
 
 

FRANSANIN AZƏRBAYCANDAKI SƏFIRLIYI 
 

MONAKO ÜÇÜN UZUNMÜDDƏTLI VIZA  
 
Bu təlimat Monakoda yaşamaq istəyənlərə aiddir: o, Monakoda işləmək və Fransada yaşamaq istəyən 
şəxslərə aid deyil. 
 

� Sənədlər 2 nüsxədə təqdim olunmalıdır : birinci nüsxə sənədlərin əslindən, ikinci isə A4 formatında 
surətindən ibarət olmalıdır. Əgər müəyyən bir səbəb üzündən sizdə sənədin əsli yoxdursa, bu zaman 
hər iki nüsxədə həmin sənədin surətini təqdim etməlisiniz. 

� Viza müraciəti xərci: 99 avro (azərbaycan manatı ilə viza müraciəti edilən gün səfirliyin 
dəftərxanasındakı kursa əsasən ödənilir). Rüsum heç bir halda, hətta viza verilməsə də, geri 
qaytarılmır. 

� Viza müraciəti edən vətəndaş sənədləri təqdim edəndə və vizanı alanda şəxsən özü gəlməlidir. 
� Sənədlərin tam olması mütləq viza verilməsinə təminat vermir. Bundan başqa, aşağıdakı siyahıda 

göstərilən əlavə sənədlərin təqdim olunması tələb edilə bilər. 
 
Fransız konsulluğunun rəhbərliyi Monakoya uzunmüddətli viza verməzdən əvvəl Knyazlığın səlahiyyətli 
orqanları ilə məsləhətləşməlidir. 
 
Uzunmüddətli viza üçün iki istisna hal: 
1) Avropa Birliyinin üzvləri olan ölkələrin və Şengen iqtisadi məkanına daxil olan ölkələrin və Đsveçrə 
vətəndaşları uzunmüddətli viza üçün birbaşa Monakonun səlahiyyətli orqanlarına müraciət etməlidirlər. 
2) Fransada ən azı bir il yaşamış şəxslər viza almaq üçün Monakodakı Fransa səfirliyinə müraciət 
etməlidirlər. 
 

2 NÜSXƏDƏ TƏQDIM OLUNACAQ SƏNƏDLƏRIN SIYAHISI VƏ DÜZÜLÜŞÜ ASAGIDAKI QAYDA ÜZRƏDIR: 

 1) Dosyenizin tam olmasını yoxlamaq üçün təqdim etdiyiniz hər bir sənədin və onun surətinin olduğunu 
qeyd etdiyiniz hazırki siyahı 

 2) Uzunmüddətli viza üçün lazımı qaydada doldurulmuş və imzalanmış 2 ərizə blankı (blank aşağıdakı 
internet səhifəsində yüklənə bilər)* 

 3) Normalara uyğun 2 ədəd fotoşəkil  

 4) Son 10 ildə verilmiş və etibarlılıq müddətinin bitməsinə ən azı 6 ay qalan Pasportun ƏSLĐ + 
SURƏTĐ + şəxsi məlumatları daşıyan səhifələrin surəti  

 5) Şəxsiyyət vəsiqəsinin (azərbaycan) ƏSLĐ + SURƏTĐ 

 6) Məhkumluğun olması (olmaması) barədə çıxarışın ƏSLĐ + SURƏTĐ 

 7) Öz ölkənizdə və ya başqa bir ölkədə məhkum olunmamağınız, heç zaman müflis elan edilməməyiniz, 
ədliyyə və ya polis orqanları ilə hal-hazırda heç bir araşdırma olmaması barəsində yazılı bəyanatın 
ƏSLĐ + SURƏTĐ 

 8) Monakoda sizin gələcək vəziyyətinizlə bağlı sənədlər : 

-Monako Knyazlığının Əmək Xidməti tərəfindən təsdiq edilmiş əmək müqaviləsinin, 

-və ya kommersiya strukturu və ya firma təşkil etmək barəsində müraciətin, 

- və ya Monakoda yaşayan fransız, monakolu və ya xarici vətəndaşla evlənmək barəsində arayışın, 

-və ya sizin maddi vəziyyətinizi təsdiq edən bank arayışının ƏSLĐ + SURƏTĐ 

 9) Monakoda yaşayışı təsdiq edən sənədin ƏSLĐ + SURƏTĐ: 

-kirayə haqqında müqavilə və ya kirayə haqqında öhdəlik, 
-və ya daşınmaz əmlak olmasını təsdiq edən sənəd, 
-və ya Monako ictimai təhlükəsizlik xidmətinin verdiyi ödənişsiz yaşayış sənədi, 
- və ya Monakoya gələndən sonra üç ay müddətində yuxarıda göstərilən sənədlərdən birini təqdim 
edəcəyiniz barədə yazılı öhdəlik. 

 10) Əgər siz bir avropa vətəndaşı ilə evlisinizsə nigah şəhadətnamənizin və həyat yoldaşınızın 
pasportunun surəti 

 
*Blank üçün konsulluğun Đnternet səhifəsi: www.ambafrance-az.org 

Əlavə suallarınız var: visas.bakou-amba@diplomatie.gouv.fr 


