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“Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin) statusu 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 2 aprel tarixli, 984-IIIQD nömrəli Qanununun 
icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin) statusu 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 8 iyul tarixli, 148 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, № 7, maddə 410; 2008-ci il, № 3, 
maddə 168) 2-ci bəndinin ikinci abzasında “10-cu maddəsinin ikinci hissəsində” sözləri 
“10-cu və 12-ci maddələrinin ikinci hissələrində” sözləri ilə əvəz edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 13 noyabr tarixli, 419 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, № 11, maddə 
795; 2004-cü il, № 1, maddə 19; 2007-ci il, № 8, maddə 765; 2008-ci il, № 3, maddə 168, № 8, 
maddə 722) ilə təsdiq edilmiş “Qaçqın” statusu verilməsi haqqında vəsatətə baxılması 
Qaydası”nın 15-ci bəndinin birinci abzasından “16 yaşına çatmış” sözləri çıxarılsın. 

3. Azərbaycan Respublikasında qaçqın statusu almış şəxslərə verilən Qaçqın 
vəsiqəsinin və Yol sənədinin təsviri, spesifikasiyası və nümunələri təsdiq edilsin. 

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki: 
4.1. bu Fərmanın 3-cü bəndində göstərilən sənədlərin blanklarının qanunvericiliklə 

müəyyən edilmiş qaydada hazırlanması üçün müvafiq tədbirlər görsün; 
4.2. bu Fərmanın 3-cü bəndində göstərilən sənədlərin blanklarının ciddi hesabat 

sənədi kimi uçotu qaydalarını müəyyən etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin; 

4.3. bu Fərmanın 3-cü bəndində göstərilən sənədlərin verilməsi üçün alınan dövlət 
rüsumunun məbləğlərinə dair təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
təqdim etsin; 

4.4. öz səlahiyyətləri daxilində bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 
 

İlham ƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı şəhəri, 9 avqust 2010-cu il 
                   № 313 
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TƏSDİQ EDİLMİŞDİR 
 
 

Qaçqın vəsiqəsinin təsviri 
 

Qaçqın vəsiqəsi açıq boz rəngli, 106 mm x 74 mm ölçülüdür. İCAO-nun (Beynəlxalq 
Mülki Aviasiya Təşkilatının) 9303 nömrəli sənədinə uyğundur. 

Qaçqın vəsiqəsinin üz tərəfinin yuxarı sol küncündə Azərbaycan Respublikası Dövlət 
gerbinin rəngli təsviri verilmiş, onun yanında soldan sağa “AZƏRBAYCAN 
RESPUBLİKASI”, onun altında “QAÇQIN VƏSİQƏSİ” sözləri yazılmışdır. Qaçqın 
vəsiqəsində iki latın hərfindən ibarət olan seriya (QV) və yeddirəqəmli nömrə yazılmışdır. 

Qaçqın vəsiqəsinin üz tərəfində Azərbaycan Respublika Dövlət gerbinin alt 
hissəsində 25 mm x 30 mm ölçüdə vəsiqə sahibinin fotoşəkli üçün yer nəzərdə 
tutulmuşdur. Vəsiqə sahibinin fotoşəklinin aşağı sağ küncündə möhür üçün yer 
qoyulmuşdur. 

Ortada “Soyadı”, “Adı”, “Atasının adı”, “Doğulduğu yer və tarix”, “Vətəndaşlığı” və 
“Daimi yaşadığı ölkə” sözləri yazılmışdır. 

Qaçqın vəsiqəsinin üz tərəfinin altı boyunca maşınla oxuna bilən ikizolaqlı optik 
nəzarət oxusu hissəsi vardır. 

Qaçqın vəsiqəsinin arxa tərəfində “Ailə vəziyyəti”, “Boyu”, “Qan qrupu”, 
“Gözlərinin rəngi”, “Cinsi”, “Yaşayış yeri”, “Vəsiqənin verilmə tarixi”, “Etibarlıdır”, 
“Vəsiqə sahibinin imzası”, “Vəsiqə verən orqanın adı”, “Səlahiyyətli şəxsin imzası”, “Bu 
vəsiqənin sahibi Azərbaycan Respublikası tərəfindən “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin 
(ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin) statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
1999-cu il 21 may tarixli Qanunu əsasında qaçqın kimi tanınır. Bu vəsiqənin sahibi 
Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaçqınlar üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 
hüquqlar əldə edir və vəzifələr daşıyır.” sözləri yazılmışdır. 

