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“Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tətbiqi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Əsasnamənin tətbiq olunmasını təmin etmək 
məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti bir ay müddətində: 

qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının “Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi haqqında Əsasnamə”yə 
uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim 
etsin; 

Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 
aktlarının həmin Əsasnaməyə uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu haqda Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

“Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tətbiqi haqqında Əsasnamə”dən irəli gələn digər məsələləri öz səlahiyyəti 
hüdudlarında həll etsin. 

2. Müəyyən edilsin ki:  

2.1. “Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiqi haqqında Əsasnamə”nin 1-ci maddəsinin üçüncü 
hissəsində, 18-ci maddəsinin ikinci hissəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 23-1-ci və 23-2-ci 
maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti həyata keçirir;i[1] 

2.2. həmin Əsasnamənin 2-ci maddəsinin birinci abzasında, 3-cü maddəsinin 
birinci abzasında, 4-cü, 5-ci və 6-cı maddələrində, 9-cu maddəsinin birinci abzasında, 
11-ci maddəsində, 12-ci maddəsinin birinci abzasında, 13-cü, 14-cü, 16-cı və 18-ci 
bəndlərində, 20-ci bəndinin birinci abzasında, 21-ci, 22-ci və 23-cümaddələrində, eləcə 
də həmin Əsasnaməyə 1-4 və 6 saylı Əlavələrdə nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər 
Nazirliyi həyata keçirir;ii[2] 

2.3. həmin Əsasnamənin 10-cu maddəsinin birinci abzasında və “a” bəndində, 
habelə 24-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın 
səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və Azərbaycan 



Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti öz səlahiyyətləri daxilində həyata 
keçirirlər;iii[3] 

2.4. həmin Əsasnamənin 10-cu maddəsinin “b” bəndində nəzərdə tutulmuş 
“müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının 
Xarici İşlər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti öz 
səlahiyyətləri daxilində həyata keçirirlər;iv[4] 

2.5. həmin Əsasnamənin 10-cu maddəsinin “q” bəndində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi həyata 
keçirir.v[5] 

3. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq qurumları əcnəbilərin 
yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyata alarkən əcnəbilərin Azərbaycan Respublikasında 
vizada göstərilən müddətdən artıq qalmasına yol verməsinlər.vi[6] 
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İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI 

  

1.       27 sentyabr 2003-cü il tarixli 933 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərman 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 9, maddə 484) 

2.       5 avqust 2008-ci il tarixli 805 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 
(“Azərbaycan” qəzeti, 7 avqust 2008-ci il, № 173, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 713) 

3.       20 iyul 2009-cu il tarixli 129 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 
(“Azərbaycan” qəzeti  22 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2009-cu il, № 7, maddə 532) 

4.       28 avqust 2013-cü il tarixli 971 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 
(“Azərbaycan” qəzeti 29 avqust 2013-cü il, № 188, Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 08, maddə 914) 

5.       23 oktyabr 2013-cü il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 
(“Respublika” qəzeti, 24 oktyabr 2013-cü il, № 233; Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, № 10, maddə 1149) 

6.       21 noyabr 2014-cü il tarixli 371 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 23 noyabr 2014-cü il, № 256; Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1411) 

7.       01 may 2015-ci il tarixli 507 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Fərmanı(“Respublika” qəzeti, 07 may 2015-ci il, № 097) 

  

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI 

  

 
 

 
 

                                                           
i[1]28 avqust 2013-cü il tarixli 971 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti 29 avqust 2013-cü il, № 188, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2013-cü il, № 08, maddə 914) ilə 2.1-ci bənddə “1-ci bəndinin üçüncü abzasında, 23-1-ci və 23-

2-ci bəndlərində” sözləri “1-ci maddəsinin üçüncü hissəsində, 18-ci maddəsinin birinci hissəsində, 

ikinci hissəsinin birinci və ikinci cümlələrində, üçüncü hissəsində və altıncı hissəsinin birinci 

cümləsində, 23-1-ci və 23-2-ci maddələrində” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

21 noyabr 2014-cü il tarixli 371 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı(“Azərbaycan” qəzeti, 23 noyabr 2014-cü il, № 256; Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, № 11, maddə 1411) ilə 2.1-ci bəndində “birinci hissəsində” 

sözlərindən sonra “(hər iki halda)” sözləri əlavə edilmişdir, “və altıncı hissəsinin birinci cümləsində” 

sözləri “, altıncı hissəsinin birinci cümləsində, səkkizinci hissəsində” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 



