
 

 

Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində 
müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin verilməsinə əsas olan halların mövcudluğunu təsdiq edən 

sənədlərin siyahısı 
 

45.1.1 Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ilə yaxın qohumluq münasibətlərində 
olduqda 

 

Qohumluq dərəcəsi Təsdiq edən sənədlər 
 

ata (ana) 1 əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin doğum haqqında 
şəhadətnaməsinin surəti  

2 
 
 

əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin atasının (anasının)  Azərbaycan 
Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti  

3 
 

soyad dəyişikliyi varsa dəyişilməsini  təsdiq edən sənədin surəti 
 

ər (arvad) 1 əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin nikah haqqında 
şəhadətnaməsinin surəti  

2 
 
 

əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin ərinin (arvadının)  Azərbaycan 
Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti  

3 soyad dəyişikliyi varsa dəyişilməsini təsdiq edən sənədin surəti  

övlad 1 
 

əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin övladının doğum haqqında 
şəhadətnaməsinin surəti  

2 
 
 

əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin övladının  Azərbaycan 
Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti  

3 
 

soyad dəyişikliyi varsa dəyişilməsini təsdiq edən sənədin surəti 

Qardaş (bacı) 1 əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin doğum haqqında 
şəhadətnaməsinin surəti  

2 əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin qardaşının (bacısının) doğum 
haqqında şəhadətnaməsinin surəti  

3 
 
 

əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin qardaşının (bacısının)  
Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti  

4 soyad dəyişikliyi varsa dəyişilməsini təsdiq edən sənədin surəti 

qardaş və bacı 
övladları 

1 
 

əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin doğum haqqında 
şəhadətnaməsinin surəti  

2 əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin qardaşının (bacısının) doğum 
haqqında şəhadətnaməsinin surəti  

3 əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin qardaşının (bacısının) övladının  
doğum haqqında şəhadətnaməsinin surəti  



4 
 
 
 

əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin qardaşının (bacısının) övladının  
Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti  

5 soyad dəyişikliyi varsa dəyişilməsini təsdiq edən sənədin surəti 

baba (nənə) 1 
 

əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin doğum haqqında 
şəhadətnaməsinin surəti  

2 
 
 

əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin atasının (anasının) doğum 
haqqında şəhadətnaməsinin surəti  

3 
 
 

əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin babasının (nənəsinin)  
Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti  

4 soyad dəyişikliyi varsa dəyişilməsini təsdiq edən sənədin surəti 

babanın (nənənin) 
atası və anası 

1 
 

əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin doğum haqqında 
şəhadətnaməsinin surəti  

2 
 

əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin atasının (anasının) doğum 
haqqında şəhadətnaməsinin surəti  

3 əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin babasının (nənəsinin) doğum 
haqqında şəhadətnaməsinin surəti  

4 
 
 
 

əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin babasının (nənəsinin) atasının 
(anasının) Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin 
surəti  

5 soyad dəyişikliyi varsa dəyişilməsini təsdiq edən sənədin surəti 

nəvə 1 əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin övladının doğum haqqında 
şəhadətnaməsinin surəti  

2 əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin nəvəsinin doğum haqqında 
şəhadətnaməsinin surəti  

3 
 
 

əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin nəvəsinin  Azərbaycan 
Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti  

4 soyad dəyişikliyi varsa dəyişilməsini təsdiq edən sənədin surəti 

qayınata (qayınana) 1 əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin nikah haqqında 
şəhadətnaməsinin surəti 

2 əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin ərinin (arvadının) doğum 
haqqında şəhadətnaməsinin surəti  

3 
 
 
 

əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin qayınatasının (qayınanasının) 
Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti  

4 soyad dəyişikliyi varsa dəyişilməsini təsdiq edən sənədin surəti 



 

qayın (baldız) 
 
 

1 əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin nikah haqqında 
şəhadətnaməsinin surəti  

2 əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin ərinin (arvadının) doğum 
haqqında şəhadətnaməsinin surəti  

3 əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin qayınının (baldızının) doğum 
haqqında şəhadətnaməsinin surəti          

4 
 
 

əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin qayınının (baldızının)  
Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti  

