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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin varisidir
Oktyabrın 18-dә Azәrbaycanın dövlәt müstәqilliyinin bәrpasının 30 illiyi
tamam olur. Əvvәlki illәrdәn fәrqli olaraq, xalqımız bu dәfә müstәqilliyimizin
bәrpasının ildönümünü tamamilә başqa әhvali-ruhiyyәdә qarşılayır. Çünki
budәfәki ildönümü Azәrbaycanın müstәqillik tarixinin olduqca şәrәfli sәhifәlәrinin yazıldığı bir dövrә tәsadüf edir.
Növbәti ildönümünü torpaqlarımızın
ermәni işğalından azad edildiyi vaxtda
qeyd edirik.
Bәli, ulu öndәr Heydәr Əliyevin memarı olduğu müasir Azәrbaycan dövlәti bu gün Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә tarixinin
növbәti şәrәfli mәrhәlәsini yaşayır. Bildiyiniz kimi, Azәrbaycanın dövlәt müstәqilliyinin bәrpasının 30 illiyi әrәfәsindә Milli Mәclis “Müstәqillik günü haqqında” qanun layihәsini birinci
oxunuşda tәsdiqlәyib. Bununla da mayın 28-i
Müstәqillik Günü, oktyabrın 18-i isә Müstәqilliyin Bәrpası Günü elan edilib.
Ölkәmizdә indiyә qәdәr mayın 28-i Respublika Günü, oktyabrın 18-i Dövlәt Müstәqilliyi
Günü kimi qeyd olunurdu. “Müstәqillik günü
haqqında” qanun layihәsi Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev tәrәfindәn qanunvericilik tәşәbbüsü qaydasında tәqdim edilib. Azәrbaycan
Respublikasının dövlәt müstәqilliyinin bәrpa
edilmәsinin 30-cu ildönümü әrәfәsindә belә bir
qanun layihәsinin müzakirәyә çıxarılması әlamәtdar hadisә olmaqla yanaşı, tariximizә hörmәtin ifadәsidir.
1991-ci il oktyabrın 18-dә dövlәt müstәqilliyini bәrpa etmiş Azәrbaycan Respublikası
1918-ci il mayın 28-dә dövlәt müstәqilliyini
elan etmiş Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin
varisidir. Müasir Azәrbaycan dövlәti tarixi varislik üzәrindә inkişaf edәrәk bugünkü yüksәk
sәviyyәyә gәlib çatıb. Sözügedәn qanun layihәsinin mәramı da tarixi әdalәti bәrpa etmәk vә
ötәn 103 ilin iki möhtәşәm hadisәsinә dәqiq vә
düzgün qiymәt verilmәsini tәmin etmәk olub.
“Müstәqillik günü haqqında” qanun layihәsi
dövlәtçilik tariximizdә müstәsna әhәmiyyәtli
mәrhәlәlәrin, xüsusәn dә müstәqilliyimizin keçәn әsrin әvvәllәrindә әldә edilmәsi, sonunda isә
bәrpası kimi tarixi günlәrin daha dәqiq ifadә
olunması zәrurәtindәn yaranıb.
1918-ci il mayın 28-dә Azәrbaycan Xalq
Cümhuriyyәtinin Milli Şurası İstiqlal Bәyannamәsini imzalamaqla Azәrbaycanın müstәqilliyini dünyaya bәyan edib. 1991-ci il oktyabrın
18-dә isә Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt
Müstәqilliyi haqqında Konstitusiya Aktına
әsasәn xalqımız öz müstәqilliyini bәrpa edib.
Hәm tarixi xronologiya baxımından, hәm dә
mahiyyәt baxımından hәmin günlәr dövlәtçilik
tariximizin әn vacib günlәridir vә adı çәkilәn qanun layihәsi tarixdә baş vermiş hadisәlәri daha
dәqiq özündә ehtiva edir.
…1991-ci il oktyabrın 18-dә Ali Sovetin sessiyasında "Azәrbaycan Respublikasının dövlәt
müstәqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı”nın
qәbul olunması respublikamızın tarixindә yeni
dövrün başlanğıcını qoydu. Hәmin tarixdәn xalqımız özünün 71 il әvvәl itirilmiş azadlığına
yenidәn qovuşdu, Azәrbaycanın müstәqil dövlәt
olması bütün dünyaya bәyan edildi. Lakin digәr
respublikalardan fәrqli olaraq, Azәrbaycanı
müstәqilliyә aparan yolllar hamar olmadı. Xalqımız bu yolda çox qurbanlar verdi, çox әziyyәtlәr çәkdi. Ona görә bu azadlıq әn uca milli
qürur mәnbәyi kimi bizim üçün әvәzsiz bir dәyәrdir.
Azәrbaycanın dövlәt müstәqilliyinin elan
edilmәsi cәmiyyәtimiz tәrәfindәn nә qәdәr
böyük coşqu vә sevinclә qarşılansa da, sonrakı
dövrdә baş verәn neqativ siyasi proseslәr xalqımızın azadlıq ideyalarını şübhә altına almışdı.
1991-1993-cü illәrdә hakimiyyәtdә olan iqtidarlar Azәrbaycanın müstәqilliyinin möhkәmlәnmәsi üçün nәinki bir iş görmәdilәr, әksinә, ölkә-

ni dünyada gedәn proseslәrdәn uzaq salaraq tәklәnmәsinә, tәcrid edilmәsinә sәbәb oldular. Hakimiyyәt çәkişmәlәrinin mәntiqi nәticәsi kimi
cәbhәdәki uğursuzluqlar vә daxildә separatçı
meyillәrin güclәnmәsi dövlәtçiliyimizin vә
müstәqilliyimizin mәhvini qaçılmaz edirdi.
Belә bir ağır vә mürәkkәb dövrdә xalqın tәkidli tәlәbi ilә böyük siyasi tәcrübәyә malik olan
Heydәr Əliyevin ölkә rәhbәrliyinә qayıdışı
Azәrbaycanın dövlәt müstәqilliyinin qorunub
saxlanmasına vә möhkәmlәndirilmәsinә xidmәt
edәn başlıca amil oldu. "Azәrbaycan Respublikasının dövlәt müstәqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı”nın müddәaları da Heydәr Əliyevin
müdrik vә uzaqgörәn siyasәti sayәsindә real
hәyata vәsiqә aldı. Ulu öndәr xalqımızı çoxdan
arzusunda olduğu әsl müstәqilliyinә qovuşdurdu.
Ulu öndәrin layiqli siyasi davamçısı Prezident
İlham Əliyevin uğurlu fәaliyyәti nәticәsindә
müstәqilliyimizin siyasi vә iqtisadi sütunları daha da möhkәmlәnib. Azәrbaycan bu gün dünyanın qüdrәtli dövlәtlәrindәn birinә çevrilib. Bunun fonunda müstәqilliyimizin möhkәm olması
daha aydın görünür. Azәrbaycanın bölgәnin lideri olması, tam müstәqil siyasәt hәyata keçirmәsi, әrazisindә heç bir dövlәtin hәrbi kontingentinin olmaması, böyük güclәrin maraqlarını öz

maraqları ilә uzlaşdırması, beynәlxalq tәdbirlәr
mәrkәzinә çevrilmәsi, son illәrdә kosmik klubun üzvlәri sırasına daxil olması bu qüdrәtin ayrı-ayrı möhtәşәm tәrәflәridir. Bir neçә il әvvәl
Azәrbaycanın BMT Tәhlükәsizlik Şurasına
sәdrlik etmәsi dә müstәqilliyin vә müstәqil siyasәtin nәticәsi idi.
Prezident İlham Əliyevin qәtiyyәti sayәsindә
Azәrbaycanın neft strategiyasının uğurla hәyata
keçirilmәsi, yeni enerji layihәlәrinin işә düşmәsi, o cümlәdәn iqtisadiyyatın digәr sahәlәrindә yeni layihәlәrә start verilmәsi mәhz müstәqil
siyasәtin vә müstәqil dövlәtçiliyin bәhrәlәridir.
Xalqımız özünün iqtisadi resurslarının, tәbii
sәrvәtlәrinin tam sahibidir vә bunlardan rifahı
naminә sәmәrәli istifadә edir.
Müstәqilliyin bizә bәxş etdiyi әn böyük imkanlardan biri dә inkişaf vә yüksәlişdir. Mәsәlәn, bu gün Azәrbaycanın әn ucqar dağ rayonlarına tәbii qazın verilmәsi, avtomobil yollarının
olmadığı kәndlәrә asfalt yolların çәkilmәsi
yalnız müstәqilliyimizin bәhrәlәridir. 70 illik
sovet hakimiyyәti illәrindә bunların heç biri
edilmәmişdi.
Bütün bunlar hәm dә Azәrbaycanın inamla
addımladığı yoldan xәbәr verir. Bu yol müstәqil
Azәrbaycan dövlәtinin daha da qüdrәtlәnmәsinә, xalqımızın daha güclü rifahına aparır. Müs-

tәqil siyasәt yeridәn Azәrbaycanın yalnız regionda deyil, beynәlxalq miqyasda söz sahibi
olan ölkә kimi tanınması, Prezident İlham Əliyevin hәyata keçirdiyi çoxşaxәli siyasәt, qazandığımız bütün uğurlar әminliklә söylәmәyә әsas
verir ki, Azәrbaycanın müstәqilliyi ulu öndәr
Heydәr Əliyevin dediyi kimi, dönmәzdir, әbәdidir, daimidir.
Bu gün Azәrbaycanda müstәqilliyin nümunәsi olan növbәti tarixi hadisәnin tәntәnәsi yaşanır. Ermәnistanın işğalı altında olan әrazilәrimizin azad edilmәsi üçün ötәn ilin sentyabrında
başlanan Vәtәn müharibәsi ordumuzun böyük
qәlәbәsi başa çatdı. Bu hәrbi әmәliyyatların, sivil davranışlardan uzaq olan Ermәnistanı cәzalandırma tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsinin özü
Azәrbaycanın sözün bütün mәnalarında müstәqil dövlәt olduğunu, müstәqil siyasәt yürütdüyünü dünyaya nümayiş etdirdi.
Müharibә günlәrindә Azәrbaycana qarşı beynәlxalq miqyasda çox tәzyiq edildi. Lakin
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev bu
tәzyiqlәrin qarşısını әzmlә aldı, dövlәtimizin
milli maraqlarını, xalqımızın mәnafeyini inamla, qәtiyyәtlә, müvәffәqiyyәtlә müdafiә etdi. Ermәnistandan fәrqli olaraq, Azәrbaycan başqa
dövlәtlәrә kömәk üçün yalvarmadı.
davamı 2-ci sәh.