Qaçqın vəsiqəsində fon şəkli olaraq sağ tərəfdə ulduz və Azərbaycan Respublikası 
Dövlət gerbinin təsviri verilmişdir. 

Qaçqın vəsiqəsində yazılar Azərbaycan və ingilis dillərindədir. 
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Qaçqın vəsiqəsinin spesifikasiyası 
 

Yüksəkkeyfiyyetli şəffaf plastik örtük arasında yerləşdirilmiş (laminasiya olunmuş) kağızın 
tərkibi 100 faiz sellülozdan olan Qaçqın vəsiqəsi çoxçalarlı intaqlio və metalloqrafik üsulla çap 
olunur. Kağız və istifadə olunan boya Qaçqın vəsiqəsinin lazer printerində çap olunması üçün 
müvafiq hərarət dərəcəsinə davamlı olmalıdır. 

Qaçqın vəsiqəsi üzərində görünən və görünməyən formada Azərbaycan 
Respublikasının simvolları göstərilir. 

Qaçqın vəsiqəsinin səthi hamardır. Kağızın tərkibində görünən fluoressent lifler vardır. 
Qaçqın vəsiqəsinin istehsalı üçün istifadə olunan kağız optik cəhətdən ultrabenövşeyi şüalan 
buraxmır. İstehsalında gilyoş, mikroçap və qabarıq çap üsullarından istifadə olunur. 

Qaçqın vəsiqəsinin şəxsi məlumatlara aid hissəsi “göy qurşağı” çap üsulu ilə təsvir olunur. 
“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI”, “QAÇQIN VƏSİQƏSİ” sözlərinin yazılışında optik dəyişən 
mürəkkəbdən istifadə edilir. Qaçqın vəsiqəsinin üzərində olan seriya və nömrə maqnetik 
mürəkkəblə çap edilir. Qaçqın vəsiqəsinin bir sıra elementləri infraqırmızı optik mürəkkəblə təsvir 
olunur və qoruyucu əlamətlər Qaçqın vəsiqəsinin üzərində proporsional şəkildə yerləşdirilir. 

Qaçqın vəsiqəsinin qalınlığı 0,76 mm-dir. 
Qaçqın vəsiqəsinin maşınla oxuna bilən hissəsi ikizolaqlıdır. 
Qaçqın vəsiqəsi üçün istifadə olunmuş kağız və boya ən azı on il öz keyfiyyətini və 

xüsusiyyətini saxlamalıdır. 
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Qaçqın vəsiqəsinin nümunəsi 
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Yol sənədinin təsviri 
 

Yol sənədi 88 mm x 125 mm ölçülü cilddən, 32 səhifədən ibarətdir, İCAO-nun 
(Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının) 9303 nömrəli sənədinə və Qaçqınların statusu 
haqqında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 1951-ci il 28 iyul tarixli Konvensiyasının 28-ci 
maddəsində nəzərdə tutulmuş yol sənədinin nümunəsinə uyğundur. 

Yol sənədinin cildindəki və səhifələrindəki yazılar Azərbaycan və ingilis dillərindədir.1 
Cildin üz qabığı tünd göy rəngdədir, yuxarı sol küncündə 30 dərəcə bucaq altında iki 

qızılı xətt çəkilmiş, qızılı rənglə yuxarıda “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI” sözləri 
yazılmış, ortada Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin qızılı qrafik təsviri verilmiş, 
“YOL SƏNƏDİ (28 iyul 1951-ci il Konvensiyası)” sözləri yazılmış, aşağıda elektron 
pasportun işarəsi qoyulmuşdur.2 