5 soyad dəyişikliyi varsa dəyişilməsini təsdiq edən sənədin surəti 

Qeyd 1: Nikah və doğum haqqında şəhadətnamələr xarici dövlət orqanları tərəfindən verildikdə tərcümə 
edilmiş və notarial təsdiq olunmuş surətləri təqdim olunmalıdır (MYİ-nin uzadılması zamanı doğum 
haqqında şəhadətnamənin notarial təsdiqə ehtiyac yoxdur). Beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulan 
MDB ölkələrinin və Türkiyə Respublikasının müvafiq dövlət orqanları tərəfindən təqdim edilən həmin 
sənədlər əsli ilə birlikdə təqdim edildikdə notarial təsdiq edilmir. 
Qeyd 2:  Doğum haqqında şəhadətnamə olmadıqda Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ilə yaxın 
qohumluq münasibətlərində olma faktının müəyyən edilməsi barədə məhkəmənin qətnaməsinin notarial 
qaydasında təsdiq olunmuş surəti təqdim oluna bilər. 
Qeyd 3: 15 yaşı tamam olmamış uşaqlarının şəxsiyyət vəsiqəsi əvəzinə 15 yaşı tamam olmamış 
Azərbaycan Respublikası vətəndaşının fərdi identifikasiya kartı təqdim edilə bilər. 
Qeyd 4: Yaxın qohum xaricdə yaşadığı və şəxsiyyət vəsiqəsi olmadığı halda Azərbaycan Respublikası 
vətəndaşının pasportu təqdim edilə bilər. 
Qeyd 5: Miqrasiya Məcəlləsinin 45.1.1-ci maddəsində göstərilən əsaslarla əcnəbilərə və vətəndaşlığı 
olmayan şəxslərə müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin verilməsi ilə bağlı həmin maddədə nəzərdə 
tutulmuş yaxın qohumun notariat qaydasında təsdiq edilmiş razılıq ərizəsi tələb olunmalıdır. 

45.1.2 Ölkə iqtisadiyyatına azı 500.000 manat məbləğində investisiya qoyduqda 

İnvestisiya növü 
 

Təsdiq edən sənədlər 

1. pul vəsaiti, bank əmanəti Azərbaycan Respublikasının banklarında pul vəsaitinin və 
ya əmanət hesabının olmasına dair müvafiq arayış 

2. kreditlər, paylar  Kreditin verilməsini təsdiq edən və ya payların olması 
barədə müvafiq sənəd  

3. səhmlər və digər qiymətli kağızlar Səhmlərin və digər qiymətli kağızların surətləri        (notariat 
qaydasında təsdiq  edilmiş) və onların dəyərini təsdiq edən 
müvafiq sənəd 

4. daşınar və daşınmaz əmlak (binalar,  
qurğular, avadanlıq və başqa maddi 
sərvətlər) 

Daşınmaz əmlakın reyestrdən çıxarışı; 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən 
edilmiş qaydada  qiymətləndirmə fəaliyyəti ilə məşğul olan 
hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən verilmiş daşınmaz 
əmlakının qiymətləndirmə sənədi;  
qurğular, avadanlıq və başqa maddi sərvətlər olmasına və 
onların qiymətinə dair müvafiq sənədlərin surəti (notariat 
qaydasında təsdiq  edilmiş)  



 

45.1.3 Azərbaycan Respublikasının ərazisində azı 100.000 manat dəyərində daşınmaz 
əmlakı olduqda 

 

1. Daşınmaz əmlakın reyestrdən çıxarışı və ya digər sənəd (müqavilə, maliyyə arayışı və s.) 

2. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada  qiymətləndirmə 
fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən verilmiş daşınmaz əmlakının 
qiymətləndirmə sənədi.  

Qeyd: Azərbaycan Respublikasının ərazisində 150.000 manat və bu məbləğdən daha yüksək 
dəyərdə daşınmaz əmlakı olması təsdiqlənərsə, bu zaman həmin əsasla yaşama icazəsinin uzadılması 
ilə bağlı müraciət edildikdə (ilkin müraciət tarixdən 1 il ərzində) həmin əmlakın təkrar 
qiymətləndirilməsinə ehtiyac yaranmır və yalnız həmin daşınmaz əmlakın müraciət tarixinə yaxın 
ərəfədə dövlət reyestrindən çıxarışı təqdim edilə bilər. 

45.1.3-1 Azərbaycan Respublikasında 
fəaliyyət göstərən banklara 
müddətli əmanət müqaviləsi 
əsasında azı 100.000 manat 
məbləğində pul vəsaiti qoyduqda 

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən 
banklarda müddətli əmanət müqaviləsi əsasında azı 
100.000 manat məbləğində pul vəsaitinin olması 
barədə müvafiq arayış. 

