Azərbaycan Respublikasına səfər etmək istəyən əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslərə vizaların verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu
üzrə inzibati reqlament

1. Ümumi müddəalar
1.1. Elektron xidmətin adı: Azərbaycan Respublikasına səfər etmək istəyən
əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün elektron qaydada verilən vizaların (eviza) alınması məqsədi ilə e-müraciət
1.2.

Elektron xidmətin məzmunu:

Bu xidmət Azərbaycan Respublikasına səfər etmək istəyən əcnəbi və
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin vizaları almaq üçün Nazirliyə müvafiq müraciətin
edilməsinin və tələb olunan sənədlərin verilməsinin təşkil edilməsini əhatə edir.
1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:
- “Ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında” Azərbaycan
Respublikasının 14 iyun 1994-cü il tarixli 813 nömrəli Qanunu;
- Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1994-cü il 29 noyabr tarixli 928
saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və
pasportlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi
haqqında” Əsasnamə;
- “Azərbaycan Respublikasına gələn əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan
şəxslərə vizaların rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 13 sentyabr tarixli 326
nömrəli Fərmanı;
- “Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23
may tarixli 429 saylı Fərmanı;
- “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə
elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”nın və “Elektron xidmət
növlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrəli Qərarı

1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı:
Xarici İşlər Nazirliyi
1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları:
1.

Azərbaycan Respublikasının səfirlik və konsulluqları

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi:
Bu sahədə göstərilən elektron xidmət qismən avtomatlaşdırılmışdır.
1.7. Elektron xidmətin icra müddəti:
Viza verilməsi haqqında əcnəbilərin ərizələrinə Azərbaycan Respublikasının
Xarici İşlər Nazirliyi və ya Azərbaycan Respublikasının səfirlikləri və konsulluqları
onlara müraciət olunduğu gündən ən geci bir ay keçənədək, onların səfəri təcili
müalicəsi, yaxud Azərbaycan Respublikasında yaşayan qohumunun ağır xəstəliyi və
ya ölümü ilə bağlıdırsa, bu faktları təsdiq edən sənəd təqdim olunduqdan ən geci 48
saat keçənədək baxırlar. Turistlərə viza verilməsi haqqında ərizələrə müraciət edildiyi
gündən ən geci on beş iş günü keçənədək baxılır.
1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi:
Azərbaycan Respublikasına səfər etmək istəyən əcnəbi və vətəndaşlığı
olmayan şəxslərə vizaların rəsmiləşdirilməsi və ya vizaların rəsmilədşirilməsindən
imtina.
2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi
2.1. Elektron xidmətin növü: İnteraktiv
2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş: ödənişli
2.2.1. Ölkədən asılı olaraq
2.2.2. Benifisiar (alan) bank
Adı:

Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Bankının
Mərkəzi filialı

Kodu:
VÖEN:
m/h:
S.W.I.F.T. Bik:

805722
990 000 1881
013 701 000 2944
İBAZAZ2X

AR MN DXA-nın 1 saylı xəzinədarlıq idarəsi
Hesab №-si
33205019449328518204
VÖEN:
170 098 6181
1.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri:
Azərbaycan Respublikasına səfər etmək istəyən əcnəbi və vətəndaşlığı
olmayan şəxslər
2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri:
http://evisa.mfa.gov.az/
2.5.
Elektron xidmət barədə məlumatlandırma:
http://mfa.gov.az/index.php?option=com_content&task=view&id=1335&It
emid=307
2.6.Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və
onların təqdim olunma forması:
Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər aşağıdakılardır:
- vizanın verilməsi haqqında doldurulmuş ərizə;
- səyahət sənədinin skan edilmiş surəti;
- şəxsin fotoşəklinin skan edilmiş surəti;
- dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə qəbzin skan edilmiş surəti;
- səfərin məqsədini təsdiq edən sənədin skan edilmiş surəti;
Ərizə forması xidmətin təqdim edildiyi internet ünvanında (e-viza internet
səhifəsi) doldurulur və doldurulduqdan sonra, digər müvafiq sənədlərlə birlikdə
baxılması üçün Xarici İşlər Nazirliyinə və ya Azərbaycan Respublikasının səfirlik və
konsulluqlarına təqdim olunur.
2.6.1. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər dövlət
orqanlarının informasiya ehtiyatında olduqda:
Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər dövlət orqanlarının
informasiya ehtiyatında mövcud deyil.
2.6.2. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan məlumatlar və sənədlər
dövlət orqanlarının informasiya ehtiyatında olmadıqda:

-

səyahət sənədinin skan edilmiş surəti;
şəxsin fotoşəklinin skan edilmiş surəti;
dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə qəbzin skan edilmiş surəti;
səfərin məqsədini təsdiq edən sənədin skan edilmiş surəti;
3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar

