
Xarici ölkələrə müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün gedən Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşlarının  

NƏZƏRİNƏ 

 

“Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikası onun vətəndaşı olan və onun 

ərazisindən kənarda müvəqqəti və ya daimi yaşayan azərbaycanlıların hüquqi 

müdafiəsinə təminat verir və onlara hamilik edir. Xaricdə yaşayan vətəndaşlar 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları 

ilə bərabər hüquqlara malikdir və bərabər vəzifələr daşıyırlar. 

Qeyd edilən Qanuna əsasən Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət 

orqanları, diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları, habelə onların vəzifəli şəxsləri 

Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda müvəqqəti və ya daimi yaşayan 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı 

beynəlxalq müqavilələrə, müvafiq xarici dövlətin qanunvericiliyinə, habelə beynəlxalq 

adətlərə uyğun olaraq onlara verilmiş bütün hüquqlardan tam həcmdə istifadə edə 

bilmələri üçün tədbirlər görməyə, onların qanunla qorunan hüquq və mənafelərini 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müdafiə etməyə, Azərbaycan Respublikası 

vətəndaşlarının pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün tədbirlər görməyə borcludurlar.  

Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsinə əsasən xarici ölkəyə 

müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün gedən Azərbaycan Respublikası vətəndaşları 

Azərbaycan Respublikasının xaricdəki konsulluğunda uçota alınırlar. Azərbaycan 

Respublikası konsulluğunun olmadığı xarici ölkələrdə (yerlərdə) yaşayan vətəndaşlar 

yaşayış yeri barədə məlumatı elektron qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanına 

(Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi) verə bilərlər.  

Miqrasiya Məcəlləsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları xarici 

ölkələrdə haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olduqda, hüquqlarının dövlət 

tərəfindən müdafiəsinin tam şəkildə təmin edilməsi məqsədi ilə təyinat ölkələrinə 

gəldikdən sonra 1 ay müddətində Azərbaycan Respublikasının həmin ölkədəki 

diplomatik nümayəndəliyində və ya konsulluğunda qeydiyyatdan keçməli və həmin 

ölkədə işləmələri barədə rəsmi sənəd təqdim etməlidirlər.  

Xaricdə yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının konsulluqlarda 

uçotunun aparılması Azərbaycan Respublikasına öz vətəndaşlarının hüquqlarının tam 

şəkildə müdafiə edə bilməsi, fövqəladə hallarda (təbii fəlakət, terror aktları, vətəndaş 

qarşıdurması və s.) onlarla əlaqənin yaradılması və ailə üzvləri ilə ünsiyyətin qurulması, 

konsulluq xidmətlərinin göstərilməsi üçün əhəmiyyətli rol oynayır. Konsulluq 

qeydiyyatından keçmək sizin təhlükəsizliyiniz, insan alverinin qurbanına 

çevrilməməyiniz və hüquqlarınızın qorunması üçün vacib amildir.  

 