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Azərbaycan öz ərazi
bütövlüyünü bərpa edib
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev oktyabrın 15-dә Müstәqil Dövlәtlәr Birliyinin Dövlәt Başçıları Şurasının videokonfrans formatında keçirilәn iclasında iştirak edib.
Dövlәtimizin başçısı iclasda çıxış edib vә bildirib ki, müharibәnin başa çatmasından, Vәtәn müharibәsindә Azәrbaycanın Qәlәbәsindәn bir il keçmәsi ilә әlaqәdar bizim regionda yaranmış vәziyyәt barәdә sizi mәlumatlandırmaq istәrdim. Bu bir il әrzindә nәlәr baş vermәsi, qarşımızda duran çağırışlar vә regional inkişafın
perspektivlәri barәdә informasiyanı sizә tәqdim etmәk istәrdim.
Bütövlükdә postmünaqişә dövrü sakit keçir. Ona görә “postmünaqişә dövrü” deyirәm ki, Dağlıq Qarabağ münaqişәsi keçmişdә qalıb. Azәrbaycan öz әrazi bütövlüyünü bәrpa edib, BMT
Tәhlükәsizlik Şurasının işğalçı qüvvәlәrin Azәrbaycan әrazisindәn dәrhal, qeyd-şәrtsiz vә tamamilә çıxarılmasını tәlәb edәn qәtnamәlәrini yerinә yetirib vә Azәrbaycan Ermәnistanla münaqişәni hәrbi-siyasi yolla hәll edib.
2020-ci il noyabrın 9-dan 10-na keçәn gecә Rusiya, Azәrbaycan prezidentlәrinin vә Ermәnistanın baş nazirinin üçtәrәfli Bәyanatı imzalandı. Bu Bәyanat Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsinә son qoydu. Hәrbi әmәliyyatların dayandırılmasında Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinin
xüsusi rolunu bir daha qeyd etmәk istәrdim. Bu, hәr iki tәrәfdәn
minlәrlә insanın ölümündәn qaçmağa imkan verdi. Üçtәrәfli Bәyanata müvafiq olaraq, Ermәnistan öz işğalçı qüvvәlәrini Azәrbaycanın Ağdam, Laçın vә Kәlbәcәr rayonlarının işğal edilmiş
hissәsindәn çıxardı. Bundan әvvәl Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәri
300-dәn çox şәhәri vә kәndi döyüş meydanında azad etdi.
Belәliklә, artıq qeyd etdiyim kimi, münaqişә hәrbi-siyasi yolla
hәll edildi. Hәmçinin üçtәrәfli Bәyanata müvafiq olaraq Azәrbaycanın Qarabağ regionuna Rusiya sülhmәramlıları yerlәşdirildi. Nәqliyyat kommunikasiyalarının açılması ilә bağlı mәsәlәlәrin hәll edilmәsi üçün Rusiya, Azәrbaycan vә Ermәnistanın baş
nazirlәrinin müavinlәrinin hәmsәdrliyi ilә işçi qrup yaradıldı.
Azәrbaycanın Ağdam rayonunun әrazisindә Azәrbaycan tәrәfi
Rusiya-Türkiyә monitorinq mәrkәzi yaratdı.
Hazırda Azәrbaycanın qarşısında duran әsas problemlәr azad
edilmiş әrazilәrin minalardan tәmizlәnmәsi vә dağıdılmış infrastrukturun, binaların, evlәrin, Azәrbaycan xalqının tarixi abidәlәrinin bәrpasıdır. Müharibәdәn sonra 150-dәn çox vәtәndaş minaya düşәrәk hәlak olub, yaxud ciddi xәsarәtlәr alıb. Ermәnistan
minalanmış sahәlәrin tam xәritәlәrini bizә vermәkdәn imtina
edir. Azәrbaycana verilmiş az sayda xәritәlәrin dәqiqliyi tәqribәn
25 faizdir.
Azad edilmiş әrazilәrdә tәqribәn 30 illik işğal dövründә demәk
olar ki, bütün binalar vә tarixi abidәlәr dağıdılıb. Azad edilmiş
әrazilәrdәki 67 mәsciddәn 65-i tamamilә dağıdılıb. Qismәn dağıdılmış qalan iki mәsciddә işğalçılar donuz vә inәk saxlayır, müsәlmanların heysiyyәtini qәsdәn tәhqir edirdilәr. Füzuli şәhәrindә
vә Füzuli rayonunun bütün kәndlәrindә binalar vә evlәr 100 faiz
dağıdılıb. Ağdam şәhәrindә vә Ağdam rayonunda da eyni
vәziyyәtdir. Ağdam şәhәri “Qafqazın Hirosiması” adlandırılır.
Cәbrayıl rayonunda cәmi 2 bina salamat qalıb, orada Ermәnistan
silahlı qüvvәlәrinin hәrbi qulluqçuları yerlәşirdi. Zәngilan, Qubadlı, Laçın vә Kәlbәcәr rayonlarında da oxşar vәziyyәtdir. Şuşa
şәhәrindә işğala qәdәr mövcud olan 17 mәsciddәn 16-sı Ermәnistan tәrәfindәn dağıdılıb. Bir mәscid “tolerantlıq” nümayiş etdirmәk üçün saxlanılıb vә İrandan olan qondarma mütәxәssislәrin kömәyi ilә onu fars mәscidi kimi tәqdim etmәyә cәhd göstәrilib. Evlәr vә ictimai binalar kәrpic-kәrpic, daş-daş sökülüb, Ermәnistana vә İrana satılıb. Azәrbaycan әrazilәrindә vandalizmin
izlәri belәdir.
Tәbiәtә çox böyük ziyan vurulub, 60 min hektara yaxın meşә
qırılıb, doğranıb, Ermәnistana vә İrana satılıb. Qızıl yataqları vә
digәr tәbii ehtiyatlar qanunsuz istismar edilib. Transsәrhәd Oxçuçay çayı bir Avropa şirkәtinin iştirakı ilә sistematik olaraq çirklәndirilirdi, bu da artıq nüfuzlu beynәlxalq ekspertlәr tәrәfindәn tәsdiq edilmiş ekoloji fәlakәtә gәtirib çıxarıb. İşğal edilmiş әrazilәrdә real mәnzәrә belәdir. Azad edilmiş әrazilәrdә bir ildәn az müddәtdә bir çox ölkәlәrdәn olan minlәrlә siyasәtçi, diplomat vә jurnalist, o cümlәdәn MDB ölkәlәrinin nümayәndәlәri bunları görüblәr.
Azәrbaycan İranla dövlәt sәrhәdinin tәqribәn 30 il müddәtindә
Ermәnistanın nәzarәti altında olmuş 130 kilometrlik hissәsindә
nәzarәti ötәn bir ildә bәrpa edib vә belәliklә, İrandan Azәrbaycanın Cәbrayıl rayonundan keçmәklә Ermәnistana vә daha sonra
Avropaya narkotrafik marşrutunu bağlayıb. Azәrbaycan-İran
sәrhәdinin digәr sahәlәrindә bizim tutub saxladığımız heroinin
hәcmi әvvәlki illәrin müvafiq dövrü ilә müqayisәdә iki dәfә artıb.
Bu, o demәkdir ki, tәqribәn 30 il müddәtindә Ermәnistan İranla
әlbir olaraq Azәrbaycanın o vaxt işğal altındakı әrazilәrindәn Avropaya narkotrafik üçün istifadә edib.
Mәn işğal illәrindә dәfәlәrlә bәyan etmişdim ki, işğal olunmuş
әrazilәrdәn narkotrafik mәqsәdilә vә beynәlxalq terrorçuların
hazırlanması üçün istifadә edilir. Bu gün bu, sübut edilmiş faktdır.
Belә adlandırılan “ermәni hәrbi әsirlәr” mәsәlәsinә dә toxunmaq
istәrdim. Azәrbaycan müharibә dövründә tutulub saxlanılmış
bütün hәrbi әsirlәri Ermәnistanın azәrbaycanlı hәrbi әsirlәri bizә
vermәsindәn daha әvvәl verib. Üçtәrәfli Bәyanat imzalanandan
iki hәftәdәn çox sonra, keçәn il noyabrın axırlarında 62 nәfәrdәn
ibarәt tәxribat qrupu Ermәnistanın Şirak regionundan Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәrinin arxa hissәsinә, artıq işğaldan azad edilmiş әrazilәrdә tәxribatlar törәtmәk üçün göndәrilmişdi. Azәrbaycan hәrbi qulluqçuları hәmin qrupu tutaraq tәrksilah etdi. Beynәlxalq konvensiyalara müvafiq olaraq bu tәxribatçılar hәrbi әsir
hesab edilә bilmәz.
Müharibә vә münaqişә tarixdә qaldı. Biz, әrazi bütövlüyünün
qarşılıqlı tanınması şәrti ilә sәrhәdlәrin delimitasiyasına dair Ermәnistanla danışıqlara başlamağa hazırıq, hәmçinin Ermәnistan
ilә sülh sazişinә dair danışıqlara başlamağa hazırıq. Azәrbaycan
qalib ölkә kimi münasibәtlәri normallaşdırmağa hazırdır. Ümidvarıq ki, Ermәnistan rәhbәrliyi bu tarixi şansı әldәn vermәyәcәk.
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Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi
beynəlxalq miqyasda yüksək qiymətləndirilir
Oktyabrın 11-dә Serbiyanın paytaxtı Belqradda müdafiә edәcәkdir. Azәrbaycan tamamilә müstәqil daxili vә olan peyvәnd dozalarının 75 faizi 10 zәngin ölkә tәrәfindәn dövlәt sәrhәdi vә keçmiş tәmas xәtti boyu hәrbi tәxribatlara әl
Qoşulmama Hәrәkatının 60 illiyinә hәsr edilmiş xarici siyasәt yürüdür, daxili işlәrinә bütün müdaxilә cәhdlәrini alındığı halda, aşağı gәlirli ölkәlәrdә isә peyvәndlәnmә 2 faizdәn atırdı.
2020-ci il sentyabrın 27-dә Ermәnistan Azәrbaycana qarşı geazdır.
effektiv şәkildә neytrallaşdırır.
Yüksәk Sәviyyәli Toplantı öz işinә başlayıb.
Cari ilin mart ayında Azәrbaycanın tәşәbbüsü әsasında BMT- nişmiqyaslı hәrbi hücum törәtdi. Buna cavab olaraq, Azәrbaycan
Dünya 2020-ci ilin әvvәlindә COVID-19 pandemiyasına
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti, Qoşulmama Hәrәkatının sәdri İlham Əliyev tәdbirin rәsmi açılış hissәsinә sәdrlik
edib.
Dövlәtimizin başçısı tәdbirdә videoformatda çıxış edib vә
bildirib ki, 1961-ci ildә Belqradda tәsis edildiyi vaxtdan Qoşulmama Hәrәkatı qlobal sülh, әdalәt vә hәmrәylik naminә hәyata
keçirdiyi sәylәr vasitәsilә beynәlxalq arenada mühüm rol oynamışdır.
BMT Baş Assambleyasından sonra ikinci әn böyük tәsisat
olan Qoşulmama Hәrәkatı müxtәlif regionları әhatә edәrәk fәrqli
tarixi, siyasi vә mәdәni mәnsubiyyәtә malik 120 ölkәni birlәşdirmәklә, multilateralizmin hәqiqi nümunәsi hesab edilir.
Suverenlik vә әrazi bütövlüyünә hörmәt, tәcavüz aktlarından
çәkinmә, başqalarının daxili işlәrinә qarışmama kimi prinsiplәri
özündә ehtiva edәn tarixi Bandunq prinsiplәri Qoşulmama
Hәrәkatının tәmәlindә dayanır. Bu prinsiplәr müasir beynәlxalq
münasibәtlәrdә aktual vә vacib olaraq qalır. Əgәr bütün ölkәlәr
Bandunq prinsiplәrinә riayәt etsәydilәr, onda biz dünyada müharibәlәr vә münaqişәlәr görmәzdik.
Zor tәtbiq etmәklә dövlәtlәrin әrazi bütövlüyünün pozulması
qәtiyyәn qәbuledilmәzdir. Azәrbaycan bütün ölkәlәrin suverenliyi vә әrazi bütövlüyü prinsiplәrini tam dәstәklәyir.
Sülhün, tәhlükәsizliyin, beynәlxalq hüququn vә әdalәtin güclәndirilmәsinә töhfә vermәk üçün Azәrbaycan 2011-ci ildә Qoşulmama Hәrәkatı ailәsinә qoşulmaq qәrarına gәldi. Qısa müddәt әrzindә Azәrbaycan Hәrәkatın üzvlәri arasında böyük etimad
vә hörmәt qazandı, 2016-cı ildә Qoşulmama Hәrәkatının liderlәrinin yekdil qәrarı ilә Azәrbaycan 2019-2022-ci illәr üçün Qoşulmama Hәrәkatının sәdri seçildi.
Qoşulmama Hәrәkatının 2019-cu ildә Bakıda keçirilmiş 18-ci
Zirvә Toplantısında mәn vurğulamışdım ki, Azәrbaycan sәdrliyinin prioritetlәrini vә fәaliyyәtini Bandunq prinsiplәri әsasında
quracaq, әdalәti vә beynәlxalq hüququn normalarını qәtiyyәtlә