Cildin üz qabığının iç tərəfi cildin rənginə uyğun milli ornamentlə işlənmiş və yuxarı 
hissəsində “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI” sözləri yazılmış, ortada Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət gerbinin açıq rəngli təsviri verilmiş, onun fonunda “QAÇQIN 
STATUSU ALMIŞ ŞƏXSİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜDUDLARINDAN 
KƏNARDA HƏRƏKƏT ETMƏSİ ÜÇÜN YOL SƏNƏDİ” sözləri yazılmış, Yol sənədinin 
seriyası (YS) və yeddirəqəmli nömrəsi göstərilmiş, aşağı hissəsində Yol sənədi sahibinin 
biometrik identifikasiya tələblərinə uyğun qaydada şifrələnmiş üz təsviri və əl-barmaq izi 
üzrə məlumatlar olan elektron informasiya daşıyıcısı yerləşdirilmiş və “Bu sənəd cild 
nəzərə alınmadan 32 səhifədən ibarətdir.” sözləri yazılmışdır.3 

Cildin arxa qabığının iç tərəfində milli ornament fonunda ortada Azərbaycan 
Respublikası Dövlət gerbinin açıq rəngli təsviri verilmişdir və “Diqqət: Yol sənədi 
Azərbaycan Respublikasının mülkiyyətidir. Sənəd itdikdə dərhal Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidmətinə və ya Azərbaycan Respublikasının 
diplomatik nümayəndəlik və ya konşulluqlarına müraciət olunmalıdır. Bu sənəd etibarlılıq 
müddəti bitdikdə, sahibi qaçqın statusunu itirdikdə və ya qaçqın statusundan məhrum 
edildikdə sənədi verən orqana təhvil verilməlidir.” sözləri yazılmışdır.4 

Cildin arxa qabığı tünd göy rəngdədir. Onun üstündə heç bir yazı və təsvir yoxdur. Yol 
sənədi sahibinin üz təsviri və əl-barmaq izi üzrə məlumatlar olan antenli mikroçip formalı elektron 
informasiya daşıyıcısı biometrik identifikasiya tələblərinə uyğun qaydada şifrlənərək, cildin arxa 
qabığı ilə iç tərəfinin arasına yuxarı hissədə yerləşdirilmişdir (yapışdırılmışdır).5 

Yol sənədinin 3-cü və 4-cü səhifələrindən başqa bütün səhifələrində aşağıda “Bu 
sənəd cild nəzərə alınmadan 32 səhifədən ibarətdir.” sözləri yazılmışdır. 

Yol sənədinin bütün səhifələri ornamentlə işlənmiş, 3-cü və 4-cü səhifələrdən başqa 
bütün səhifələrdə ortada Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin açıq rəngli təsviri 
verilmişdir. 3-cü və 4-cü səhifələrdən başqa bütün səhifələrin aşağı hissəsində sağda və 
solda adi sıra nömrəsi qoyulmuşdur. 3-cü və 4-cü səhifələrdən başqa bütün digər 



cütrəqəmli səhifələrin yuxarı sol küncündə, təkrəqəmli səhifələrin isə yuxarı sağ küncündə 
tünd qırmızı rəngdə “28 iyul 1951-ci il Konvensiyası” sözləri yazılmışdır. 1-4-cü səhifələrdən 
başqa bütün digər cütrəqəmli səhifələrin yuxarı sağ küncündə, təkrəqəmli səhifələrin isə yuxarı sol 
küncündə lazer perforasiyası üsulu ilə Yol sənədinin seriyası (YS) və yeddirəqəmli nömrəsi 
yazılmışdır.6 

Yol sənədinin 1-ci səhifəsində “1. Yol sənədi bir nüsxə olmaqla pasport əvəzinə 
verilir.”, “2. Bu sənədin sahibinin sənədin etibarlılıq müddətinin bitməsinə ən azı üç ay 
qalmış Azərbaycan Respublikasına qayıtmaq hüququ vardır.” və “3. Bu sənədin sahibi 
Azərbaycan Respublikasında məskunlaşmırsa, yenidən səyahət etmək istədikdə, yeni 
sənəd üçün yaşadığı ölkənin səlahiyyətli orqanlarına müraciət etməlidir.” sözləri 
yazılmışdır. 