3.1. İnformativ növlü elektron xidmətlər istifadəçilər üçün daim açıqdır və
müraciət edilməsi hər hansı qaydada məhdudlaşdırıla bilməz.
3.2. İnteraktiv elektron xidmətlər uçun sorğu:
Sorğu e-viza internet ünvanının xüsusi bölməsində yaradılmış və real vaxt
rejimində ərizə formasının doldurulması, eləcə də vizanın rəsmiləşdirilməsi üçün
tələb olunan digər müvafiq sənədlərinin surətinin əlavə edilməsi ilə formalaşdırılır.
Doldurulmuş ərizə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər nazirliyində qeydiyyata
düşür və sənədin qəbul edilməsi barədə ərizəçiyə bildiriş göndərilir.
3.3. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:
3.3.1. sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina halları:
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən əcnəbilərə Azərbaycan
Respublikasına gəlmək yalnız aşağıdakı hallarda qadağan edilir:
1) milli təhlükəsizliyin, yaxud ictimai asayişin mühafizəsi mənafeyi tələb edirsə;
2) bu, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının və digər şəxslərin hüquqlarının
və qanuni mənafelərinin qorunması üçün zəruridirsə;
3) şəxs Azərbaycan Respublikasına əvvəlki gəlişi zamanı Azərbaycan
Respublikası qanunlarının tələblərini pozmuşsa;
4) Azərbaycan Respublikasına kəlməsi haqqında vəsatət qaldırarkən şəxs özü
haqqında yalan məlumat vermişsə;
5) ruhi və ya yoluxucu xəstəliklərə tutulmuş şəxsin Azərbaycan Respublikasına
kəlməsi əhalinin sağlamlığı üçün təhlükə törədirsə (belə təhlükə törətməyən və öz
hesablarına, ya da qanuni qəyyumlarının və ya nümayəndələrinin maddi himayəsi ilə
müalicəyə gələn şəxslər istisna təşkil edir) ;
6) şəxs əvvəllər Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara çıxarılmışsa;
7) şəxsin Azərbaycan Respublikasına daxil olması arzuolunmaz hesab
edilmişsə.
Viza verilməsindən imtina edildikdə, bu barədə əsaslandırılmış məlumat verilir.
3.3.2. sorğunun qəbulu.
Vizanın verilməsi haqqında ərizə və tələb olunan digər müvafiq sənədlər
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının

səfirlik və konsulluqları tərəfindən qəbul edilir. “Ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və
pasportlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 14 iyun 1994-cü il tarixli 813
nömrəli Qanunu 12-ci maddəsinin ikinci hissəsində nəzərdə tutulmuş hallarda viza
verilməsi haqqında xahiş, səbəbləri yazılı şəkildə ərizəçinin nəzərinə çatdırılmaqla
rədd edilir və onun təkrar ərizəsinə imtinanı doğuran səbəblər aradan qaldırıldıqdan
sonra baxılır.
3.4. Sorğunun icrası:
Vizanın rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı ərizəyə Azərbaycan Respublikasının
səfirlik və konsulluqlarında, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər və Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyində baxılır. Müvafiq dövlət qurumları tərəfindən viza
verilməsi haqqında əcnəbilərin ərizələrinə onlara müraciət olunduğu gündən ən
geci bir ay keçənədək, onların səfəri təcili müalicəsi, yaxud Azərbaycan
Respublikasında yaşayan qohumunun ağır xəstəliyi və ya ölümü ilə bağlıdırsa,
bu faktları təsdiq edən sənəd təqdim olunduqdan ən geci 48 saat keçənədək
baxırlar. (turistlərə müraciət edildiyi gündən ən geci on beş iş günü keçənədək)
Vizanın verilməsi ilə bağlı ərizəyə və digər müvafiq sənədlərə Azərbaycan
Respublikasının aidiyyəti dövlət orqanları tərəfindən baxılır və təqdim edilmiş
sənədlər düzgün tərtib edildikdə, müvafiq vizanın rəsmiləşdirilməsinə icazə
verilir. Vizanın verilməsi ilə bağlı təqdim edilmiş sənədlər qanunvericiliyə
uyğun tərtib edilmədikdə, sənədlər geri qaytarılır.
3.5. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:
Xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarəti Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər
Nazirliyi tərəfindən nəzarət edilir.
3.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr:
Viza verilməsi haqqında ərizəyə baxılmasında süründürməçiliyə yol
verilməsindən və ya ərizəyə baxmaqdan imtina edilməsindən əcnəbilər və
vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının müvafiq məhkəməsinə
şikayət edə bilərlər.