mәruz qaldığı dövrdә Azәrbaycan Hәrәkatda sәdrliyinә mәsuliyyәtlә yanaşmış vә pandemiya nәticәsindә yaranmış tәhdidlәrә
vaxtında vә adekvat cavab verilmәsi üçün ciddi sәylәr göstәrmişdir. Azәrbaycan pandemiya ilә mübarizәdә qlobal sәylәrin
sәfәrbәr edilmәsi üçün bir sıra tәşәbbüslәr irәli sürüb. Biz 2020ci ilin may ayında Qoşulmama Hәrәkatının dövlәt vә hökumәt
başçıları sәviyyәsindә onlayn Zirvә Toplantısının keçirilmәsi
tәşәbbüsünü irәli sürmüş vә onu tәşkil etmişik. Zirvә Toplantısının praktiki nәticәsi olaraq Qoşulmama Hәrәkatına üzv dövlәtlәrin әsas humanitar vә tibbi ehtiyaclarını әhatә edәn mәlumat
bazası yaradılmışdır. Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı pandemiya
ilә mübarizәdә Qoşulmama Hәrәkatına üzv dövlәtlәrin mövcud
ehtiyaclarının tәmin edilmәsi üçün hәmin mәlumat bazasından
istinad mәnbәyi kimi istifadә edir.
Bundan әlavә, Zirvә Toplantısındakı tәklifimә әsasәn, - bu
tәklif daha sonra 150-dәn artıq ölkәnin dәstәyini almışdır, 2020-ci ilin dekabr ayında BMT Baş Assambleyasının koronavirusla mübarizәyә hәsr edilmiş, dövlәt vә hökumәt başçıları
sәviyyәsindә Xüsusi Sessiyası tәşkil olunmuşdur. Azәrbaycan,
hәmçinin Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatına 10 milyon ABŞ
dolları hәcmindә könüllü maliyyә töhfәsi etmişdir ki, onun yarısı
Qoşulmama Hәrәkatının üzvlәrinә birbaşa yardım idi. Bununla
yanaşı, koronavirusa qarşı mübarizәlәrini dәstәklәmәk üçün biz
Qoşulmama Hәrәkatının üzvlәri daxil olmaqla, 30-dan artıq
ölkәyә humanitar vә maliyyә yardımı göstәrmişik. Azәrbaycan
tәmәnnasız olaraq dörd ölkәyә 150 min doza peyvәnd ianә etmişdir.
Azәrbaycan “peyvәnd millәtçiliyi”nә vә peyvәndlәrin zәngin
ölkәlәr tәrәfindәn öz ehtiyaclarından daha artıq miqdarda
alınmasına qarşı narazılığını açıq şәkildә ifadә etmәkdәdir. Belә
hәrәkәtlәr Qoşulmama Hәrәkatına üzv ölkәlәri öz әhalisini qorumaq imkanından mәhrum edir. Peyvәndlәrә çıxış sahәsindә fәrq
çox böyükdür. Beynәlxalq hesabatlara әsasәn, dünyada mövcud

nin İnsan Hüquqları Şurasında Qoşulmama Hәrәkatı adından
peyvәndlәrә bәrabәr vә universal çıxışın tәmin edilmәsinә dair
qәtnamә qәbul edilib. BMT Baş Assambleyasının cari sessiyası
çәrçivәsindә dә Azәrbaycan eyni mövzuda qәtnamә layihәsini
irәli sürmәyi planlaşdırır vә biz sizin dәstәyinizә arxalanırıq.
Xanımlar vә cәnablar. Tәәssüflәr olsun ki, beynәlxalq hüququn normaları vә beynәlxalq tәşkilatların qәrarları ilә bağlı ikili
standartlar vә selektiv yanaşmanın tәtbiqi dünyada münaqişәlәrin әdalәtli hәllinә mәnfi tәsir göstәrir. Azәrbaycan da son 30 il
әrzindә belә selektiv yanaşmaya mәruz qalıb.
Beynәlxalq münasibәtlәrdә tüğyan edәn ikili standartlardan
istifadә edәn Ermәnistan beynәlxalq hüququn norma vә prinsiplәrini kobud şәkildә pozaraq tәqribәn 30 il әrzindә Azәrbaycan әrazilәrinin 20 faizini işğal altında saxlaya bildi. Hәm
öz әrazisindә, hәm dә işğal etdiyi Azәrbaycan torpaqlarında
azәrbaycanlılara qarşı etnik tәmizlәmә hәyata keçirdi. 1992-ci
ilin fevralında Xocalı soyqırımını törәdәrәk yüzlәrlә mülki
şәxsi, o cümlәdәn 106 qadın vә 63 uşağı qәtlә yetirdi. Bir milyondan artıq azәrbaycanlı qaçqın vә mәcburi köçkünün doğma
evlәrinә qayıtmaq hüququ da daxil olmaqla, әsas insan hüquqlarını pozdu.
Lakin hәrbi tәcavüzә vә 1993-cü ildә BMT Tәhlükәsizlik Şurası tәrәfindәn qәbul edilәn vә Ermәnistan qoşunlarının Azәrbaycanın işğal edilmiş әrazilәrindәn dәrhal, tam vә qeyd-şәrtsiz
çıxarılmasını tәlәb edәn dörd qәtnamәnin icrasından imtina etmәsinә baxmayaraq, Ermәnistana qarşı sanksiyalar tәtbiq edilmәdi. Tәcavüzkar dövlәtlә işğala mәruz qalan dövlәt arasında
fәrq qoyulmadı. Əksinә, Ermәnistan işğalı möhkәmlәndirir, hәrbi cinayәtlәr törәdir, qanunsuz mәskunlaşdırma vә tәbii sәrvәtlәrimizin qeyri-qanuni istismarını hәyata keçirir, Azәrbaycan
xalqının mәdәni vә dini irsini mәhv edirdi.
Cәzasızlıqdan hәvәslәnәn Ermәnistan daha da irәliyә gedәrәk
Azәrbaycanı yeni torpaqlar uğrunda yeni müharibә ilә hәdәlәyir,

Ordusu öz әrazimizdә әks-hücum әmәliyyatına başladı vә işğal
olunmuş torpaqlarımızı azad etdi.
44 günlük Vәtәn müharibәsi nәticәsindә tamamilә mәğlub
edilmiş Ermәnistan 2020-ci il noyabrın 10-da kapitulyasiya aktını imzalamağa mәcbur oldu. Azәrbaycan özü BMT Tәhlükәsizlik Şurasının yuxarıda qeyd etdiyim qәtnamәlәrinin icrasını tәmin etdi, 30 illik münaqişәyә son qoydu vә hәrbi-siyasi yollarla
әrazi bütövlüyünü vә tarixi әdalәti bәrpa etdi. Dağlıq Qarabağ
münaqişәsi keçmişdә qaldı.
Qoşulmama Hәrәkatına üzv dövlәtlәr tәrәfindәn Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü vә suverenliyinin daim dәstәklәnmәsini
yüksәk qiymәtlәndirdiyimizi vurğulamaq istәrdik. Vәtәn müharibәsi zamanı BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlәri
olan Qoşulmama Hәrәkatının yeddi ölkәsinin bizә verdiyi dәstәk
olduqca dәyәrlidir. Onlar BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 1993-cü
ildә qәbul etdiyi qәtnamәlәrinә istinadın edilmәdiyi birtәrәfli
mәtbuat açıqlamasının qәbul edilmәsinә imkan vermәdilәr. Bununla da, hәmin ölkәlәr Qoşulmama Hәrәkatının sәnәdlәrindәn
qaynaqlanan Hәrәkatın prinsipial mövqeyinә möhkәm sadiqliyini nümayiş etdirdilәr.
İşğal dövründә Ermәnistan Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindә qәsdәn şәhәr vә kәndlәri dağıtmış, bütün mәdәni vә dini abidәlәri mәhv etmişdir. Ermәnistanın mәqsәdi hәmin әrazilәrdә әsrlәr boyu yaşamış Azәrbaycan xalqının izini silmәk idi.
Xanımlar vә cәnablar. Bu il Hәrәkata üzv olan dövlәtlәr yekdilliklә Azәrbaycanın sәdrlik müddәtinin daha bir il - 2023-cü
ilin sonuna qәdәr uzadılması barәdә qәrar vermişlәr. Biz bunu
Azәrbaycanın Hәrәkata uğurlu vә sәmәrәli sәdrliyinә verilәn
qiymәtin әlamәti kimi yüksәk dәyәrlәndiririk. Azәrbaycan Qoşulmama Hәrәkatı çәrçivәsindә hәmrәyliyin bundan sonra da
möhkәmlәndirilmәsi vә Hәrәkatın siyasi çәkisinin vә qlobal
nüfuzunun artırılması istiqamәtindә fәaliyyәtinә davam edәcәk.

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin varisidir
әvvәli 1-ci sәh.
Budur müstәqillik, budur müstәqil dövlәtçilik. Yekdilliklә
İlham Əliyevin әtrafında sәfәrbәr olan xalqımız әmin idi ki, hәrbi
әmәliyyatlar әrazi bütövlüyümüzün bәrpası ilә başa çatacaq.
Belәliklә, böyük qәlәbә Azәrbaycanın dövlәt müstәqilliyinә tarixi töhfә oldu.
Müstәqillik, öz taleyinә sahib olmaq, öz dövlәtini yaratmaq vә
inkişaf etdirmәk hәr bir xalq üçün әn böyük nailiyyәtdir. Tarixin
müxtәlif mәrhәlәlәrindә üzlәşdiyi çәtinliklәrә baxmayaraq, heç
bir qüvvә Azәrbaycan xalqının müstәqillik, dövlәtçilik arzularını
söndürә bilmәmiş, şәrait, imkan yetişәn kimi xalqımız müstәqillik ideallarını gerçәyә çevirmişdir. Azәrbaycan xalqı xoşbәxtdir
ki, bu gün öz müstәqil dövlәtinә sahibdir vә dövlәt müstәqilliyimiz xalqımızın milli sәrvәtidir.
Tarixdә şәxsiyyәtlәrin rolu danılmazdır. Öz әmәllәri ilә mәnsub olduğu xalqın taleyini, tarixini dәyişdirmiş, milli kimliyini
qürur vә fәxarәt mәnbәyinә çevirmiş şәxsiyyәtlәr xalqının milli
yaddaşında әbәdiyaşarlıq hüququ qazanmışdır. Bu gün müstәqil
kimliyi vә öz dövlәti ilә dünya sәhnәsindә yer alan xalqların
taleyini dә mәhz belә tarixi şәxsiyyәtlәr müәyyәnlәşdirmişdir.
Azәrbaycan xalqı üçün belә möhtәşәm әmәllәrә imza atmış şәxsiyyәt vә böyük lider isә şübhәsiz ki, ulu öndәr Heydәr Əliyev
olmuşdur. Tәsadüfi deyil ki, bu gün Heydәr Əliyevin adı müstәqil vә suveren Azәrbaycanın simvolu kimi sәslәnir. Çünki Heydәr Əliyevin hәyat amalı, zaman vә mәkan anlayışına sığmayan
siyasi fәaliyyәtinin әsas mәqsәdi azad vә müstәqil Azәrbaycan
dövlәtini qurmaq olmuş vә o, müdrik siyasәti, dönmәz әqidәsi vә
tarixi uzaqgörәnliyi sayәsindә xalqımızın azadlıq vә müstәqillik
ideallarını gerçәklәşdirmәyә nail olmuşdur.
Bütün şüurlu hәyatını canından artıq sevdiyi xalqının xoşbәxt
yaşamasına, Azәrbaycanın müstәqilliyinin әbәdiliyini tәmin
etmәyә hәsr etmiş ümummilli lider Heydәr Əliyev daim xalqına
arxalanaraq vә zәngin dövlәtçilik tәcrübәsinә, yüksәk idarәetmә
bacarığına söykәnәrәk çox qәtiyyәtli, müdrik qәrarlar qәbul etmiş, Azәrbaycanın dövlәt müstәqilliyini möhkәmlәndirmiş, ölkәmizin vә xalqımızın milli inkişafını tәmin etmişdir. O, hәlә Sovet İttifaqı dövründә Azәrbaycana rәhbәrlik etdiyi illәrdә ölkәmizin müstәqilliyinin sütunlarını yaratmağa başlamış, bütün fәaliyyәtini bu istiqamәtә yönәltmiş, müasir Azәrbaycanın bugünkü
reallıqlarını vә etibarlı әsaslarını qura bilmişdir.
1969-82-ci illәrdә ulu öndәrin respublikamızın sosial-iqtisadi,
mәdәni yüksәlişi üçün gördüyü işlәr, milli ruhun vә milli özünüdәrkin inkişafı, xalqımızın tarixi yaddaşının özünә qaytarılması
vә milli şüurun oyanışı, azәrbaycançılıq mәfkurәsinin ideoloji
sütuna çevrilmәsi kimi fundamental mәsәlәlәrin çox dәqiqliklә
vә cәsarәtlә hәllini tapması, milli ziyalı tәbәqәsinin formalaşdırılması istiqamәtindә atdığı addımlar Azәrbaycanın gәlәcәkdә
müstәqil xәttә malik, heç bir dövlәtdәn asılı olmayan respublika
kimi mövcudluğuna zәmin hazırlayan düşünülmüş tәdbirlәr olmuşdur. Hәyata keçirilәn genişmiqyaslı proqramlar müasir iqtisadi potensialın formalaşdırılmasına, sosial-mәdәni hәyatın canlandırılmasına yönәldilәrәk gәlәcәk müstәqilliyimizin tәmin
olunmasına әsas yaratmışdır. Bu dövrdә keçmiş ittifaq miqyasında tanınmış ali mәktәblәrә göndәrilәn azәrbaycanlı gәnclәr sonradan müstәqillik illәrindә ölkәmizin yenidәn qurulmasında fәal
iştirak etmiş, hәmçinin ulu öndәrin şәxsi tәşәbbüsü ilә respublikamızda formalaşdırılmış hәrbi kadr potensialı müstәqil Azәrbaycan Ordusunun yaranmasında da mühüm rol oynamışdır.
Milli mәdәniyyәt, milli tarix, milli-mәnәviyyat mәsәlәlәrindә