 
45.1.4 İqtisadiyyat, sənaye, hərbi, elm,       
mədəniyyət, idman və digər  
sahələr üzrə yüksək səviyyəli 
mütəxəssis olduqda 

 
Əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin yüksək 
səviyyəli mütəxəssis olduğuna dair aidiyyəti mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanının və ya müvafiq hüquqi şəxsin 
(AMEA, idman federasiyaları və s.) rəsmi məktubu  

45.1.4-1. Məcəllənin 64.0.8-1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş mütəxəssis olduqda (müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının (Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin) müəyyən etdiyi fəaliyyət 
sahələri üzrə (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 3 iyun tarixli 1255 nömrəli 
Sərəncamına əsasən yaradılmış Qaradağ Sənaye Parkının rezidenti və onun Azərbaycan 
Respublikasının vətəndaşı və ya Azərbaycan Respublikasında təsis edilmiş hüquqi şəxs olan 
podratçısı tərəfindən həyata keçirilən gəmiqayırma fəaliyyəti üzrə)  işlərin görülməsi və ya 
xidmətlərin göstərilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və ya Azərbaycan 
Respublikasında təsis edilmiş hüquqi şəxslər tərəfindən dəvət edilmiş müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanının (Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin)  müəyyən etdiyi kateqoriyaya aid 
mütəxəssislərə (həmin rezident və onun Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı və ya 
Azərbaycan Respublikasında təsis edilmiş hüquqi şəxs olan podratçısı tərəfindən dəvət edilmiş 
gəmiqayırma sahəsində ali təhsili və ya müvafiq ixtisas üzrə peşə təhsili və bu sahədə ən azı bir 
il iş təcrübəsi olan mütəxəssislərə)  

1. Gəmiqayırma şirkətinin məktubu;  

2. Şirkətin Qaradağ sənaye parkında dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamə; (MYİ 
uzadıldıqda bu sənəd tələb olunmur) 

3. Həmin parkın işini görən şirkətin (Shipyard) məktubu;  

4. Əmək müqaviləsinin surəti; 

5. Sertifikatın (diplomun) notarial qaydasında təsdiq olunmuş surəti; 

6. 1 illik iş təcrübəsini təsdiq edən sənəd; 

7. Şirkətin nizamnaməsinin surəti; (MYİ uzadıldıqda bu sənəd tələb olunmur) 



 

8. Şirkətin vergi reyestrindən çıxarışı. 

45.1.4 Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşayan əcnəbi və ya 
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ailə üzvləri olduqda 

 

Qohumluq dərəcəsi 
 

Təsdiq edən sənədlər 

əcnəbinin və ya vətəndaşlığı 
olmayan şəxsin arvadı (əri) 

1 əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin nikah haqqında 
şəhadətnaməsinin surəti  

2 
 

əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin arvadının (ərinin) 
pasportunun surəti 

18 yaşına çatmamış uşaqları 1 əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin 18 yaşına çatmamış 
uşağının doğum haqqında şəhadətnaməsinin surəti  

2 
 

18 yaşına çatmamış uşağın atasının (anasının) pasportunun 
surəti 

18 yaşına çatmış əmək qabiliyyəti 
olmayan övladları 

1 əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin 18 yaşına çatmış 
əmək qabiliyyəti olmayan övladının doğum haqqında 
şəhadətnaməsinin surəti  

2 
 

18 yaşına çatmış əmək qabiliyyəti olmayan  əcnəbi və ya 
vətəndaşlığı olmayan şəxsin atasının (anasının) pasportunun 
surəti 

3 18 yaşına çatmış əmək qabiliyyəti olmayan  əcnəbi və ya 
vətəndaşlığı olmayan şəxsin əmək qabiliyyəti olmamağa dair 
müvafiq sənədin surəti (notariat qaydasında təsdiq edilmiş) 

himayəsində olan valideynləri 1 əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin övladının doğum 
haqqında şəhadətnaməsinin surəti          

2 əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin övladının 
pasportunun surəti 

3 himayəyə götürən şəxsin razılıq ərizəsi  

 4 
 

əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin himayədə olmağa 
dair müvafiq sənədin surəti ( notariat qaydasında təsdiq 
edilmiş) 

Qeyd 1: Nikah və doğum haqqında şəhadətnamələr xarici dövlət orqanları tərəfindən verildikdə tərcümə 
edilmiş və notarial təsdiq olunmuş surətləri təqdim olunmalıdır (Beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə 
tutulan MDB ölkələrinin və Türkiyə Respublikasının müvafiq dövlət orqanları tərəfindən təqdim edilən 
həmin sənədlər əsli ilə birlikdə təqdim edildikdə notarial təsdiq edilmir). 
Qeyd 2: Doğum haqqında şəhadətnamə olmadıqda Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti 
və ya daimi yaşayan əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs ilə yaxın qohumluq münasibətlərində olma 
faktının müəyyən edilməsi barədə məhkəmənin qətnaməsinin notarial qaydasında təsdiq olunmuş surəti 
təqdim oluna bilər. 
Qeyd 3: Soyad dəyişikliyi varsa dəyişilməsini təsdiq edən sənədin surəti təqdim olunmalıdır. 



