Azәrbaycan Respublikası Xarici İşlәr
Nazirliyinin Kollegiyasının 2019-cu il 14 fevral
tarixli Q/02-19 nömrәli Qәrarı ilә tәsdiq
edilmişdir
Azәrbaycan Respublikasının Xarici İşlәr Nazirliyi tәrәfindәn rәsmi sәnәdlәrә
şәhadәtnamәnin (apostilin) verilmәsi
QAYDALARI
Azәrbaycan Respublikasının Xarici İşlәr Nazirliyi tәrәfindәn rәsmi sәnәdlәrә
şәhadәtnamәnin (apostilin) (bundan sonra – apostil) verilmәsi Qaydaları (bundan sonra Qaydalar) 5 oktyabr 1961-ci il tarixli “Xarici rәsmi sәnәdlәrin leqallaşdırılması tәlәbini lәğv
edәn Konvensiya”ya, “Xarici rәsmi sәnәdlәrin leqallaşdırılması tәlәbini lәğv edәn
Konvensiya”ya qoşulmaq barәsindә” 5 mart 2004-cü il tarixli 595-IIQ nömrәli Azәrbaycan
Respublikasının Qanununa, “Xarici rәsmi sәnәdlәrin leqallaşdırılması tәlәbini lәğv edәn
Konvensiya”nın 6-cı maddәsindә nәzәrdә tutulmuş sәlahiyyәtli orqanların müәyyәn edilmәsi
barәdә” 10 dekabr 2004-cü il tarixli 544 nömrәli Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin
Sәrәncamına vә bu sahәdә mövcud olan digәr normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq
hazırlanmışdır. Qaydalar “Xarici rәsmi sәnәdlәrin leqallaşdırılması tәlәbini lәğv edәn
Konvensiya”ya (bundan sonra – Konvensiya) qoşulmuş dövlәtlәrin әrazisindә istifadә
edilmәsi nәzәrdә tutulan rәsmi sәnәdlәrә Azәrbaycan Respublikasının Xarici İşlәr Nazirliyi
tәrәfindәn apostilin verilmәsi prosedurlarını tәnzimlәyir.

1. Ümumi müddәalar
1.1. Apostil Azәrbaycan Respublikasının sәlahiyyәtli orqanları tәrәfindәn rәsmilәşdirilәn vә
Konvensiyaya qoşulmuş dövlәtlәrin әrazisindә tәqdim edilmәsi nәzәrdә tutulan rәsmi
sәnәdlәrә verilir.
1.2. Apostil rәsmi sәnәdi imzalamış şәxsin imzasının hәqiqiliyini, hәmin şәxsin sәlahiyyәtini,
elәcә dә rәsmi sәnәdә vurulmuş möhür vә ya ştampın hәqiqiliyini tәsdiq edir.
1.3. Apostilin üzәrindәki sәlahiyәtli şәxsin imzasının, möhürün vә ya ştampın tәsdiq edilmәsi,
yaxud leqallaşdırılması tәlәb olunmur.
1.4. Azәrbaycan Respublikası mәhkәmәlәrinin, prokurorluq vә әdliyyә orqanlarının
rәsmilәsdirdiyi sәnәdlәr, Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә notariat qaydasında tәsdiq
olunan sәnәdlәr, Azәrbaycan Respublikasının sәlahiyyәtli orqanları tәrәfindәn
rәsmilәşdirilmiş vәtәndaşlıq vәziyyәtinin dövlәt qeydiyyatına dair sәnәdlәr, habelә
Azәrbaycan Respublikasının diplomatik nümayәndәliklәri vә konsulluqları tәrәfindәn icra
edilәn sәnәdlәr, kommersiya vә gömrük әmәliyyatlarına birbaşa aidiyyәti olan inzibati
sәnәdlәr istisna olmaqla, digәr rәsmi sәnәdlәrә Azәrbaycan Respublikasının Xarici İşlәr
Nazirliyi tәrәfindәn apostil verilir.

1.5. Rәsmi sәnәdi imzalayan sәlahiyyәtli şәxsin imza nümunәsi, elәcә dә rәsmi sәnәdә
vurulmuş möhür vә ya ştampın nümunәsi hәmin sәnәdә apostilin verilmәsi mәqsәdilә
Azәrbaycan Respublikasının Xarici İşlәr Nazirliyi tәrәfindәn sorğu edilә bilәr.