Yol sənədinin 2-ci səhifəsində “Təsvir”, ondan sonra alt-altda “Boyu”, “Qan qrupu”, 
“Gözlərinin rəngi”, “Sifətinin forması”, “Sifətinin rəngi”, “Xüsusi əlamətləri”, “Arvadının 
qızlıq soyadı və adı”, “Ərinin soyadı və adı” sözləri yazılmışdır. 

Yol sənədinin 3-cü səhifəsindəki yazılar 90 dərəcə bucaq altında soldan sağa 
yerləşdirilmişdir. Yuxarıda ortada “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI”, aşağıda “Tip” (P), 
“Ölkənin kodu” (AZE), “Sənədin nömrəsi” (YS 0000000), solda aşağıda 35 mm x 45 mm 
ölçülü fotoşəkil üçün yer qoyulmuş, ortada “Soyadı”, “Adı, atasının adı”, “Vətəndaşlığı”, 
onun qarşısında “Cinsi”, aşağıda “Daimi yaşadığı ölkə”, “Doğulduğu tarix”, onun 
qarşısında “Verilmə tarixi” və “Etibarlıdır”, aşağıda “Doğulduğu yer”, “Sənədi verən 
orqan” sözləri yazılmışdır. Səhifənin sonunda maşınla oxunan optik nəzarət oxusu hissəsi 
vardır. 

Yol sənədinin 4-cü səhifəsində yazılar 90 dərəcə bucaq altında soldan sağa 
yerləşdirilmişdir. Səhifənin ortasında “Yol sənədini verən vəzifəli şəxsin imzası” sözləri 
qeyd olunmuş, möhür üçün yer qoyulmuş, aşağıda “Yol sənədi sahibinin imzası və ya 
barmağının izi” sözləri yazılmışdır. 

Yol sənədinin 3-cü və 4-cü səhifələri doldurulduqdan sonra, şəffaf qoruyucu 
təbəqələr arasında yerləşdirilib sıxılır (laminasiya olunur). 

Yol sənədinin 5-ci səhifəsində “1. Bu sənəd aşağıda qeyd olunan dövlətlərdən başqa 
bütün dövlətlər üçün etibarlıdır:”, “2. Bu sənədin verilməsi üçün əsas olan sənəd və ya 
sənədləri” sözləri yazılmışdır. 

Yol sənədinin 6-29-cu səhifələrində yuxarıda ortada “Vizalar” sözü yazılmışdır. 
Yol sənədinin 30-cu səhifəsində yuxarıda ortada “Xüsusi qeydlər” sözləri yazılmışdır. 
Yol sənədinin 31-ci və 32-ci səhifələrində yuxarıda və ortada “Sənəd sahibinin 

Azərbaycan Respublikasında yaşayış yeri” sözləri yazılmışdır. 
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Yol sənədinin spesifikasiyası 
 

Yol sənədinin cildinin qalınlığı 0,8-1 mm-dir. Yol sənədinin hazırlandığı kağızın tərkibinin 
əlli faizi kağızdan, əlli faizi pambıq sellülozdan ibarətdir, kağızın çapında ofset, qabarıq və dərin 
(çoxçalarlı intaqlio) çap üsullarından istifadə olunur. Kağız və istifadə olunan boya Yol 
sənədinin printerdə çap olunması üçün müvafiq hərarət dərəcəsinə davamlı olmalıdır.7 

Yol sənədi üzərində görünən və görünməyən formada Azərbaycan Respublikasının 
simvolları göstərilir. 

Yol sənədinin səthi hamardır. Yol sənədinin kağızının tərkibində görünən fluoressent 
liflər vardır. Yol sənədinin istehsalı üçün istifadə olunan kağız optik cəhətdən 
ultrabənövşəyi şüalan buraxmır. İstehsalında gilyoş, mikroçap və qabarıq çap üsulundan 
istifadə olunur.8 

Yol sənədinin şəxsi məlumatlar olan 3-cü səhifəsində Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
gerbinin çapı üçün optik dəyişən mürəkkəbdən istifadə edilir. Yol sənədinin bir sıra elementləri 
infraqırmızı optik mürəkkəblə təsvir olunur və qoruyucu əlamətlər Yol sənədinin səhifələrində 
proporsional şəkildə yerləşdirilir.9 

Yol sənədinin hər bir vərəqinin qalınlığı 0,10-0,15 mm-dir, küncləri 3,18 mm 
radiusunda dairəvidir.10 

Yol sənədinin 3-cü və 4-cü səhifələri şəffaf plastik örtük arasında yerləşdirilir 
(laminasiya olunur). 

