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FRANSANIN AZƏRBAYCANDAKI S ƏFIRLIYI 
 

QISAMÜDDƏTLI ŞENGEN VIZASI – Avropa Birliyi  v ə ya Avropa İqtisadi Məkanı üzvü olan 
ölkənin  və İsveçrə vətəndaşının ailə üzvü 

 
� Bu təlimat Avropa Birliyi v ə ya Avropa İqtisadi Məkanı üzvü olan ölkənin və ya İsveçrə 

vətəndaşının həyat yoldaşına, 21 yaşına çatmamış öladlarına, himayəsində olan valideynlərin ə 
və öladlarına aiddir. 

� Sənədlər və ya fotosurətlər çatışmasa «natamam qovluq» viza verilməməsi riski yaradır  
� Viza müraciəti xərci: ödənişsizdir  
�  

2 NÜSXƏDƏ TƏQDIM OLUNACAQ S ƏNƏDLƏRIN SIYAHISI V Ə DÜZÜLÜŞÜ ASAGIDAKI QAYDA ÜZR ƏDIR: 

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

 1) 1 ədəd lazımı qaydada doldurulmuş, tarixi qoyulmuş və imzalanmış qısamüddətli viza müraciəti 
blankı 

 2) Təzəlikl ə çəkilmi ş 1 ədəd rəngli fotoşəkil blankda bu məqsədlə nəzərdə tutulmuş yerə 
yapışdırılmalıdır. 

 3) - Son 10 ildə verilmiş və vizanın etibarlılıq müddəti bitəndən sonra ən azı 1 il 3 ay etibarlı olan 
pasportun ƏSLİ + SURƏTİ +şəxsi məlumatları əks etdirən səhifələrin foto-surəti 

 4) Avropa Birliyi  və ya Avropa İqtisadi Məkanı üzvü olan ölkənin və İsveçrə vətəndaşı ilə qohumluq 

əlaqəsini təsdiq edən sənədin 1 fotosurəti  
-ailə vəziyyəti barəsində sənəd, 

valideynlərin boşanması olan halda əgər söhbət 18 yaşına çatmamış uşqdan gedirsə  

-uşağa qəyyumluğun verilməsini dəqiqləşdirən sənəd 

 5) Avropa Birliyi və ya Avropa İqtisadi Birliyi və İsveçrə vətəndaşının milliyyətini təsdiq edən : 

-ya şəxsiyyət vəsiqəsinin 

-ya pasportun 

-səlahiyyətli səfirliyin v ə ya konsulluğun verdiyi arayışın 

-ya hər hansı bir inandırıcı sənədin 1 fotosurəti  

 6) Avropa Birliyi və ya Avropa İqtisadi Birliyi və İsveçrə vətəndaşının Fransaya köçməsini 
əsaslandıran  arayışların 1 fotosurəti  : 
-iş və ya icarə müqaviləsi və ya mənzilin olması barədə arayış 

-Fransaya köçüb yaşaması barədə niyyət məktubu 

 7) Ailə üzvü kimi «himayədə» 21 yaşdan yuxarı uşaqla qohumluq dərəcəsini təsdiq edən sənədin 1 
fotosurəti  
- Avropa Birliyi və ya Avropa İqtisadi Məkanı üzvü olan ölkənin və ya İsveçrə vətəndaşının viza 
müraciəti edənin onun himayəsində olduğunu təsdiq edən iltizam və ya 

- viza müraciəti edənin doğulduğu ölkənin və ya gəldiyi ölkənin müvafiq hakimiyyət orqanlarının 
verdiyi sənəd 

 
Səfirliyin internet səhifəsi: www.ambafrance-az.org 

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

 
 


