2004-cü il mayın 18-də Brüssel şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsi və Ümumdünya Gömrük Təşkilatı arasında Niyyət
Protokolu"nun nəzərə alınması haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
1. 2004-cü il mayın 18-də Brüssel şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsi və Ümumdünya Gömrük Təşkilatı arasında Niyyət Protokolu"
nəzərə alınsın.
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinə tapşırılsın ki, bu
Sərəncamın 1-ci bəndində göstərilən Protokolun həyata keçirilməsi üçün zəruri tədbirlər
görsün.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 sentyabr 2004-cü il
№ 372

NİYYƏT PROTOKOLU
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi (bundan sonra - Azərbaycan
Gömrük İdarəsi) və Ümumdünya Gömrük Təşkilatı (bundan sonra - ÜGT);
Azərbaycan Gömrük İdarəsinin ticarətin qloballaşdırılması ilə əlaqədar üzləşdiyi
vəzifələri, gömrük gəlirlərinin və sərhəd təhlükəsizliyinə və İpək Yolu vasitəsilə
narkotiklərin dövriyyəsinə dair xüsusi regional problemlərin zəruriliyini nəzərə alaraq,
Azərbaycan gömrüyü tərəfindən onun beynəlxalq ticarətinin inkişafı və
sadələşdirilməsi məqsədilə, artıq qəbul olunmuş beynəlxalq sənədlərin (Malların təsviri
və kodlaşdırılması üzrə Harmonik Sistem haqqında Beynəlxalq Konvensiya, Gömrük
hüquqpozmalarının qarşısının alınması, təhqiqatının aparılması və aradan qaldırılmasına
dair qarşılıqlı inzibati yardım haqqında Beynəlxalq Konvensiya) məcmusunu nəzərə
alaraq,
Azərbaycan gömrüyü tərəfindən öz milli müddəalarının beynəlxalq sənədlərə
uyğunlaşdırılması məqsədilə milli səviyyədə həyata keçirilmiş tədbirlərin əhəmiyyətini
nəzərə alaraq,
Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Gömrük Təşkilatının təşəbbüslərini
dəstəkləməsinin vacib rolunu və əhəmiyyətli potensialmı nəzərə alaraq,
ÜGT-nin regionda beynəlxalq ticarətin mühafizəsi və kütləvi qırğın silahlarının və
narkotik vasitələrin daşınması üçün istifadə olunan qanuni göndərişlərin qarşısının
alınması məqsədilə müxtəlif təşəbbüsləri qəbul etməsini nəzərə alaraq,
qanuni göndərişlərin mühafizəsinin sərhədlərin idarə edilməsinə cavabdeh olan bütün
gömrük idarələri üçün əsas bir vəzifə olmasını nəzərə alaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
milli səviyyədə, Azərbaycan Gömrük İdarəsi ÜGT-nin təhlükəsizlik standartlarını tətbiq
etmək məqsədilə lazım olan bütün səylərini ÜGT-nin yardımı ilə göstərəcəkdir və yaxın
aylar ərzində "Prezident Heydər Əliyev və Azərbaycanda gömrük xidmətinin inkişafı" adlı
simpoziumu təşkil edəcəkdir.
Beynəlxalq səviyyədə, Azərbaycan Gömrük İdarəsi və ÜGT, Azərbaycan
Respublikası Hökumətinin köməyi ilə, ÜGT-nin Bakıdakı Regional Tədris Mərkəzindən
istifadə edərək, narkotik vasitələrin və kütləvi qırğın silahlarının dövriyyəsinə qarşı
mübarizə üçün təsirli strategiyaların tətbiqi və İƏT (İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı) üzv
ölkələri gömrük xidmətlərində qiyabi təhsil kurslarının inkişafı məqsədilə İƏT üzv
ölkələrinin yüksək vəzifəli gömrük əməkdaşlarının yüksək səviyyədə görüşlərini təşkil
edəcəklər.
Bu Niyyət Protokolu Belçika Krallığının Brüssel şəhərində 18 may 2004-cü il tarixdə
Azərbaycan və ingilis dillərində 2 nüsxədə imzalanmışdır.
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