                                                                                                                                                                                           
  

01 may 2015-ci il tarixli 507 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Fərmanı(“Respublika” qəzeti, 07 may 2015-ci il, № 097) ilə 2.1-ci bəndində “18-ci maddəsinin birinci 
hissəsində (hər iki halda), ikinci hissəsinin birinci və ikinci cümlələrində, üçüncü hissəsində, altıncı 
hissəsinin birinci cümləsində, səkkizinci hissəsində” sözləri “18-ci maddəsinin ikinci hissəsinin 
birinci və ikinci cümlələrində” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

  

ii[2] 28 avqust 2013-cü il tarixli 971 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti 29 avqust 2013-cü il, № 188, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

2013-cü il, № 08, maddə 914) ilə 2.2-ci bənddə “və 18-ci bəndlərində, 20-ci bəndinin birinci abzasında, 21-

ci, 22-ci və 23- cü” və “və 6” sözləri çıxarılmışdır, “bəndinin” (hər dörd halda), “bəndlərində” (hər iki 

halda) və “bəndində” sözləri müvafiq olaraq “maddəsinin”, “maddələrində” və “maddəsində” sözləri ilə 

əvəz  edilmişdir. 

  

iii[3]28 avqust 2013-cü il tarixli 971 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti 29 avqust 2013-cü il, № 188, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2013-cü il, № 08, maddə 914) ilə 2.3-cü bənddə “10-cu bəndinin birinci abzasında və “a”, “e” 

yarımbəndlərində, habelə 24-cü bəndində” sözləri “10-cu maddəsinin birinci abzasında və “a” 

bəndində, habelə 24-cü maddəsində” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

  

iv[4]28 avqust 2013-cü il tarixli 971 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti 29 avqust 2013-cü il, № 188, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2013-cü il, № 08, maddə 914) ilə 2.4-cü və 2.5-ci bəndlərdə “bəndinin” və “yarımbəndində” 

sözləri müvafiq olaraq “maddəsinin” və “bəndində” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

  
v[5]5 avqust 2008-ci il tarixli 805 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 7 avqust 2008-ci il, № 173, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 713) ilə 2-ci bənddə “16-cı-19-cu bəndlərində” sözləri “16-cı və 18-ci 

bəndlərində” sözləri ilə, “21-ci-24-cü bəndlərində” sözləri “21-ci-23-cü bəndlərində, 23-1-ci bəndinin 

ikinci cümləsində (birinci halda), 24-cü bəndində” sözləri ilə, “1-6 saylı” sözləri “1-4 və 6 saylı” sözləri 

ilə əvəz edilmişdir və “həyata keçirirlər.” sözləri “, 20-ci bəndinin beşinci abzasında və 23-1-ci 

bəndinin birinci cümləsində və ikinci cümləsində (ikinci halda) nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti 

həyata keçirirlər.” sözləri ilə əvəz edilmişdir 

  
20 iyul 2009-cu il tarixli 129 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti  22 iyul 2009-cu il, № 163, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2009-cu il, № 7, maddə 532) ilə 2-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir. 

Əvvəlki redaksiayada deyilirdi: 
2. Müəyyən edilsin ki, ""Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında" Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiqi haqqında Əsasnamə"nin 2-ci bəndinin birinci abzasında, 3-cü bəndinin 



                                                                                                                                                                                           
birinci abzasında; 4-cü, 5-ci və 6-cı bəndlərində; 9-cu bəndinin birinci abzasında; 10-cu bəndinin birinci 
abzasında və "a", "b", "q", "e" yarımbəndlərində; 11-ci bəndində; 12-ci bəndinin birinci abzasında; 13-cü, 
14-cü, 16-cı və 18-ci bəndlərində; 20-ci bəndinin birinci abzasında; 21-ci-23-cü bəndlərində, 23-1-ci 
bəndinin ikinci cümləsində (birinci halda), 24-cü bəndində, eləcə də həmin Əsasnaməyə 1-4 və 6 saylı 
Əlavələrdə nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini öz səlahiyyəti 
hüdudlarında Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və onun müvafiq qurumları , 20-ci 
bəndinin beşinci abzasında və 23-1-ci bəndinin birinci cümləsində və ikinci cümləsində (ikinci halda) 
nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Miqrasiya Xidməti həyata keçirirlər. 

  
vi[6] 5 avqust 2008-ci il tarixli 805 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 7 avqust 2008-ci il, № 173, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 713) ilə 3-cü bənd çıxarılmışdır. 