Yol sənədinin maşınla oxuna bilən hissəsi ikizolaqlıdır. 
Yol sənədi üçün istifadə olunmuş kağız və boya ən azı on il öz keyfiyyətini və 

xüsusiyyətini saxlamalıdır. 
Biometrik identifikasiya tələblərinə uyğun qaydada şifrlənərək, Yol sənədinin cildinin arxa 

qabığı ilə iç tərəfinin arasında yerləşdirilmiş (yapışdırılmış), sənəd sahibinin üz təsviri, əl-barmaq 
izi üzrə məlumatlar olan antenli mikroçip formalı elektron informasiya daşıyıcısının yaddaşı ən azı 
80 kilobayt olmalıdır.11 

Elektron informasiya daşıyıcısında məlumatların saxlanma müddəti ən azı 10 il 
olmalıdır. 

Elektron informasiya daşıyıcısında saxlanılan məlumatların təhlükəsizliyinin təmin 
olunması üçün elektron imza texnologiyasından və AES kriptoqrafik alqoritmindən 
istifadə olunmalıdır. 

Elektron informasiya daşıyıcısı ən azı Basic Access Control, Active Authentication, 
Extended Access Control MTCOS 2.1-i dəstəkləməlidir. Elektron informasiya daşıyıcısı ən 
azı CC EAL 5+ səviyyəsinə uyğunluq üzrə sertifikatlaşdırılmalıdır.12 
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İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI 
 

1. 17 oktyabr 2018-ci il tarixli 306 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” 
qəzeti, 18 oktyabr 2018-ci il, № 234) 

 
FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI 

 

1 17 oktyabr 2018-ci il tarixli 306 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” 
qəzeti, 18 oktyabr 2018-ci il, № 234) ilə “Yol sənədinin təsviri”nin ikinci abzasında “bütün” sözü 
“cildindəki və” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 
2 17 oktyabr 2018-ci il tarixli 306 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” 

qəzeti, 18 oktyabr 2018-ci il, № 234) ilə “Yol sənədinin təsviri”nin üçüncü abzasında “1-ci səhifəsi” sözləri 
“üz qabığı” sözləri ilə, “qara” sözü “qızılı” sözü ilə əvəz edilmişdir və həmin abzasa “Dövlət gerbinin” 
sözlərindən sonra “qızılı” sözü əlavə edilmişdir. 

 
3 17 oktyabr 2018-ci il tarixli 306 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” 

qəzeti, 18 oktyabr 2018-ci il, № 234) ilə “Yol sənədinin təsviri”nin dördüncü abzasında “2-ci səhifəsi” 
sözləri “üz qabığının iç tərəfi” sözləri ilə əvəz edilmişdir və həmin abzasdan “cildin rənginə uyğun” və 
“Yol sənədi sahibinin biometrik identifikasiya tələblərinə uyğun qaydada şifrələnmiş üz təsviri və əl-
barmaq izi üzrə məlumatlar olan elektron informasiya daşıyıcısı yerləşdirilmiş və” sözləri çıxarılmışdır. 

 
4 17 oktyabr 2018-ci il tarixli 306 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” 

qəzeti, 18 oktyabr 2018-ci il, № 234) ilə “Yol sənədinin təsviri”nin beşinci abzasının birinci cümləsində “3-cü 
səhifəsində” sözləri “arxa qabığının iç tərəfində” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 
5 17 oktyabr 2018-ci il tarixli 306 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” 

qəzeti, 18 oktyabr 2018-ci il, № 234) ilə “Yol sənədinin təsviri”nin altıncı abzasının birinci cümləsində “4-cü 
səhifəsi” sözləri “arxa qabığı” sözləri ilə əvəz edilmişdir və həmin abzasa yeni məzmunda üçüncü cümlə 
əlavə edilmişdir. 