müstәqillik elementlәri qabarıq şәkildә ortaya qoyulmuşdur.
1982-ci ilin dekabrında Siyasi Büronun üzvü seçilәrәk SSRİ
Nazirlәr Soveti Sәdrinin birinci müavini vәzifәsinә tәyin edilәn
Heydәr Əliyev bu vәzifәdә dә daim xalqımızın mәnafelәrini qorumuş, Azәrbaycana qarşı ermәni millәtçiliyinin vә onların
dәstәkçilәrinin tәxribatlarının qarşısını qәtiyyәtlә almışdır. Bu isә
hәm dә o demәkdir ki, Heydәr Əliyev harada çalışmasından asılı
olmayaraq, hәmişә xalqına, Vәtәninә sәdaqәtlә xidmәt etmiş,
doğma Azәrbaycanı ilә әlaqәlәrini kәsmәmiş, respublikanın
inkişafı üçün әlindәn gәlәni әsirgәmәmişdir.
Ötәn әsrin 80-ci illәrinin sonlarında dünyada tamamilә fәrqli
bir mәnzәrә formalaşmışdı. Yeni geosiyasi düzәnә transformasiya sürәtlәnmiş, yeni qlobal dәyәrlәr sistemi meydana çıxmağa
başlamışdır. Bu proseslәr fonunda keçmiş ittifaq daxilindә dә
xalqların müstәqillik arzuları baş qaldırmışdır. Doğrudur, ittifaqın süquta uğraması vә müstәqil dövlәtlәrin hәyata vәsiqә qazanması heç dә asan yolla başa gәlmәmişdir. Azәrbaycan xalqı üçün
dә öz müstәqil dövlәtini qurmaq, azadlıq ideallarına qovuşmaq
çox gәrgin, faciәli hadisәlәrin nәticәsindә mümkün olmuşdur.
1990-cı ilin 20 Yanvar hadisәlәrini proseslәrin dönüm nöqtәsi
hesab etmәk olar. Hәmin dövrdә dә yenә mәhz Heydәr Əliyev
xalqının yanında olmuş, 20 Yanvar faciәsinin ertәsi günü Kreml
rejiminin tәqiblәrinә baxmayaraq, öz ailә üzvlәri ilә birlikdә
Azәrbaycanın Moskvadakı nümayәndәliyinә gәlәrәk bәyanat
vermiş, Azәrbaycan xalqına qarşı törәdilmiş cinayәtin tәşkilatçıları vә icraçılarının cәzalandırılmasını tәlәb etmiş, daha sonra
SSRİ rәhbәrliyinin apardığı siyasәt nәticәsindә Dağlıq Qarabağda yaranan kәskin münaqişә vәziyyәtinә etiraz әlamәti olaraq, Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarını tәrk etmişdir.
Ulu öndәr Heydәr Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Mәclisinin Sәdri kimi fәaliyyәti dә Azәrbaycanın dövlәt
müstәqilliyinә doğru irәlilәmәsindә bayraqdar rolu oynamışdır.
Hәmin dövrdә Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adı dәyişdirilәrәk, "Sovet Sosialist” sözlәri oradan çıxarılmış,
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin üçrәngli bayrağı ümummilli
liderin tәşәbbüsü ilә Naxçıvanın dövlәt bayrağı kimi elan
edilmişdir. Hәmçinin Azәrbaycan Ali Soveti qarşısında vәsatәt
qaldırılmışdır ki, Azәrbaycanda da eyni qәrar qәbul olunsun.
Bundan başqa, 1991-ci ilin әvvәllәrindә Sovet İttifaqının saxlanılmasına dair Azәrbaycanda referendum keçirilәndә muxtar
respublikada mәhz Heydәr Əliyevin tәşәbbüsü ilә referendum
keçirilmәmişdir.
Bunlar Azәrbaycan xalqının lideri tәrәfindәn müstәqillik
uğrunda atılan növbәti addımlar kimi qiymәtlәndirilir. Çox
tәәssüf ki, müstәqilliyimizin ilk illәrindә Azәrbaycanda mövcud
olan hakimiyyәt boşluğu, dövlәt idarәçilik sükanını mәnimsәyәn
vә müәyyәn dairәlәrin direktivlәri ilә hәrәkәt edәn qrupların,
siyasi hakimiyyәti qeyri-qanuni, antidemokratik yolla әlә keçirәn qüvvәlәrin yarıtmaz fәaliyyәti yenicә әldә olunmuş müstәqilliyi itirmәk, Azәrbaycan xalqının azadlıq ideallarından, müstәqillik kimi tarixi nailiyyәtdәn mәhrum olmaq tәhlükәsi yaratmışdı. Buna paralel olaraq, Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı işğalçılıq siyasәti getdikcә genişlәnmiş, 1993-cü ilin may-iyun aylarında ölkәmizdә siyasi böhran son hәddә çatmış, vәtәndaş
müharibәsi tәhlükәsi yaranmışdı.
Belә bir şәraitdә Azәrbaycan xalqının diqqәti yenidәn
xalqımızın böyük oğlu Heydәr Əliyevә yönәlmişdir. 1993-cü il
iyunun 15-dә Heydәr Əliyevin Azәrbaycan Ali Sovetinә Sәdr

seçilmәsi, 1993-cü il oktyabrın 3-dә keçirilәn seçkilәrdә isә
Azәrbaycan Prezidenti seçilmәsi ilә ölkәmizdә qısa müddәtdә
ictimai nizam-intizam, siyasi sabitlik tәmin edilmiş, milli tәhlükәsizliyin sarsılmaz әsasları yaradılmış, qanunsuz silahlı birlәşmәlәr tәrk-silah edilmiş, nizami, güclü ordu quruculuğuna başlanmışdır. Hüquqi dünyәvi dövlәt quruculuğu prosesinә start
verilmiş, müstәqil Azәrbaycanın Konstitusiyası qәbul olunmış,
ölkәmizdә çox ciddi siyasi islahatlar aparılmağa başlanmışdır.
Ulu öndәr Heydәr Əliyev ölkәmizin müasir demokratik, hüquqi
vә dünyәvi dövlәt quruculuğu, vәtәndaş cәmiyyәtinin tәşәkkülü,
milli-mәnәvi dәyәrlәrә qayıdışı vә elmin, tәhsilin, mәdәniyyәtin
inkişafını tәmin etmişdir.
Yeni neft strategiyasının hazırlanması, bunun әsası olan "Əsrin
müqavilәsi”nin imzalanması ilә Azәrbaycanın qlobal enerji
bazarında vә beynәlxalq münasibәtlәrdә aktiv iştirakının tәmin
olunması, yeni vә praqmatik xarici siyasәt strategiyasının müәyyәnlәşdirilmәsi vә uğurla hәyata keçirilmәsi hәmin dövrdә ölkәmizin qarşısında tamamilә yeni inkişaf paradiqmalarının meydana gәlmәsini şәrtlәndirmişdir. Azәrbaycan mәhz Heydәr Əliyevin müstәsna liderlik qabiliyyәti vә yüksәk idarәetmә mәharәti sayәsindә 1993-2003-cü illәrdә öz inkişaf vә sabitlik dövrünü yaşamış, müstәqilliyini möhkәmlәndirmişdir.
Ulu öndәrin şah әsәri olan müstәqil Azәrbaycan artıq 18 ildir
ki, etibarlı әllәrdәdir, davamlı vә dinamik inkişaf tempinә malikdir. Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә özünün
dövlәt quruculuğu vә idarәçiliyinin növbәti şәrәfli mәrhәlәsini
yaşayır. Bu illәr әrzindә ölkәmizdә ictimai-siyasi sabitlik, vәtәndaş hәmrәyliyi daha da möhkәmlәnmişdir. Prezident İlham Əliyevin liderliyi ilә Azәrbaycan yeni әsrin әvvәllәrindә keçid iqtisadiyyatı ilә vidalaşaraq yeni tәrәqqi vә milli inkişaf arxitekturası
üzәrindә möhkәmlәnәn iqtisadi modelin tәtbiqinә başlamış,
postsovet ölkәsi fazasından çıxaraq yüksәk inkişaf proqnozları
ilә irәlilәyәn innovativ vә modern iqtisadiyyata malik ölkә kimi
inamla inkişaf etmişdir. Bu zaman keçidindә iqtisadiyyatın dinamik inkişafı, uzunömürlü tәrәqqi, dayanıqlı makroiqtisadi sabitlik tәmin edilmiş, iqtisadiyyatın şaxәlәndirilmәsinә nail olunmuş, hәyata keçirilәn dövlәt proqramları bütün bölgәlәrin hәrtәrәfli vә tarazlı sosial-iqtisadi tәrәqqisinә vә qeyri-neft sektorunun
inkişafına yol açmışdır. Prezident İlham Əliyevin milli inkişaf
doktrinasının başlıca hәdәflәrini tәşkil edәn modern vә innovativ
iqtisadiyyatın idarә olunması şәffaflığa vә açıq cәmiyyәtin tәmin
edilmәsinә әsaslanmışdır. İqtisadiyyatın aqrar sektorunda islahatlar, kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalçıları üçün güzәştlәr vә
dövlәt yardımı iqtisadiyyatın bu sahәsinin inkişafına güclü tәkan
vermişdir.
Azәrbaycanın hәrtәrәfli inkişafını xarakterizә edәn mühüm
mәsәlәlәrdәn biri dә bütün sahәlәri әhatә edәn geniş vә innovativ
proqramların icrası, konseptual yanaşmanın tәtbiqidir. Möhtәrәm Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә hәyata keçirilәn yeni
nәsil vә modern islahatlar strategiyası Azәrbaycanın dinamik
inkişafını tәmin edәn mühüm şәrtlәrdәn biridir. Qabaqcıl institusional islahatlar sırasında isә Birinci vitse-prezidentlik institutunun yaradılması müstәsna әhәmiyyәtә malikdir. Ötәn dövr
göstәrdi ki, ölkәdә vitse-prezidentlik tәsisatının yaradılması vә
hörmәtli Mehriban xanım Əliyevanın Birinci vitse-prezident
tәyin edilmәsi sonrakı mәrhәlәdә vәtәndaşlara dövlәt diqqәti vә
qayğısının güclәndirilmәsindә, cәmiyyәtin bütün tәbәqәlәrini
әhatә edәn uğurlu sosial siyasәtin davam etdirilmәsindә mühüm
amil olmuşdur.