Qeyd 4: Miqrasiya Məcəlləsinin 45.1.5-ci maddəsində göstərilən əsaslarla əcnəbilərə və vətəndaşlığı 
olmayan şəxslərə müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin verilməsi ilə bağlı həmin maddədə nəzərdə 
tutulmuş ailə üzvünün notariat qaydasında təsdiq edilmiş razılıq ərizəsi tələb olunmalıdır. 
Qeyd 5: Müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin alınması (müddətinin uzadılması) barədə sənədlər qəbul 
edilərkən himayədə olan valideyin qismində yalnız əmək qabiliyyəti olmayan şəxslərin (əlilliyi olan 
şəxslər, 62 yaşına çatmış qadınlar və 67 yaşına çatmış kişilər), fəaliyyət qabiliyyəti olmayan 
şəxslərin və üzərində patronaj təyin edilmiş şəxslərin müraciətləri qəbul edilir. 
Əlilliyi olan şəxslərdən əlilliyi təsdiq edən sənədin notarial qaydasında təsdiq edilmiş surəti tələb 
olunur.  
62 yaşına çatmış qadınlardan və 67 yaşına çatmış kişilərdən yardıma ehtiyacı olması haqda 
notarial qaydasında təsdiq edilmiş ərizə tələb olunur. (Vətəndaş məmnunluğunun təmin olunması və 
sənəd qəbulunda bəzi prosedurların optimallaşdırılması baxımından sənədlərin təqdim olunmasında 
şəxsən iştirak edən şəxslərin razılıq ərizələri (qəbul şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən düzgünlüyü 
(həmin şəxsin iradəsini ifadə etməsi) təsdiqlənir və müraciət icraata qəbul edilir. Sənədlərin təqdim 
olunmasında şəxsən iştirak etməyən şəxslərin razılıq ərizələrinin notariat qaydasında təsdiqlənməsi 
zəruridir). 
Fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxslərdən bu haqda müvafiq məhkəmə qərarının notarial 
qaydasında təsdiq edilmiş surəti tələb olunur.  
Üzərində patronaj təyin edilmiş şəxslərdən bu haqda qəyyumluq və himayəçilik orqanının müvafiq 
sənədinin notarial qaydasında təsdiq edilmiş surəti tələb olunur. 
 

45.1.5 Xarici hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasındakı filial və nümayəndəliyinin rəhbəri 
və onun müavini vəzifəsini tutduqda: 

 

filial və nümayəndəliyinin 
rəhbəri olduqda 

1 filial və nümayəndəliyinin əsasnaməsinin (nizamnaməsinin) surəti 
(notariat qaydasında təsdiq edilmiş) 

2 dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti (notariat 
qaydasında təsdiq edilmiş) 

3 filial və nümayəndəliyinin rəhbərinə şirkət tərəfindən verilmiş 
etibarnamənin surəti (notariat qaydasında təsdiq edilmiş)(direktorun 
əmri, yığıcağın qərarı) 

filial və nümayəndəliyinin 
rəhbər müavini  olduqda 

1 
 

filial və nümayəndəliyinin əsasnaməsinin surəti (notariat qaydasında 
təsdiq edilmiş) 

2 dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti (notariat 
qaydasında təsdiq edilmiş) 

3 filial və nümayəndəliyinin rəhbərinə şirkət tərəfindən verilmiş 
etibarnamənin surəti (notariat qaydasında təsdiq edilmiş)(direktorun 
əmri, yığıcağın qərarı) 

45.1.5-1 Azərbaycan Respublikasında təsis edilmiş və təsisçisi və ya təsisçilərdən ən azı biri 
xarici hüquqi və ya fiziki şəxs olan hüquqi şəxsin rəhbəri və onun müavini vəzifəsini 
tutduqda 

1. hüquqi şəxsin nizamnaməsinin surəti (notariat qaydasında təsdiq edilmiş); 



2. rəhbər təyin oluunursa təsisçilərin qərarı, müavin təyin olunursa direktorun əmri; 

3. reyestrdən çıxarış (Vergilər Nazirliyindən). 