2. Apostilin verilmәsi üçün rәsmi sәnәdlәrin qәbulu
2.1. Apostilin verilmәsi üçün fiziki şәxslәrә mәxsus rәsmi sәnәdlәr hәmin sәnәdi imzalamış
vә ya sәnәdin mәxsus olduğu şәxsin, o cümlәdәn bu şәxsin yaxın qohumlarının (әr, arvad,
valideynlәr vә uşaqlar, baba, nәnә vә nәvәlәr, qardaş vә bacılar) vә ya adına etibarnamә
verilmiş şәxsin müraciәti әsasında qәbul olunur. Apostil verilmәsi üçün dövlәt orqanlarına,
dövlәt adından yaradılan publik hüquqi şәxslәrә, dövlәt mülkiyyәtindә olan vә paylarının
(sәhmlәrinin) nәzarәt zәrfi dövlәtә mәxsus olan hüquqi şәxslәrә, büdcә tәşkilatlarına
(bundan sonra – qurumlar) mәxsus rәsmi sәnәdlәr müvafiq qurumun müraciәt mәktubu
(mәktubda rәsmi sәnәdlәri tәqdim edәn şәxsin adı, soyadı vә vәzifәsi qeyd olunmaqla)
әsasında qәbul olunur. Apostil verilmәsi üçün hüquqi şәxslәrә, nümayәndәliklәrә vә filiallara
mәxsus rәsmi sәnәdlәr müvafiq olaraq, hüquqi şәxsi, nümayәndәliyi vә ya filialı tәmsil edәn
şәxsә verilmiş etibarnamә әsasında qәbul olunur.
2.2. Rәsmi sәnәdlәrә apostilin verilmәsi üçün aşağıdakılar tәqdim edilmәlidir:
- apostilin verilmәsinә dair şәxsin müraciәt әrizәsi;
- apostilin verilmәsi üçün tәqdim edilәn rәsmi sәnәdin әsli vә surәti;
- rәsmi sәnәdi tәqdim edәn şәxsin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәdin әsli vә surәti;
- rәsmi sәnәd yaxın qohumlar tәrәfindәn tәqdim edildikdә, yaxın qohumluq әlaqәsini tәsdiq
edәn sәnәdin әsli vә surәti;
- rәsmi sәnәd etibarnamә vә ya qurumların müraciәt mәktubu әsasında tәqdim edildikdә,
müvafiq etibarnamәnin vә ya müraciәt mәktubunun әsli vә surәti;
- rәsmi sәnәd hüquqi şәxsә, nümayәndәliyә vә ya filiala mәxsus olduqda, hәmin hüquqi
şәxsin, nümayәndәliyin vә ya filialın dövlәt qeydiyyatına alınmasını tәsdiq edәn sәnәdin әsli
vә surәti;
- dövlәt rüsumunun ödәnilmәsi barәdә qәbz.
2.3. Rәsmi sәnәdә apostilin verilmәsinә görә ödәnilәn dövlәt rüsumunun mәblәği “Dövlәt
rüsumu haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu ilә tәnzimlәnir.

3. Apostilin verilmәsi üçün tәqdim edilmiş rәsmi sәnәdlәrә dair tәlәblәr
3.1. Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrlә vә ya
Azәrbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilә ziddiyyәt tәşkil edәn, elәcә dә
mәzmununa görә Azәrbaycan Respublikasının mәnafeyinә, Azәrbaycan Respublikası
vәtәndaşlarının şәrәf vә lәyaqәtinә xәlәl gәtirәn sәnәdlәrә apostil verilmir.
3.2. Apostilin verilmәsi üçün tәqdim edilmiş rәsmi sәnәdlәrә sonradan әlavә mәlumatın daxil
edilmәsinә, sona qәdәr tamamlanmamış sәtirlәrә vә digәr boş yerlәrә xәtt çәkilmәsinә yol
verilmir.
3.3. Rәsmi sәnәdin üzәrindә nümunәsi Azәrbaycan Respublikasının Xarici İşlәr Nazirliyindә
olmayan imza, möhür vә ya ştamp olduqda, yaxud rәsmi sәnәd qanunvericiliklә müәyyәn
edilmiş blankda (formada) tәrtib edilmәdikdә, habelә rәsmi sәnәdin üzәrindәki imza, möhür
vә ya ştamp silindikdә, yaxud korlandıqda sәnәdә apostil verilmir.
3.4. Bir neçә vәrәqdәn ibarәt olan rәsmi sәnәdlәr tikilәrәk vәrәqlәri nömrәlәnmәli vә sәnәdin
tikilmiş hissәsi sәlahiyyәtli şәxs tәrәfindәn imzalanaraq möhürlә tәsdiq edilmәlidir.
3.5. Apostilin verilmәsi üçün tәqdim edilmiş rәsmi sәnәdlәrin bu Qaydalara uyğunluğu
Azәrbaycan Respublikası Xarici İşlәr Nazirliyinin mәsul әmәkdaşı tәrәfindәn yoxlanılır.
3.6. Bu Qaydalara uyğun olmayan rәsmi sәnәdlәrә apostilin verilmәsindәn imtina edilir.
Apostilin verilmәsindәn imtina edilәn sәnәd 3 (üç) iş günü müddәtindә Azәrbaycan
Respublikası Xarici İşlәr Nazirliyinin mәsul әmәkdaşı tәrәfindәn müraciәt etmiş şәxsә
imtinanın sәbәbi izah edilmәklә geri qaytarılır. Rәsmi sәnәdә apostilin verilmәsi ilә bağlı
tәkrar müraciәtә imtinanı doğuran sәbәblәr aradan qaldırıldıqdan sonra bu Qaydalara uyğun
olaraq baxılır.