Ötәn 18 ildә bütün digәr istiqamәtlәrdә olduğu kimi, xarici
siyasәt sahәsindә dә ulu öndәr Heydәr Əliyevin әsasını qoyduğu
prinsiplәr uğurla tәtbiq olunmuş, milli maraqlara söykәnәn müstәqil xarici siyasәt hәyata keçirilmişdir. Dövlәt başçısının qәtiyyәti, yüksәk diplomatik sәriştәsi, hәmçinin bütün mәsәlәlәrdә
beynәlxalq hüquqa vә әdalәtә istinad edәn prinsipial mövqeyi
sayәsindә Azәrbaycanın beynәlxalq nüfuzu yüksәlmiş, 2011-ci
ildә 155 dövlәtin dәstәyi ilә BMT Tәhlükәsizlik Şurasına qeyridaimi üzv seçilmiş, 120 dövlәtin tәmsil olunduğu Qoşulmama
Hәrәkatına üzv qәbul edilmişdir vә hazırda tәşkilata uğurla sәdrlik etmәkdәdir. Digәr nüfuzlu beynәlxalq tәşkilatlarla әmәkdaşlıq Azәrbaycana inteqrasiyanın dәrinlәşmәsinә, ölkә reallıqlarını
dünya ictimaiyyәtinә obyektiv vә dolğun çatdırmağa imkan vermişdir. Azәrbaycan Prezidentinin sülh vә humanizm, birgә geniş
әmәkdaşlığı tәmin edәn xeyirxah missiyası qlobal mәkanda birliyin, tolerantlığın, sivilizasiyalararası dialoqun, multikulturalizmin dәrinlәşmәsinә töhfә verir, dövlәtlәrarası sәmimi münasibәtlәrin tәmas nöqtәlәrinin trayektoriyasını müәyyәn edir.
Tәbii ki, hәr zaman Azәrbaycanın xarici siyasәt institutunun
qarşısında duran bir nömrәli mәsәlә Ermәnistan-Azәrbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin hәlli olmuşdur. Prezident İlham
Əliyev bu istiqamәtdә dә vәzifәni konkret müәyyәnlәşdirmişdir:
"Azәrbaycan heç vaxt öz әrazi bütövlüyünün pozulması ilә barışmayacaq, torpaqlarında ikinci ermәni dövlәtinin yaranmasına
yol vermәyәcәkdir. Ölkәmizin әrazi bütövlüyü tam bәrpa edilmәli, azәrbaycanlılar әzәli yurdlarına qayıtmalıdırlar”.
Ona görә dә ötәn dövrdә xarici siyasәtin bütün arsenalı әsas
etibarilә bu münaqişәnin hәllinә yönәldilmiş, Azәrbaycanın
cәhdlәri problemin sülh yolu vә danışıqlar vasitәsilә aradan
qaldırılmasına xidmәt etmişdir. ATƏT-in Minsk qrupu çәrçivәsindә aparılan danışıqlarla yanaşı, nüfuzlu beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn Dağlıq Qarabağ münaqişәsinә dair mühüm
qәrarların qәbul edilmәsinә nail olunmuş, Azәrbaycanın әrazi
bütövlüyü vә suverenliyinә, beynәlxalq sәviyyәdә tanınmış
sәrhәdlәrinin toxunulmazlığına hörmәt ifadә edilmiş, münaqişәnin mәhz bu prinsiplәr әsasında hәllinin vacibliyi qeyd olunmuşdur.
Azәrbaycan bütün dövrlәrdә konstruktiv mövqe göstәrmiş,
münaqişәnin әdalәtli hәlli prosesinә sadiq qalmışdır. Lakin Ermәnistan rәhbәrliyinin danışıqları pozmaq, sülh prosesindәn
imtina etmәk, status-kvonu möhkәmlәndirmәk istiqamәtindә
tәxribatları, eyni zamanda beynәlxalq ictimaiyyәtin Yerevanın
siyasi rәhbәrliyinin bu riyakar davranışlarına adekvat münasibәt
bildirmәmәsi vә 30 ilә yaxındır davam edәn sülh danışıqlarının
nәticәsiz qalması ölkәmizi alternativ tәdbirlәr görmәyә, tarixi
әdalәti öz gücü hesabına bәrpa etmәyә vadar etmişdir.
Belәliklә, öz müstәqilliyinin bәrpasının 30-cu ildönümünü
qeyd edәn Azәrbaycan dövlәti Prezident İlham Əliyevin
rәhbәrliyi ilә yeni tarixini yazır. Əlbәttә, Azәrbaycan tarixindә bir
çox şәrәfli anlar olmuş, xalqımızın qürur mәnbәyinә çevrilmiş
hadisәlәr yaşanmışdır. Amma bu gün Ali Baş Komandanın başçılığı ilә Azәrbaycan Ordusunun zәfәr yürüşü, torpaqlarımızın
işğaldan azad edilmәsi dövlәtçilik tariximizdә xüsusi әhәmiyyәtә malikdir. Torpaqlarımızın azad edilmәsi hәm dә Azәrbaycan xalqının özünә inamını qaytardı, xalqın öz liderinә, onun
gücünә etibarını daha da möhkәmlәndirdi. Bu gün işğaldan azad
olunmuş tarixi әrazilәrimizdә üçrәngli Azәrbaycan bayrağının
qürurla dalğalanması Müstәqilliyin Bәrpası Gününә әn böyük
hәdiyyәdir!
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Trilateral Committee on
Azərbaycan, Türkiyə və
Issues established
Gürcüstan hökumətləri arasında Customs
among governments of
Gömrük Məsələləri üzrə Üçtərəfli Azerbaijan, Turkey and Georgia
Komitə yaradılıb
Oktyabrın 8-dә İzmir şәhәrindә
Azәrbaycan, Türkiyә vә Gürcüstan
hökumәtlәri arasında gömrük mәsәlәlәri üzrә üçtәrәfli görüş keçirilib.
Görüşdә mәqsәd ticarәtin asanlaşdırılması,
tranzit potensialının artırılması vә regional iqtisadi
inteqrasiyaya yardım edilmәsi vә bu istiqamәtdә
müzakirәlәrin aparılması olub.
Türkiyә Respublikası Ticarәt nazirinin müavini,
Gömrük Administrasiyasının rәhbәri Rıza Tuna
Turaqay gömrük sәrhәdlәrinin mühafizәsindә vә
ticarәtin asanlaşdırılması yolu ilә iqtisadi artıma
yardım edilmәsindә gömrük xidmәtlәrinin rolunun
önәminә toxunaraq, görüşün bu vә digәr sahәlәrdә
üçtәrәfli әmәkdaşlığın daha da möhkәmlәndirilmәsinә xidmәt etdiyini bildirib.
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri Sәfәr Mehdiyev bildirib ki, Türkiyә, Gürcüstan vә Azәrbaycan dost vә tәrәfdaş ölkәlәr kimi uğurlu inkişaf yolu ilә sürәtlә irәlilәyir vә
bu görüş tәrәflәr arasında әmәkdaşlığın bundan
sonra da davamlı olacağına әminlik yaradır.
Sәfәr Mehdiyev Azәrbaycanın istәr Türkiyә,
istәrsә dә Gürcüstanla bütün sahәlәrdә, o cümlәdәn
gömrük sferasında әlaqәlәrinin yüksәk sәviyyәdә
olduğunu vurğulayıb, yaxın perspektivdә üçtәrәfli
әmәkdaşlığın bu ölkәlәrin gömrük xidmәtlәri arasında әlaqәlәri daha da güclәndirәcәyinә әminliyini
ifadә edib.
Gürcüstan Maliyyә Nazirliyi Gәlirlәr Xidmәtinin
Baş direktoru Levan Kakava Türkiyә-AzәrbaycanGürcüstan әlaqәlәrinin strateji tәrәfdaşlıq müstәvisindә inkişaf etdiyini, bütün sahәlәrdә sәmәrәli әmәkdaşlıq münasibәtlәrinin qurulduğunu vә tәrәflәrin
gömrük orqanlarının da bu әmәkdaşlığa töhfә verdiyini diqqәtә çatdırıb.
Sonra görüşdә gömrük әmәkdaşlığına dair bir sıra
mәsәlәlәr, o cümlәdәn gömrük orqanlarının hüquqmühafizә fәaliyyәti sahәsindә vә sәrhәd-keçid mәntәqәlәrindә әmәkdaşlığın güclәndirilmәsi, BYD
prosedurlarının rәqәmsallaşdırılması, Türkiyә-Naxçı-

mәqsәdilә birgә әlaqәlәndirmә mәrkәzinin yaradılması razılaşdırılıb.
Görüş iştirakçıları Bakı-Tbilisi-Qars dәmir yolu
layihәsi çәrçivәsindә tranzit gömrük prosedurlarının asanlaşdırılması üçün ilkin mәlumat mübadilәsinә dair sazişin imzalanmasına hazır olduqlarını da bildiriblәr.
Tәdbirin sonunda Azәrbaycan, Gürcüstan vә
Türkiyә gömrük xidmәti rәhbәrlәri arasında
görüşün Protokolu vә "Azәrbaycan Respublikası
Hökumәti, Türkiyә Respublikası Hökumәti vә
Gürcüstan Hökumәti arasında Gömrük Mәsәlәlәri üzrә Üçtәrәfli Komitәnin yaradılması haqqında Protokol" imzalanıb.
Sәnәdlәri Azәrbaycan Respublikası Hökumәti
adından Sәfәr Mehdiyev, Türkiyә Respublikası
Hökumәti adından Rıza Tuna Turaqay, Gürcüstan
Hökumәti adından Levan Kakava imzalayıblar.
Gömrük Mәsәlәlәri üzrә Üçtәrәfli Komitә tәrәflәr arasında әmәkdaşlığı әlaqәlәndirәcәk, tәşviq vә inkişaf etdirәcәk, elәcә dә әsas әmәkdaşlıq
sahәlәrini vә istiqamәtlәri müәyyәn edәcәk.
Bu Komitә tәrәflәr arasında - gömrük mәsәlәlәri üzrә әmәkdaşlığın güclәndirilmәsi yollarını
vә imkanlarını araşdırmaq; sәrhәd keçidlәrini
asanlaşdırmaq, sadәlәşdirmәk vә onların tәhlükәsizliyini tәmin etmәk; gömrük siyasәti vә prosedurları, icra funksiyaları, modernlәşmә proqramları vә tәchizat zәncirinin tәhlükәsizliyi ilә bağlı
bilik vә qabaqcıl tәcrübәlәri bölüşmәk; gömrük
mәsәlәlәrindә hüquq-mühafizә üzrә әmәkdaşlıq,
van-Azәrbaycan-Gürcüstan dәhlizi, Bakı-Tbilisiqaçaqmalçılığa qarşı birgә operativ tәdbirlәr görmәk
Qars dәmir yolu barәdә müzakirәlәr aparılıb.
Tәrәflәr Türkiyә, Azәrbaycan vә Gürcüstan göm- vә başqa sahәlәr üzrә әmәkdaşlığı әlaqәlәndirәcәk.
Tәrәflәrin gömrük xidmәti rәhbәrlәri Komitәnin
rük orqanları arasında üçtәrәfli komitәnin yaradılhәmsәdrlәri
olacaq, Komitәnin - gömrük işinin tәkmasının mühüm әhәmiyyәt kәsb etdiyini bildirib,
mil
lәşdirilmәsi;
beynәlxalq әmәkdaşlıq vә tәlim; mәoperativ әlaqәlәrin tәmin edilmәsi mәqsәdilә әmәkdaşlığın daha da güclәndirilmәsi barәdә razılığa gә- lumat mübadilәsi; gömrük hüquq-mühafizә mәsәlәlәrindә әmәkdaşlıq; risklәrin idarә edilmәsi vә statisliblәr.
Eyni zamanda, tәrәflәr qaçaqmalçılıq vә digәr tika üzrә işçi qrupları yaradılacaq.
Onu da bildirәk ki, Komitәnin iclasları ildә bir dәfә
hüquqpozmalara qarşı mübarizә sahәsindә әmәkdaşolmaqla
növbә ilә keçirilәcәk.
lığı güclәndirmәyә hazır olduqlarını bildiriblәr. QaNövbәti iclasın Bakı şәhәrindә keçirilmәsi razılaşçaqmalçılığa qarşı mübarizә vә tәhlükәsizliklә bağlı
fәaliyyәt sahәsindә әmәkdaşlığın güclәndirilmәsi dırılıb.