45.1.6 Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduqda 
 

İşəgötürən hüquqi 
şəxs olduqda 
 

1 nizamnamənin surəti (notariat qaydasında təsdiq edilmiş)  

2 
 

dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti (notariat qaydasında 
təsdiq edilmiş) (VÖEN) 

3 5 nəfər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olan işçilərin şəxsiyyət 
vəsiqələrinin surəti  

4 əmək müqavilələrinin surəti 

5 reyestrdən çıxarış (Vergilər Nazirliyindən )  

İşəgötürən fiziki 
şəxs olduqda 

1 VÖEN-in surəti (notariat qaydasında təsdiq edilmiş) 

2 5 nəfər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olan işçilərin şəxsiyyət 
vəsiqələrinin surəti   

3 əmək müqavilələrinin surəti 

45.1.6-1 Məcəllənin 64.0.6-cı, 64.0.6-1-ci, 64.0.7-ci, 64.0.9-cu, 64.0.10-cu, 64.0.11-ci və 64.0.17-ci 
maddələrində nəzərdə tutulan hallarda 

1.  Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinə və Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış başqa silahlı birləşmələrə xidmətə və ya işə dəvət 
olunan hərbi qulluqçulara və mütəxəssislərə  - Müdafiə Nazirliyindən məktub (adlı siyahı); 

2. kütləvi informasiya vasitələrinin Azərbaycan Respublikasında akkreditə olunmuş 
əməkdaşlarına - akreditasiya kartının notarial  qaydasında təsdiq edilmiş surəti. 

3. dənizçi – notarial qaydasında təsdiq edilmiş dənizçi kitabçası, hüquqi şəxsin müvafiq məktubu, 
şirkətin sənədləri. 

4. ali təhsil müəssisələrində mühazirə kurslarının oxunması üçün dəvət edilən professor-müəllim 
heyətinə və mühazirəçilərə - rektorun adından məktub. 

5. incəsənət işçilərinə - dəvət edən qurumun məktubu. 

6. müvafiq icra hakimiyyəti orqanında (Ədliyyə Nazirliyi) dövlət qeydiyyatından keçmiş idman 
klublarına işə dəvət olunan məşqçilərə və idmançılara – klubun məktubu, klubun hüquqi sənədləri ( 
notarial qaydasında təsdiq edilmiş); idmançı ilə bağlanan müqavilə. 

45.1.8 Azərbaycan Respublikasının ərazisində 
haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq 
üçün iş icazəsi aldıqda 
 

əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsə 
verilmiş Azərbaycan Respublikasının ərazisində 
haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq 
üçün iş icazəsi blankının surəti  
 

45.1.9 Azərbaycan Respublikasının ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində əyani formada və 
ümumtəhsil müəssisələrində təhsil aldıqda 



 

ali və orta ixtisas təhsili 
müəssisələrində təhsil aldıqda 

ali və orta ixtisas təhsil  müəssisəsinin rektorunun rəsmi məktubu 
(DMX-ya), tələbələrin siyahısı 

ümumtəhsil müəssisələrində təhsil 
aldıqda  

ümumtəhsil müəssisəsinin direktorunun arayışı 
 

45.1.10 Dövlət qeydiyyatına 
alınmış dini qurumlarda 
peşəkar dini fəaliyyətlə 
məşğul olduqda 

1. dini qurumunun nizamnaməsi (notariat qaydasında təsdiq edilmiş) 
2.  dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti (notariat 
qaydasında təsdiq edilmiş); 
3. Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmi məktubu. 

45.1.10-1 insan alverindən zərər çəkmiş şəxs hesab olunduqda 
müvəqqəti yaşama və ya olma hüququ verən sənəd tələb olunmur, insan alveri və ya təqibi 
keçirən orqanının vəsatəti, həmin orqanın yerləşdiyi ünvana qeydiyyata alınır. 

45.1.10-2 cinayət təqibi orqanlarına yardım göstərdikdə 
müvəqqəti yaşama və ya olma hüququ verən sənəd tələb olunmur, insan alveri və ya təqibi 
keçirən orqanın vəsatəti, həmin orqanın yerləşdiyi ünvana qeydiyyata alınır. 

45.1.11 Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrində nəzərdə tutulmuş əsaslar 
olduqda 

Müvafiq təhsil 
müəssisələrin müəllimləri 
üçün   

1 nizamnamənin surəti (notariat qaydasında təsdiq edilmiş)  

2 
 

dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti (notariat 
qaydasında təsdiq edilmiş) 

3 təhsil müəssisəsindən müvafiq arayış.   