4. Rәsmi sәnәdlәrә apostilin verilmәsi
4.1. Apostilin verilmәsi üçün tәqdim edilmiş rәsmi sәnәdlәrә 5 (beş) iş günü müddәtindә bu
Qaydalara uyğunluğu yoxlanıldıqdan sonra apostil verilir.
4.2 Apostil rәsmi sәnәdin әslinin mәtn olmayan hissәsinә yapışdırılır. Apostil onu imzalayan
sәlahiyyәtli şәxs tәrәfindәn ingilis dilindә doldurulur.
4.3. Apostildә tarix vә nömrә aydın şәkildә yazı ilә qeyd olunmalı, sәlahiyyәtli şәxsin imzası
vә möhürün әksi oxunaqlı olmalıdır.

5. Rәsmi sәnәdlәrә verilmiş apostilin qeydiyyatı vә onların tәhvil verilmәsi
5.1. Azәrbaycan Respublikasının Xarici İşlәr Nazirliyi tәrәfindәn apostil verilmiş rәsmi
sәnәdlәr “Apostillәrin elektron reyestri” altsisteminә Azәrbaycan Respublikası Әdliyyә
Nazirliyinin “Elektron notariat” informasiya sistemi vasitәsi ilә daxil edilir. “Apostillәrin
elektron reyestri” altsistemindә rәsmi sәnәdlәrә verilmiş apostillәr ilә bağlı aşağıdakı
mәlumatlar qeyd olunur:
- apostilin nömrәsi;
- apostilin tarixi;
- apostil verәn orqanın adı;
- apostili imzalamış sәlahiyyәtli şәxsin adı vә soyadı;
- sәnәdin tipi;
- sәnәdin nömrәsi vә tarixi;
- sәnәdi imzalamış şәxsin adı, soyadı vә vәzifәsi;
- sәnәdi verәn orqan;
- sәnәdin adı;
- sәnәdin qısa mәzmunu;
- sәnәdi tәqdim edәn şәxsin adı vә soyadı.
5.2. Rәsmi sәnәdә verilmiş apostilin qeydiyyatı “Apostillәrin elektron reyestri” altsistemi
vasitәsilә çap olunmuş çıxarışın apostilin verilmәsi üçün tәqdim edilmiş sәnәdlәrin surәtinә
әlavә olunmaqla aparılır.
5.3. Apostil verilmiş rәsmi sәnәdlәr bu Qaydaların 2.1-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş aidiyyәti
şәxslәrә “Apostillәrin elektron reyestri” altsistemindәn çıxarışa imza etdirilmәklә tәhvil verilir.

6. Apostil blanklarının çap edilmәsi
Apostil blankları Azәrbaycan Respublikası Xarici İşlәr Nazirliyinin sifarişi әsasında çap edilir.

Apostilin nümunәsi
7.1. Apostil blankı Konvensiyada qeyd olunan şәhadәtnamәnin nümunәsinә uyğun
hazırlanır (әlavә olunur).
7.2. Apostil blankında müvafiq mәlumatlar Azәrbaycan vә ingilis dillәrindә qeyd olunur.

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)
(5 oktyabr 1961-ci il Haaqa Konvensiyası)
AP № 000000

1. Ölkә
Country

Azәrbaycan Respublikası / Republic of Azerbaijan

Hаzırkı rәsmi sәnәd / This public document
2. imzalayan (sоyаdı)
has been signed by (surname) _______________________________________________________
3. hansı qismdә çıxış etmişdir
acting in the capacity of ____________________________________________________________
4. möhürün, ştаmpın sаhibi
bears the seal, stamp of
_____________________________________________________________
Tәsdiq еdilmişdir / Certified
5. şәhәr/city
in
Bakı

6.tarixdә/date
at__________________________________

7. tәrәfindәn
by
Xarici İşlәr Nazirliyinin Konsulluq idarәsi / Consular Department
of the Ministry of Foreign Affairs
8. nömrәli
reg.number
_______________________________________________________________________
9. möhür (ştаmp) / seal (stamp)

10.imzа / signature
____________________________________