Chairman of State Customs Committee
meets with his Turkish counterpart
The meeting between chairman of
the State Customs Committee of the
Republic of Azerbaijan, customs service Colonel-General Safar Mehdiyev
and Deputy Minister of Trade, head of
the Customs Administration of the
Republic of Turkey Riza Tuna Turagay was held in Izmir on October 7.
The meeting took place as part of the working
visit of the Azerbaijani delegation led by chairman
of the State Customs Committee Safar Mehdiyev to
Turkey.
Deputy Minister of Trade, head of the Customs
Administration of the Republic of Turkey Riza Tuna
Turagay highly appreciated the current level of economic, political and cultural relations between
Azerbaijan and Turkey, said there were vast opportunities for further deepening the relations.
Noting that customs bodies also had important
tasks in economic relations, Riza Tuna Turagay spoke

about the prospects of further strengthening mutual
cooperation between the relevant bodies of the two
countries.
Riza Tuna Turagay congratulated the Azerbaijani
people on the victory in the Patriotic war.
Chairman of the State Customs Committee
Safar Mehdiyev expressed satisfaction with the
strategic partnership between Turkey and Azer-

baijan, said the purposeful policy pursued by the
heads of state of the two countries was playing
an important role in strengthening relations in
all spheres.
Safar Mehdiyev expressed gratitude to the state
and people of Turkey for supporting Azerbaijan
during the 44-day Patriotic war, underlined that
Turkey-Azerbaijan friendship and brotherhood
was on the highest level. Chairman of the
Committee said the cooperation was playing an
important role in improving welfare of not only of
the peoples of the two countries, but also of the
countries of the region and establishing peace.
Safar Mehdiyev gave information about the
achievements gained in all spheres, including economy under the leadership of Azerbaijan’s President
Ilham Aliyev, innovations applied in the customs
service.
Views were exchanged on the issues of mutual
interest.
Press and Public Affairs Department of
the State Customs Committee

Gömrük əməkdaşları üçün ilk tibbi yardım
mövzusunda növbəti təlimlər keçirilib
Dövlәt Gömrük Komitәsi Tibbi Xidmәt İdarәsinin Sanitar-karantin xidmәti tәrәfindәn
gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindә xidmәt aparan baş müfәttişlәr üçün ilk tibbi yardımın göstәrilmәsi mövzusunda davamlı olaraq tәlimlәrin keçirilmәsi planlaşdırılır.

Bu mәqsәdlә oktyabrın 13-14 tarixlәrindә Sanitarkarantin xidmәtinin baş müfәttişlәri Əli Mәmmәdov
vә Hüseyn Qasımov xüsusi tәlim vә hazırlıq kursunu

bitirib vә mütәxәssis kimi qiymәtlәndiriliblәr.
"Uptodate in Medicine" şirkәtinin vә Sәhiyyә Nazirliyi İctimai Sәhiyyә vә İslahatlar Mәrkәzinin birgә
tәşkilatçılığı ilә tәşkil olunan hәmin tәlim nәzәri vә
praktiki mәrhәlәlәrdәn ibarәt olub. Sanitar-karantin
xidmәtinin әmәkdaşları gömrük-sәrhәd buraxılış
mәntәqәlәrindә xidmәt aparan baş müfәttişlәrә sertifikatlaşdırılmış ilk tibbi yardım tәlimini keçmәk hüququnu qazanıblar.
Müxtәlif regionlardan cәlb olunan gömrük әmәkdaşları ilk tibbi yardımın göstәrilmәsi mövzusunda
zәruri bilik, vәrdiş vә bacarıqlara yiyәlәniblәr.
Bu tәlimlәrdә әsas mәqsәd hadisә yerindә peşәkar
hәkim briqadası gәlәnә qәdәr xәstә vә ya yaralılara
ilk tibbi yardımın göstәrilmәsi, hadisә yerinin qiymәtlәndirilmәsi, tәhlükәsizliyin tәminatı, CPR (ürәk-ağciyәr canlandırılması) kimi mövzularla yanaşı, miokard infarktı, insult, aritmiyalar, ürәk dayanması zamanı ilk tibbi yardımın göstәrilmәsinә dair bacarıqların öyrәnilmәsidir.

A trilateral meeting on
customs issues among the
governments of Azerbaijan,
Turkey and Georgia was
held in Izmir on October 8.

The meeting aimed at facilitating
trade, increasing transit potential
and contributing to the regional
economic integration and at holding
discussions in this regard.
Deputy Minister of Trade, head
of the Customs Administration of
the Republic of Turkey Riza Tuna
Turagay drew attention to the
important role of customs services
in protecting customs borders and providing
assistance to the economic growth through
trade facilitation, said the meeting served to
further strengthening the trilateral cooperation
in many spheres.
Chairman of the State Customs Committee
of the Republic of Azerbaijan Safar Mehdiyev
said Turkey, Georgia and Azerbaijan being
friendly and partner countries were developing
successfully and the meeting created confidence that cooperation would be further continued.
Safar Mehdiyev underlined that Azerbaijan
had high-level relations with both Turkey and
Georgia in all areas, including customs, and
expressed confidence that trilateral cooperation
would further strengthen the ties between the
customs services of those countries in the near
future.
Director General of the Revenue Service of
Georgia’s Ministry of Finance Levan Kakawa
noted that Turkey-Azerbaijan-Georgia relations were developing on the level of strategic
partnership, effective cooperation had been
established in all spheres and the customs bodies were contributing to this cooperation.
Discussions were held on a number of
issues on customs cooperation, including
strengthening of cooperation in the field of law
enforcement and at customs checkpoints, digitization of TIR procedures, Turkey-Nakhchivan-Azerbaijan-Georgia corridor, Baku-Tbilisi-Kars railway.
The parties stressed the importance of establishing a trilateral committee among the customs bodies of Turkey, Azerbaijan and
Georgia, and agreed to further strengthen cooperation.
Moreover, the sides expressed readiness to
strengthen cooperation in the fight against
smuggling and other offences. They agreed to
establish a joint coordination center to strengthen cooperation in the fight against smuggling
and with regard to security.

The participants of the meeting also expressed readiness to sign an agreement on exchanging advance information to facilitate transit
customs procedures within the Baku-TbilisiKars railway project.
At the end of the event, the heads of the customs services of Azerbaijan, Georgia and
Turkey signed the protocol of the meeting and
the "Protocol on establishing the Trilateral
Committee on Customs Issues among the Government of the Republic of Azerbaijan, the
Government of the Republic of Turkey and the
Government of Georgia."
The documents were signed by Safar
Mehdiyev on behalf of the Government of the
Republic of Azerbaijan, by Riza Tuna Turagay
on behalf of the Government of the Republic of
Turkey and by Levan Kakawa on behalf of the
Government of Georgia.
The Trilateral Committee on Customs
Issues will coordinate and promote the cooperation among the sides, determine major spheres
and directions of cooperation.
This Committee will coordinate cooperation
in exploring ways and opportunities to
strengthen cooperation on customs issues
among the sides; in facilitating and simplifying
border crossing procedures and ensuring their
security; in sharing knowledge and best practices related to customs policies and procedures, executive functions, modernization programs and supply chain security; in taking joint
measures to fight smuggling.
The heads of the customs services will be
the co-chairs of the Committee, the Committee
will have working groups on improvement of
customs activity; international cooperation and
training; exchange of information; cooperation
in customs law-enforcement issues; risk management and statistics.
It should be noted that the meetings of the
Committee will be held once a year.
The sides agreed to hold the next meeting in
Baku.

Dövlət Gömrük Komitəsi
Mətbuat və İctimaiyyətlə
Əlaqələr İdarəsinin məlumatı
Bәzi kütlәvi informasiya vasitәlәrindә vә
sosial şәbәkәlәrdә gömrük orqanları tәrәfindәn saxlanılan İran İslam Respublikasının vәtәndaşları olan sürücülәrin öz ölkәlәrinә qaytarılmaları barәdә hәqiqәtә uyğun olmayan mәlumatlar yayılıb.
Dövlәt Gömrük Komitәsi bildirir ki, İran İslam Respublikasının vәtәndaşları Barzegar Haghı Jafar Ghazanfar vә Norouzı Shahroud Heıdarın Ermәnistan Respublikasından Azәrbaycan
Respublikasının Xankәndi şәhәrinә malları sәnәdlәrdәn vә gömrük eynilәşdirilmәsi vasitәlәrindәn aldatma yolu ilә istifadә etmәklә Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn
qaçaqmalçılıq yolu ilә keçirmәlәri, habelә Azәrbaycan Respublikasının mühafizә olunan dövlәt
sәrhәdini müәyyәn edilmiş sәnәdlәr olmadan vә
nәzarәt-buraxılış mәntәqәlәrindәn kәnarda, qa-

nunsuz olaraq keçdiklәrinin müәyyәn edilmәsi
faktına görә 16 sentyabr 2021-ci il tarixindә
Dövlәt Gömrük Komitәsi Əmәliyyat-İstintaq
Baş İdarәsinin İstintaq vә Tәhqiqat İdarәsindә
Azәrbaycan Respublikası CM-nin 206.3.2 vә
318.2-ci maddәlәri ilә cinayәt işi başlanılmış vә
istintaqı aparılır.
Onların öz ölkәlәrinә qaytarılmaları ilә bağlı
yayılan mәlumatlar hәqiqәti әks etdirmir.

Gömrükçü tələbələrə
praktiki biliklər verilib
Oktyabrın 11-dә Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının hüquqşünaslıq
ixtisasının tәlәbәlәri üçün "Hüquqşünasın analitik bacarığı: sübutetmәnin metodikası" mövzusunda tәlim keçirilib.
Tәdbiri Akademiyanın Tәlәbә Gәnclәr Tәşkilatı nәzdindә fәaliyyәt göstәrәn “Hüquq klubu” tәşkil edib.
Tәlimi "Azәrbaycan Yeni Nәsil Hüquqşünaslar Assosiasiyası" İctimai Birliyinin tәlimçisi Hidayәt Əzimov aparıb. Tәdbirdә sözügedәn qurumun idarә heyәtinin üzvü Ellada Bayramova vә
baş katibi Ramin Nurәliyev dә iştirak ediblәr.
Tәlimdә hüquqşünasın hüquqi mәsәlәlәri
doğru şәkildә tәhlil etmәsi üçün lazım olan key-

fiyyәt vә bacarıqlar, elәcә dә sübutetmәdә vacib
mәqamlar barәdә tәlәbәlәrә praktiki biliklәr verilib. Hәmçinin hüquq normalarının doğru şәrh
edilmәsinin vә praktikada yerli vә beynәlxalq
kazusların, mәhkәmә işlәrinin hәllindә analitik
düşüncә metodlarının doğru istifadәsinin faydalarından danışılıb.
"Azәrbaycan Yeni Nәsil Hüquqşünaslar Assosiasiyası" İB müxtәlif ali tәhsil müәssisәlәrindә hüquqşünaslıq ixtisası üzrә tәhsil alan tәlәbәlәr üçün hüququn müxtәlif istiqamәtlәri üzrә
seminarlar, tәlimlәr, elәcә dә tәcrübә proqramları tәşkil edir. Bu qurum vә Akademiyanın
“Hüquq klubu” arasında әmәkdaşlığın davam
etdirilmәsi nәzәrdә tutulub.
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ИнформационноSon illər ərzində gömrük nəzarətinin təşkili аналитический
обзор
istiqamətində bir sıra yeniliklər həyata keçirilib
Белорусская таможня пресекла
очередную попытку незаконного ввоза
субпродуктов из Литвы

