2010-cu il sentyabrın 1-də Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsi və Avstriya Respublikası Federal Maliyyə Nazirliyi
arasında gömrük hüquqpozmalarına qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlıq
haqqında Anlaşma Memorandumu"nun təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
1. 2010-cu il sentyabrın 1-də Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsi və Avstriya Respublikası Federal Maliyyə Nazirliyi arasında
gömrük hüquqpozmalarına qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma
Memorandumu" təsdiq edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinə tapşırılsın ki, bu
Sərəncamın 1-ci bəndində göstərilən Memorandumun həyata keçirilməsini təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın ki, bu Sərəncamın
1-ci bəndində göstərilən Memorandumun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili
prosedurların yerinə yetirilməsi barədə Avstriya Respublikası tərəfini xəbərdar etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri 4 oktyabr 2010-cu il
№ 1135

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi və
Avstriya Respublikası Federal Maliyyə Nazirliyi arasında gömrük
hüquqpozmalarına qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlıq haqqında
ANLAŞMA MEMORANDUMU
Bundan sonra Razılığa gələn Tərəflər adlandırılan Azərbaycan Respublikası Dövlət
Gömrük Komitəsi və Avstriya Respublikası Federal Maliyyə Nazirliyi,
22 aprel 1996-cı il tarixdə Lüksemburqda imzalanmış bir tərəfdən Avropa İttifaqı və
onun Üzvü olan Dövlətlər, digər tərəfdən Azərbaycan Respublikası arasında Tərəfdaşlıq
və Əməkdaşlıq Sazişinin gömrük məsələlərində səlahiyyətli orqanların arasında qarşılıqlı
yardıma dair Protokolunun və 19 noyabr 2002-ci il tarixdə Vyana şəhərində imzalanmış
Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Avstriya Respublikası Hökuməti arasında gömrük
məsələləri üzrə qarşılıqlı yardım və əməkdaşlıq haqqında Sazişin həyata keçirilməsi
məqsədilə, həmçinin yuxarıda adı çəkilən Protokolda qeyd olunan əməkdaşlığı nəzərə
alaraq;
Gömrük hüquqpozmalarına qarşı mübarizə sahəsində qarşılıqlı bilik və təcrübə
mübadiləsi vasitəsilə iki gömrük orqanı arasında əməkdaşlığı inkişaf etdirmək və
gücləndirməyin əhəmiyyətini nəzərə alaraq;

Narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorlarının qanunsuz
dövriyyəsi ilə əlaqədar cinayətlərə qarşı mübarizənin hər iki ölkənin gömrük orqanlarının
qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri olduğunu və bu sahədə əməkdaşlığın vacibliyini
dərk edərək;
Hər iki ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini və maraqlarmı müdafiə etmək üçün gömrük
hüquqpozmalarının qarşısının alınması, araşdırılması və aradan qaldırılması məqsədilə
öz səlahiyyətləri çərçivəsində birgə tədbirlərin görülməsinə ehtiyac olduğunu anlayaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
Razılığa gələn Tərəflər öz dövlətlərində gömrük hüquqpozmalarına qarşı mübarizə
sahəsində qanunvericiliyə və digər normativ-hüquqi aktlara edilən əlavə və dəyişikliklər
barədə bir-birini məlumatlandıracaqdır.
Maddə 2
Razılığa gələn Tərəflər öz təşəbbüsləri və ya sorğu əsasında, zərurət yarandıqda,
onların dövlətlərinin digər səlahiyyətli orqanları ilə məsləhətləşmələr və koordinasiya
əsasında milli qanunvericiliklərinə uyğun olaraq və öz səlahiyyətləri çərçivəsində
aşağıdakılar barədə bir-birini bütün müvafiq məlumatlarla təmin edəcəkdir:
a)
narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorlarının qanunsuz
dövriyyəsi ilə bağlı cinayətlərə qarşı mübarizənin yeni üsulları;
b) narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorlarının qanunsuz
dövriyyəsi ilə bağlı cinayətlərə qarşı mübarizə aparılmasında məsul olan gömrük
idarələrinin strukturu;
c)
narkotik vasitələrin yeni növləri;
d) narkotik
vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorlarının
qaçaqmalçılığı üçün istifadə olunan yeni marşrutlar;
e)
narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorlarının
gizlədilməsi üçün istifadə olunan üsullar;
f)
odlu silahların, döyüş sursatlarının, partlayıcı maddələrin və təhlükəli
materialların qanunsuz dövriyyəsi;
g) hər iki Razılığa gələn Tərəfin dövlətinin qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrə
müvafiq olaraq xüsusi nəzarətdə olan və yayılmamağa dair öhdəliklərdən irəli
gələn malların hərəkəti;
h) mühüm tarixi, mədəni və ya arxeoloji əhəmiyyətə malik əşyaların qanunsuz
dövriyyəsi;
i)
əqli və sənaye mülkiyyətinin qorunması;
j)
gömrük hüquqpozmaları sahəsində birgə maraq doğuran digər məsələlər.
Maddə 3
Razılığa gələn Tərəflər öz aralarındakı əməkdaşlığı gücləndirmək məqsədilə bu
Anlaşma Memorandumundan irəli gələn müəyyən tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün
təyin etdikləri müvafiq şəxslər barədə bir-birinə məlumat verəcəkdir.
Maddə 4
Azərbaycan Respublikasının gömrük sisteminin Avropa İttifaqının gömrük sisteminə
uyğunlaşdırılmasına yardım məqsədilə Avstriya Respublikası Federal Maliyyə Nazirliyi öz
təcrübəsini mübadilə edəcəkdir.

Maddə 5
Razılığa gələn Tərəflərin rəhbərləri və ya ekspertləri qarşılıqlı şəkildə razılaşdırılan
tarixdə bu Anlaşma Memorandumundan irəli gələn məsələləri müzakirə etmək məqsədilə
görüşəcəkdir.
Maddə 6
Razılığa gələn Tərəflərin yazılı razılığı ilə bu Anlaşma Memorandumuna əlavə və
dəyişikliklər edilə bilər. Belə əlavə və dəyişikliklər bu Anlaşma Memorandumunun
ayrılmaz hissəsi olan əlavə Protokollarla rəsmiləşdiriləcək və Anlaşma
Memorandumunun 7-ci maddəsində nəzərdə tutulan qaydada qüvvəyə minəcəkdir.
Maddə 7
1. Bu Anlaşma Memorandumu onun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili
prosedurların yerinə yetirilməsi barədə diplomatik kanallar vasitəsilə sonuncu yazılı
bildirişin alındığı tarixdən 60 (altmış) gün sonra qüvvəyə minəcəkdir.
2. Bu Anlaşma Memorandumu qeyri-müəyyən müddətə bağlanılır. Hər bir Razılığa
gələn Tərəf bu Anlaşma Memorandumunu ləğv etmək niyyəti barədə digər Razılığa gələn
Tərəfə diplomatik kanallarla göndərdiyi yazılı bildiriş vasitəsilə onu ləğv edə bilər. Bu
Anlaşma Memorandumu belə bildirişin alındığı tarixdən 3 (üç) ay sonra qüvvədən düşür.
1 sentyabr 2010-cu il tarixdə Bakı şəhərində Azərbaycan, alman və ingilis dillərində
olmaqla iki əsl nüsxədə imzalanmışdır və bütün mətnlər bərabər autentikdir. Anlaşma
Memorandumunun təfsiri zamanı fikir ayrılığı yarandığı təqdirdə, ingilis dilindəki mətnə
üstünlük veriləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsi
adından

Avstriya Respublikası
Federal Maliyyə Nazirliyi
adından

