Xarici ölkələrin Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən diplomatik
nümayəndəlik
və
konsulluqlarının,
habelə
beynəlxalq
təşkilatların
nümayəndəliklərinin əməkdaşları, inzibati-texniki xidmət heyətinə daxil olan
şəxslər və onların ailə üzvləri, həmçinin Azərbaycan Respublikasına diplomatik
missiya və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş hallarda xüsusi missiya ilə səfər edən əcnəbilər və
vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün ölkədə müvəqqəti olma müddətlərinin
uzadılması bu Qaydalara uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər
Nazirliyi tərəfindən yeni viza rəsmiləşdirilməklə həyata keçirilir.
16. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti və Azərbaycan
Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan
şəxslərin ölkədə müvəqqəti olma müddətinin uzadılması məsələsini həll edərkən
hər bir konkret halda onların Azərbaycan Respublikasında qalmasının səbəblərini
araşdırır, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda müvəqqəti olma müddətinin
uzadılmasından imtina üçün hər hansı əsas müəyyən edildikdə, bu müddətin
uzadılmasından imtina edir və müraciət etmiş əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan
şəxslərə imtina barədə yazılı məlumat verirlər.
17. Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma müddəti uzadılmış əcnəbilər və
vətəndaşlığı olmayan şəxslər barədə məlumat Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Miqrasiya Xidməti və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən
müəyyən edilmiş qaydada dərhal "Giriş-çıxış və qeydiyyat" idarələrarası
avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminə daxil edilir.
Azərbaycan Respublikasında yaşayan və müvəqqəti olan əcnəbilərin və
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin uçotu Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Miqrasiya Xidməti tərəfindən vahid miqrasiya məlumat sistemi vasitəsilə
aparılır.";
1.2.10. Qaydalara əlavə edilmiş ərizə-anket formasının adından və mətnindən
"Viza tələb olunmayan qaydada" sözləri, habelə mətnindən "under a non-visa
regime" sözləri çıxarılsın.
2. "Azərbaycan Respublikasına gəlmiş əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər
üçün vizaların müddətlərinin uzadılması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında"
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 mart tarixli 25 nömrəli
qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 3,
maddə 192; 2008-ci il, № 1, maddə 37, № 5, maddə 433, № 7, maddə 672)
qüvvədən düşmüş hesab edilsin.
3. Bu qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A.Rasi-zadə