Gömrük xidmәtindә hәyata keçirilәn kompleks
tәdbirlәrdәn biri dә gömrük nәzarәtinin tәşkili vә
tәkmillәşdirilmәsi, elәcә dә bu nәzarәtin sәmәrәliliyinә zәrәr vurmadan onun sadәlәşdirilmәsidir.
Son illәr bu istiqamәtdә - “Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemi, sәrnişinlәrә dair ilkin mәlumat vә sәrnişin adlarının qeydiyyatı sistemlәri, elәcә dә mәcburi qәrarlar sisteminin tәtbiqi, birbaşa vә dolayı
gömrük tәmsilçilik fәaliyyәti, tranzit potensialının
tәkmillәşdirilmәsi, ticarәtin sadәlәşdirilmәsi vә
malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin buraxılışının
sürәtlәndirilmәsinә daha әlverişli şәraitin yaradılması vә ixrac nәzarәti sisteminin tәkmillәşdirilmәsi ilә bağlı bir sıra işlәr görülüb.
“Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemi
“Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemi idxal-ixrac әmәliyyatlarında
qanunvericiliyә riayәt edәn xarici ticarәt iştirakçıları üçün daha әlverişli şәraitin yaradılması, gömrük sәrhәdindәn mal dövriyyәsinin
sürәtlәndirilmәsi yolu ilә ölkәnin ixrac potensialının güclәndirilmәsi, Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının tövsiyәlәrinә vә qabaqcıl
beynәlxalq tәcrübәyә uyğun olaraq, xarici ticarәt iştirakçılarında
könüllü riayәt mәdәniyyәtinin formalaşdırılması, risk qiymәtlәndirilmәsi әsasında gömrük nәzarәti formalarının tәtbiqi, malların vә
nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük rәsmilәşdirilmәsinin vә gömrük
nәzarәtinin daha çevik vә şәffaf hәyata keçirilmәsi, idxal-ixrac
әmәliyyatlarında mәmur-sahibkar münasibәtlәrini müasir idarәçilik prinsiplәri әsasında qurmaqla beynәlxalq ticarәtin asanlaşdırılması mәqsәdilә tәtbiq edilib.
“Yaşıl dәhliz” buraxılış sisteminin fәlsәfәsi Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Çәrçivә Standartlarına uyğun olaraq işlәnilib vә
dünya tәcrübәsindә geniş tәtbiq edilәn etibarlı tәrәfdaş proqramlarına aiddir. Bu layihәnin tәtbiqi ölkәmizdә xarici ticarәt fәaliyyәti
sahәsindә inqilabi dönüş olub vә gömrük orqanları ilә tәrәfdaş olan,
öz biznes prosesindә ölkә qanunvericiliyini rәhbәr tutan şәxslәrә
münasibәtdә gömrük prosedurlarının vә gömrük işi sahәsindә
müxtәlif әmәliyyatların sadәlәşdirilmәsini ehtiva edir.
“Yaşıl dәhliz” buraxılış sisteminin istifadәçilәrinә bir çox üstünlüklәr verilir. Bu da biznes mühitinin inkişafı ilә yanaşı gömrük
işinin aparılmasının sadәlәşdirilmәsinә, sәrhәd-keçid mәntәqәlәrinin vә gömrük rәsmilәşdirilmәsi mәrkәzlәrinin yüklülüyünün azaldılmasına sәbәb olur.
Bu üstünlüklәrә - malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindәn daha sürәtli keçidinin tәmin
edilmәsi, gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindә, ticarәtin asanlaşdırılması mәrkәzlәrindә vә gömrük rәsmilәşdirilmәsinin hәyata
keçirilmәsi üçün müәyyәn edilmiş digәr yerlәrdә gömrük orqanlarının göstәrdiklәri xidmәtlәrin prioritet qaydada yerinә yetirilmәsi,
gömrük auditinin tәtbiqi ilә fiziki gömrük yoxlamalarının minimuma endirilmәsi, malların gömrük ekspertizasının aparılması
xidmәtlәrinin prioritet qaydada hәyata keçirilmәsi, gömrük
orqanlarının razılığı әsasında gömrük әrazisinә gәtirilәn vә bu әrazidәn aparılan malların gömrük rәsmilәşdirilmәsinin gömrük orqanlarının әmәkdaşları tәrәfindәn iş yerindәn kәnarda vә iş vaxtından kәnar saatlarda aparılması aiddir.
“Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemindә daimi istifadәçi statusunu әldә
edәn biznes subyektlәri idxal-ixrac әmәliyyatları zamanı xüsusi
üstünlüklәrә dә malikdirlәr. Belә biznes subyektlәri ölkә әrazisinә
idxal olunan malları birbaşa anbarlarına apara, gömrük bәyannamәsi tәqdim olunduğu tәqdirdә, gömrük orqanlarının razılığı
әsasında malların daşındığı nәqliyyat vasitәlәrindәn gömrük
eynilәşdirmә vasitәlәrini (plombları vә s.) müstәqil qaydada çıxarıb mallarını boşalda bilәrlәr.
Eyni zamanda, ixrac etdiklәri malların daşındığı nәqliyyat vasitәlәrinә gömrük orqanlarının tanıdığı eynilәşdirmә vasitәlәrini
(plomblar, möhürlәr, ştamplar vә s.) müstәqil qaydada tәtbiq edәrәk
gömrük orqanına getmәdәn, ixrac olunan mallara vә nәqliyyat vasitәlәrinә dair mәlumatları özündә әks etdirәn gömrük bәyannamәsini
elektron qaydada gömrük orqanlarına tәqdim etmәklә, malları bәyan etdiyi gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәsinә birbaşa göndәrirlәr.
Göründüyü kimi, “Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemindәn daimi istifadә hüququ әldә etmiş şәxslәr onların biznes mühitini genişlәndirmәyә imkan verәn mühüm üstünlüklәrә malikdir vә gömrük
nәzarәtinin sadәlәşdirilmiş formalarından yararlanırlar.
“Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemindә daimi istifadәçi statusunu әldә
etmiş xarici ticarәt iştirakçıları verilәn tәkcә bir üstünlükdәn yararlanaraq, yük nәqliyyat vasitәlәrinin terminallara deyil, birbaşa öz
anbarlarına göndәrilmәsi nәticәsindә vaxta sәrfiyyatlarını aradan
qaldırmaqla yanaşı, külli miqdarda vәsaitә dә qәnaәt ediblәr. Onlar
tәrәfindәn bu sahәdә elektron xidmәtlәrin istifadәsi nәticәsindә
mәmur-vәtәndaş tәması minimuma endirilәrәk yüklәrin boşaldılması sәlahiyyәti bilavasitә şәxslәrin özlәrinә verilib.
Əlbәttә, göstәrilәn sadәlәşdirilmәlәrin arxa planında ilk öncә peşәkar gömrük әmәkdaşları, gömrük sisteminin Vahid Avtomatlaşdırılmış İnformasiya Sistemi, risklәrin idarә edilmәsinә әsaslanan
müasir gömrük nәzarәti metodları dayanır. Dövlәt Gömrük
Komitәsi tәrәfindәn müxtәlif istiqamәtlәrdә qәbul edilmiş Fәaliyyәt Planları vә Yol Xәritәlәri әsasında, hәmçinin “Yaşıl dәhliz” istifadәçilәri arasında keçirilmiş sorğular nәticәsindә “Yaşıl dәhliz”
buraxılış sistemi daim tәkmillәşdirilir vә sistemdәn istifadә daha da
sadәlәşdirilir.
“Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemindәn daimi istifadә hüququnun
әldә olunması ilә әlaqәdar 2019-cu ildәn etibarәn 1007 xarici ticarәt iştirakçısı müraciәt edib. Bunlardan 262 xarici ticarәt iştirakçısına ixrac әmәliyyatları üzrә, 470 xarici ticarәt iştirakçısına idxal
әmәliyyatları üzrә, ümumilikdә isә 732 xarici ticarәt iştirakçısına
“Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemindәn daimi istifadә hüququ verilib.
2021-ci ilin 9 ayı әrzindә “Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemindәn
daimi istifadә hüququnu әldә edәn xarici ticarәt iştirakçılarının
xarici ticarәt dövriyyәsindә idxal әmәliyyatları üzrә payı 41.28%
(3.463.481.870 ABŞ dolları), ixrac әmәliyyatları üzrә isә 27.16%
(3.976.167.710 ABŞ dolları) tәşkil edib.
Eyni zamanda, kәnd tәsәrrüfatı vә yeyinti mәhsullarında idxal
әmәliyyatları 64.21% (988.551.740 ABŞ dolları), ixrac әmәliyyatları 47.33% (249.493.670 ABŞ dolları) tәşkil edib.
Sәrnişinlәrә dair ilkin mәlumat vә
sәrnişin adlarının qeydiyyatı sistemlәri
Dövlәt Gömrük Komitәsi 2019-cu ildәn BMT-nin Terrorla Mübarizә İdarәsi ilә birgә Azәrbaycanda “Sәrnişinlәrә dair ilkin mәlumat” (API) vә “Sәrnişin adlarının qeydiyyatı” (PNR) sistemlәrinin tәtbiqi istiqamәtindә birgә layihә hәyata keçirir.
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin müvafiq tapşırığına uyğun olaraq, “Azәrbaycanda “Sәrnişinlәrә dair ilkin mәlumat” (API) vә “Sәrnişin adlarının qeydiyyatı” (PNR) sistemlәrinin
qurulması” üzrә yaradılmış işçi qrupuna Dövlәt Gömrük Komitәsi
tәrәfindәn rәhbәrlik edilir vә işçi qrupunun üzvlәri sözügedәn
sahәni әhatә edәn müxtәlif dövlәt qurumlarının nümayәndәlә-
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rindәn ibarәtdir.
Hәdәflәrә nail olunması mәqsәdilә, BMT-nin Terrorla Mübarizә
İdarәsinin mütәxәssislәri ilә birgә Azәrbaycanda API/PNR
sistemlәrinin tәtbiqi mәrhәlәlәrini әhatә edәn “Yol Xәritәsi” sәnәdi
hazırlanmışdır.
“Yol Xәritәsi” sәnәdinin müddәalarından irәli gәlәrәk, artıq әsas
işçi qrupu nәzdindә müxtәlif dövlәt qurumlarının nümayәndәlәrindәn, hәmçinin beynәlxalq mütәxәssislәrdәn ibarәt “Qanunvericilik”, “Hüquq-mühafizә orqanlarının işinin әlaqәlәndirilmәsi vә Sәrnişin Mәlumat Mәrkәzinin (PIU) tәcrübәsinin öyrәnilmәsi”, “Aviadaşıyıcılarla Əlaqә” vә “Texniki Tәtbiqetmә” alt işçi qrupları yaradılmışdır. Alt işçi qruplarına hәmçinin Dövlәt Gömrük Komitәsi
tәrәfindәn rәhbәrlik edilir vә beynәlxalq tәcrübәnin tәtbiq olunması
istiqamәtindә zәruri tәdbirlәrin koordinasiyası hәyata keçirilir.
İşçi qrupları çәrçivәsindә sözügedәn sahә üzrә qanunvericilik
bazasının tәkmillәşdirilmәsi, әmәliyyat tәcrübәsinin öyrәnilmәsi,
aviadaşıyıcılarla inteqrasiyanın beynәlxalq standartlara uyğun
qurulması vә BMT-nin “GoTravel” risk idarәetmә sisteminin tәtbiqi istiqamәtindә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Terrorla Mübarizә
İdarәsi ilә birgә müvafiq işlәr davam etdirilmәkdәdir.
Əlavә olaraq, Böyük Britaniyanın Sәrhәd Mühafizәsi Direktoratlığı ilә hәyata keçirilәn “Hunter” layihәsi çәrçivәsindә Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin inzibati binasında Sәrnişin Mәlumat
Mәrkәzinin (PIU) inşası ilә bağlı işlәr yekunlaşmaq üzrәdir.
Sәrnişin Mәlumat Mәrkәzinin (PIU) inşası başa çatdıqdan sonra
ölkә әrazisinә gәlmәsi planlaşdırılan sәrnişinlәrә dair mәlumatlar әn
azı 24 saat öncәdәn Sәrnişin Mәlumat Mәrkәzindә (PIU) qәbul
