Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 22 aprel tarixli 744 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası
avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq, “Gömrük sistemində islahatların davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 4 mart tarixli
1853 nömrəli Sərəncamının 4.1-ci bəndinə uyğun olaraq qərara alıram:
Bakı şəhəri, 21 may 2016-cı il

1.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 22 aprel tarixli 744 nömrəli
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 4, maddə 258,
№ 12, maddə 1058; 2009, № 2, maddə 75, № 7, maddə 532, № 8, maddə 618, № 10,
maddə 776; 2010, № 2, maddə 88, № 7, maddə 610, № 8, maddə 717, № 9, maddə
770; 2011, № 4, maddə 282, № 10, maddə 891; 2012, № 8, maddə 787; 2013, № 9,
maddə 1046, № 11, maddələr 1321, 1339; 2014, № 2, maddə 122, № 9, maddələr
1027, 1062; 2015, № 2, maddə 121, № 5, maddələr 521, 543, № 9, maddə 989; 2016,
№ 2 (II kitab), maddə 228, № 3, maddə 470) ilə təsdiq edilmiş “Giriş-çıxış və qeydiyyat”
idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Əsasnamə”də
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1.aşağıdakı məzmunda 6.10-1-ci bənd əlavə edilsin:
“6.10-1. “Sərhədkeçmə zamanı xüsusi diqqət”;”;
1.2.aşağıdakı məzmunda 7.4-1-ci bənd əlavə edilsin:
“7.4-1. “Sərhədkeçmə zamanı xüsusi diqqət siyahısı”;”;
1.3. 8.7-ci bənddən “, Dövlət Gömrük Komitəsi” sözləri çıxarılsın;
1.4.aşağıdakı məzmunda 8.19-cu bənd əlavə edilsin:
“8.19.Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Gömrük
Komitəsi:
8.19.1. axtarışda olan, barəsində tutulma haqqında qərar qəbul edilən, cinayət
işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilən, barəsində qətimkan tədbiri seçilən
şəxslər haqqında məlumatların “Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı”na daxil
edilməsi;
8.19.2. nəqliyyat vasitələrini və istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün
nəzərdə tutulan malları Azərbaycan Respublikası ərazisinə müvəqqəti gətirən və ya bu
ərazidən müvəqqəti aparan fiziki şəxslər, onların nəqliyyat vasitələri və istehsal, yaxud
kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulan malları haqqında məlumatların
“Sərhədkeçmə zamanı xüsusi diqqət siyahısı”na daxil edilməsi və müvafiq əsaslar
aradan
qalxdıqda
məlumatların
aktiv
statusunun
dəyişdirilməsi.”;

1.5. 11.10-cu bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və
aşağıdakı
məzmunda
11.11-ci
bənd
əlavə
edilsin:
“11.11. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi – ölkəyə gələn və
ölkədən gedən şəxslərin sərhədkeçmə nəzarəti və qeydiyyatı haqqında məlumatlar, o
cümlədən
həmin
şəxslərin
pasport
məlumatları.”;
1.6.aşağıdakı
məzmunda
12.6-1-ci
bənd
əlavə
edilsin:
“12.6-1.
“Sərhədkeçmə
zamanı
xüsusi
diqqət”
altsistemi:
12.6-1.1. altsistem vasitəsilə gömrük qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada
nəqliyyat vasitələrini və istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulan
malları Azərbaycan Respublikasının ərazisinə müvəqqəti gətirən və ya bu ərazidən
müvəqqəti aparan fiziki şəxslər barədə məlumatlar “Sərhədkeçmə zamanı xüsusi diqqət
siyahısı”na daxil edilir və sərhədkeçmə nəzarəti zamanı aşağıdakı məqsədlər üçün
istifadə
olunur:
12.6-1.1.1. aparılması məcburi olan əvvəllər gətirilmiş nəqliyyat vasitələrinin və
istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulan malların Azərbaycan
Respublikasının gömrük ərazisindən kənara aparılmamasına görə inzibati xəta
haqqında iş üzrə icraata gömrük orqanları tərəfindən başlanılması üçün bu tələbləri
pozan
fiziki
şəxsin
sərhədkeçməsinə
icazə
verilməməsi;
12.6-1.1.2. şəxsin sərhədkeçməsinə aidiyyəti dövlət orqanı tərəfindən nəzarətin
təmin
edilməsi;
12.6-1.2. “Sərhədkeçmə zamanı xüsusi diqqət siyahısı”na daxil edilməsi üçün
əsaslar
aradan
qalxdıqda
məlumatların
aktiv
statusu
dəyişilir;”.
2.Azərbaycan
Respublikasının
Nazirlər
Kabineti:
2.1.Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin
aktlarının
bu
Fərmana
uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini iki ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan
Respublikasının
Prezidentinə
təqdim
etsin;
2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu
Fərmana uyğunlaşdırılmasını iki ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə
məlumat
versin;
2.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana
uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə üç ay müddətində
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidentinə
məlumat
versin;
2.4. bu Fərmanın 1-ci hissəsinin icrası ilə əlaqədar işlərin maliyyələşdirilməsini
təmin
etsin;
2.5.
bu
Fərmandan
irəli
gələn
digər
məsələləri
həll
etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların bu Fərmana
uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
məlumat versin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