 
6 17 oktyabr 2018-ci il tarixli 306 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” 

qəzeti, 18 oktyabr 2018-ci il, № 234) ilə “Yol sənədinin təsviri”nin səkkizinci abzasının dördüncü cümləsi 
yeni redaksiyada verilmişdir. 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
3-cü və 4-cü səhifələrdən başqa bütün digər cütrəqəmli səhifələrin yuxarı sağ küncündə, təkrəqəmli 

səhifələrin isə yuxarı sol küncündə qara rəngdə Yol sənədinin seriyası (YS) və yeddirəqəmli nömrəsi 
yazılmışdır. 

 
7 17 oktyabr 2018-ci il tarixli 306 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” 

qəzeti, 18 oktyabr 2018-ci il, № 234) ilə “Yol sənədinin spesifikasiyası”nın birinci abzasının birinci 
cümləsində “üz qabığının” sözləri “cildinin” sözü ilə, “0,96” rəqəmləri “0,8-1” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir 
və ikinci cümlə yeni redaksiyada verilmişdir. 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Yol sənədinin kağızının tərkibi yüz faiz sellülozdan ibarətdir, çoxçalarlı intaqlio və metalloqrafik 

üsulla çap olunur. 
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8 17 oktyabr 2018-ci il tarixli 306 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” 
qəzeti, 18 oktyabr 2018-ci il, № 234) ilə “Yol sənədinin spesifikasiyası”nın üçüncü abzasının birinci-üçüncü 
cümlələri müvafiq olaraq ikinci-dördüncü cümlələr hesab olunmuşdur və həmin abzasa yeni məzmunda 
birinci cümlə əlavə edilmişdir. 

 
9 17 oktyabr 2018-ci il tarixli 306 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” 

qəzeti, 18 oktyabr 2018-ci il, № 234) ilə “Yol sənədinin spesifikasiyası”nın dördüncü abzası yeni redaksiyada 
verilmişdir. 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Yol sənədinin şəxsi məlumatlara aid hissəsi “göy qurşağı” çap üsulu ilə təsvir olunur. Yol sənədinin 

üz qabığının iç tərəfində olan “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI”, “QAÇQIN STATUSU ALMIŞ ŞƏXSİN 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜDUDLARINDAN KƏNARDA HƏRƏKƏT ETMƏSİ ÜÇÜN YOL 
SƏNƏDİ” sözlərinin, habelə seriya və yeddirəqəmli nömrənin yazılışında optik dəyişən mürəkkəbdən 
istifadə edilir. Yol sənədinin hər bir səhifəsində olan seriya və nömrə, həmçinin “28 iyul 1951-ci il 
Konvensiyası” sözləri maqnetik mürəkkəblə çap edilir. Yol sənədinin bir sıra elementləri infraqırmızı optik 
mürəkkəblə təsvir olunur və qoruyucu əlamətlər Yol sənədinin səhifələrində proporsional şəkildə 
yerləşdirilir. 

 
10 17 oktyabr 2018-ci il tarixli 306 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” 

qəzeti, 18 oktyabr 2018-ci il, № 234) ilə “Yol sənədinin spesifikasiyası”nın beşinci abzasında “0,65” rəqəmləri 
“0,10-0,15” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir. 

 
11 17 oktyabr 2018-ci il tarixli 306 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” 

qəzeti, 18 oktyabr 2018-ci il, № 234) ilə “Yol sənədinin spesifikasiyası”nın doqquzuncu abzası yeni 
redaksiyada verilmişdir. 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Yol sənədinin cildinin 2-ci səhifəsində biometrik identifikasiya tələblərinə uyğun qaydada şifrələnərək 

yerləşdirilmiş, sənəd sahibinin üz təsviri, əl-barmaq izi üzrə məlumatlar olan elektron informasiya 
daşıyıcısının yaddaşı ən azı 80 kilobayt olmalıdır. 

 
12 17 oktyabr 2018-ci il tarixli 306 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” 

qəzeti, 18 oktyabr 2018-ci il, № 234) ilə “Yol sənədinin spesifikasiyası”nın on ikinci abzasında “MTCO” 
abreviaturası “MTCOS” abreviaturası ilə, “İSO CC EAL 5+” abreviaturası “CC EAL 5+” abreviaturası ilə 
əvəz edilmişdir. 
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