edilәcәk vә “GoTravel” risk idarәetmә sistemi üzәrindәn emal olunaraq profillәşmә tәmin edilәcәk. Bu da öz növbәsindә qabaqlayıcı
tәdbirlәrin vaxtında yerinә yetirilmәsinә әlverişli şәrait yaratmaqla
sәmәrәli risk idarәetmә sisteminin tәtbiqinә öz töhfәsini verәcәk.
Azәrbaycanda API vә PNR proqramlarının müvәffәqiyyәtlә
qurulması vә istifadәsi mәlumatların gömrük orqanlarına әvvәlcәdәn ötürülmәsinin tәmin edilmәsi ilә gömrük, aviaşirkәtlәr vә digәr maraqlı tәrәflәrin mövcud prosedurlarının sadәlәşdirilmәsinә
vә artırılmasına, ölkәmizin milli maraqlarına zәrәr verә bilәcәk
şәxslәrin vә malların, terrorizm vә qaçaqmalçılığın, transmilli cinayәtkarlığın, o cümlәdәn çirkli pulların yuyulmasının qarşısının
alınmasına, mәlumat analizi bazasının inkişaf etdirilmәsinә, gömrük nәzarәtinin idarәedilmәsi üçün risk әsaslı modelin yaradılmasına vә idarәetmә strategiyasının güclәndirilmәsinә, sәyahәtçilәrin
gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindәn sürәtli keçidinin tәmin
edilmәsinә, hәmçinin milli qanunvericiliyin Çikaqo Konvensiyasının 9-cu әlavәsindә göstәrilmiş beynәlxalq standartlara vә öhdәliklәrә, BMT Tәhlükәsizlik Şurasının müvafiq qәtnamәlәrinә,
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının tövsiyәlәrinә, standartlarına vә
üsullarına uyğunlaşdırılmasına imkan yaradacaq.
“Mәcburi qәrarlar” sistemi
Digәr yeni layihәlәrdәn biri “Mәcburi qәrarlar” layihәsidir.
Bu layihәnin tәtbiqi idxal vә ixrac әmәliyyatları üzrә gömrük vә
biznes arasında inamın tәşviqindә, sahibkarların düzgün biznes
planının öncәdәn qurulmasında, gömrük әmәliyyatları üzrә dayaıqlılığın vә şәffaflığın davamlı tәmin edilmәsindә, gömrük laboratoriyasına ünvanlanan tәkrar müraciәtlәrin aradan qaldırılmasında
vә ümumilikdә malların maneәsiz vә sürәtli buraxılışının hәyata
keçirilmәsi ilә vaxt vә xәrc itkisinin minimuma endirilmәsindә mühüm rol oynayacaq.
“Mәcburi qәrarlar” sisteminin әsas mәqsәdi - eyni texniki göstәricilәrә vә xarici iqtisadi fәaliyyәtin mal nomenklaturası üzrә eyni rәqәmli koda (malların tәsnifatı), eyni mәnşә ölkәsinә malik
mallara dair tәkrar gömrük ekspertizalarının keçirilmәsinin qarşısının alınması, gömrük nәzarәti vә rәsmilәşdirilmәsinә sәrf olunan
vaxt vә xәrc itkisinin minimuma endirilmәsi, gömrük orqanları ilә
biznes subyektlәri arasında dayanıqlı şәffaflığın daha da artırılması
üçün idxal-ixrac әmәliyyatlarından әvvәl mәcburi qәrarların qәbul
edilmәsi işini tәşkil etmәkdir.
Artıq pilot qaydada tәtbiq edilәn layihә çәrçivәsindә şәxslәrin
müraciәti әsasında gömrük orqanı tәrәfindәn 32 mәcburi qәrarın
qәbul edilmәsi tәmin edilib.
Birbaşa vә dolayı gömrük tәmsilçilik fәaliyyәti
Azәrbaycanda gömrük tәmsilçiliyi sistemi dә inkişaf etdirilir.
VAİS-dә birbaşa vә dolayı tәmsilçilәrin vahid reyestr platforması hazırlanıb vә bu şәxslәrin qeydiyyatı aparılıb.
Tәmsilçilik sahәsi qanunvericiliyin tәlәblәrinә uyğunlaşdırılıb,
tәlәblәrә uyğun olmayan şәxslәrin hüquqları dayandırılıb, ixtisas
attestatının әldә olunması üçün imtahanlar keçirilib, nәzәri biliklәrә vә ixtisas attestatına malik olan mütәxәssislәrin fәaliyyәt göstәrmәsi ilә malların gömrük rәsmilәşdirilmәsi prosesi sürәtlәndirilib
vә sәrf olunan müddәt azaldılıb.
Perspektivdә tәmsilçilik hüququnun әldә olunması üçün müraciәtin daha da sadәlәşdirilmәsi ilә әlaqәdar elektron müraciәt formasının yaradılması vә xarici ticarәt iştirakçılarının istifadәsinә verilmәsi nәzәrdә tutulur.
Gömrük tәmsilçiliyi sisteminin daha da inkişaf etdirilmәsi mәqsәdilә Dövlәt Gömrük Komitәsi “Azәrbaycan Gömrük Broker
Xidmәti Şirkәtlәrinin Assosiasiyası” İctimai Birliyinin yaradılmasına dәstәk göstәrib. Assosiasiyanın hәdәflәri gömrük broker xidmәtlәri sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәri vahid platformada
birlәşdirәrәk onların arasında bilik vә tәcrübә mübadilәsinin tәmin
edilmәsinә yardım etmәk, xarici iqtisadi fәaliyyәt sahәsindә qarşılaşdıqları problemlәrin hәllinә yardımçı olmaq, müasir texnologiyaların vә beynәlxalq standartların tәtbiqinә dәstәk vermәk, gömrük qanunvericiliyi vә gömrük işinin tәşkili sahәsindә yeniliklәrlә
XİF iştirakçılarının maariflәndirilmәsini hәyata keçirmәk, digәr
dövlәtlәrin analoji assosiasiyaları ilә әlaqәlәr yaratmaq vә dövlәt tәrәfindәn müәyyәn edilmiş siyasi kursu tәbliğ etmәkdir.
Onu da bildirәk ki, şәxs tәrәfindәn malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük әrazisinә gәtirilmәsi, bu әrazidәn aparılması, yaxud tranziti ilә әlaqәdar birbaşa tәmsilçiliyin hәyata keçirilmәsi
üçün 2019-cu ilin iyul ayından etibarәn xarici ticarәt iştirakçıları
tәrәfindәn Dövlәt Gömrük Komitәsinә 1577 müraciәt daxil olub
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vә birbaşa gömrük tәmsilçiliyi fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi
üçün bu şirkәtlәrin mәlumatları qeydiyyata alınıb.
Hazırda elektron gömrük xidmәtlәrindәn istifadә sәlahiyyәti verilәn birbaşa gömrük tәmsilçilәrinin sayı 1369-dur.
Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn 2019-cu ilin avqust
ayından mәrhәlәli qaydada 14 dәfә imtahan keçirilib. İmtahanlarda iştirak üçün dolayı gömrük tәmsilçiliyi fәaliyyәtini hәyata keçirmәk istәyәn 200-dәn çox hüquqi şәxsin ümumilikdә
1172 nәfәr әmәkdaşı ixtisas attestatı әldә etmәk üçün müvafiq
sәnәdlәrlә Dövlәt Gömrük Komitәsinә müraciәt edib.
İndiyәdәk imtahanlarda iştirak edәn 1040 nәfәrdәn 433
nәfәr uğurlu nәticә әldә edib.
Malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük әrazisinә gәtirilmәsi, bu әrazidәn aparılması, yaxud tranziti ilә әlaqәdar olaraq
dolayı gömrük tәmsilçiliyi fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi
üçün 215 şirkәtin Komitә tәrәfindәn reyestri aparılıb vә 5 illik
“İxtisas Attestatı”na malik 433 mütәxәssisin vә 2009-cu ildә
verilmiş müddәtsiz “İxtisas Attestatı”na malik 16 mütәxәssisin
elektron xidmәtlәrdәn istifadә hüququ aktivlәşdirilib.
Belәliklә, ümumilikdә 449 “İxtisas Attestatı”na malik mütәxәssisin elektron xidmәtlәrdәn istifadә hüququ aktivlәşdirilib.
Tranzit potensialının tәkmillәşdirilmәsi
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 2 iyun tarixli,
2947 nömrәli Sәrәncamı ilә tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan Respublikasında biznes mühitinin әlverişliliyinin artırılması vә beynәlxalq reytinqlәrdә ölkәmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması
ilә bağlı әlavә tәdbirlәr haqqında” Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 13 iyul tarixli, 2199 nömrәli Sәrәncamının hәyata keçirilmәsinә dair Tәdbirlәr Planı”nda Avropa Yeni Kompüterlәşdirilmiş Tranzit Sisteminә (NCTS) qoşulmaq üçün aidiyyәti
tәdbirlәrin görülmәsi müәyyәn olunub.
Bu çәrçivәdә “Ümumi Tranzit Proseduru Konvensiyası, Mallarla Ticarәtdә Sәnәdlәşmәnin Sadәlәşdirilmәsi Konvensiyası vә
Yeni Kompüterlәşdirilmiş Tranzit Sisteminә (YKTS) qoşulma prosesindә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinә
Dәstәk” layihәsi 1 iyun 2020-ci il tarixindәn fәaliyyәtә başlayıb.
Layihәnin icrasını hәyata keçirmәk üçün 3 komponent üzrә (qanunvericilik, İT, prosedur ilә әlaqәli vә tәşkilati) fәaliyyәtlәr davam
etdirilir.
"BYD Kitabçası tәtbiq edilmәklә beynәlxalq yük daşımaları
haqqında" Gömrük Konvensiyasının (BYD Konvensiyası, 1975)
yeni 11-ci Əlavәsinin cari ilin 25 may tarixindәn qüvvәyә minmәsini nәzәrә alaraq, eTIR prosedurunun tәtbiqi mәqsәdilә sözügedәn
Əlavәyә qoşulma vә texniki uyğunlaşdırmanın hәyata keçirilmәsi
işlәrinә başlanılıb vә bu istiqamәtdә müvafiq tәdbirlәrin görülmәsi
davam etdirilir.
Əlavә olaraq qeyd edәk ki, “Transxәzәr Beynәlxalq Nәqliyyat
Marşrutu” üzrә Qazaxıstan istiqamәtindә, elәcә dә Türkmәnistan
istiqamәti üzrә daşımalarda Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn
sadәlәşdirilmiş nәzarәt vә rәsmilәşdirmә prosedurları tәtbiq olunur.
Yaxın zamanda konteynerlәrin intermodal qaydada tranzit daşınması zamanı әvvәlcәdәn gömrük bәyanetmәsinin hәyata keçirilmәsi üçün sadәlәşdirilmiş rәsmilәşdirmә mexanizminin tәtbiqinә
hazırlıq görülür.
Ümumilikdә isә bütün nәqliyyat növlәri üzrә tranzit yüklәrin
daşınması zamanı әvvәlcәdәn gömrük bәyanetmәsinin daşıyıcılar
vә iqtisadi operatorlar tәrәfindәn istifadәsi imkanlarının genişlәndirilmәsi üçün Web-Tranzit xidmәtinin istifadәyә verilmәsi planlaşdırılır.
Ticarәtin sadәlәşdirilmәsi, malların vә
nәqliyyat vasitәlәrinin buraxılışının sürәtlәndirilmәsi
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının müvafiq tövsiyәlәrinә uyğun olaraq idxal әmәliyyatlarının hәyata keçirilmәsi zamanı gömrük rәsmilәşdirilmәsinin daha da sadәlәşdirilmәsi ilә әlaqәdar olaraq hazırlanmış “Malların idxalı zamanı gömrük rәsmilәşdirilmәsinin sadәlәşdirilmәsi mәqsәdilә “Dәrhal buraxılış sistemi”nin pilot
layihә olaraq tәtbiqi barәdә” layihә Dövlәt Gömrük Komitәsinin
08 fevral 2021-ci il tarixli, 1000/019 nömrәli sәrәncamı ilә tәsdiq
olunub.
Sözügedәn sәrәncamın 3.1-ci bәndinin icrası ilә әlaqәdar olaraq
hazırlanmış “Dәrhal buraxılış sistemi”nә düşәn malların gömrük
rәsmilәşdirilmәsini nümunәvi Texnoloji Sxemi” layihәsi Dövlәt
Gömrük Komitәsinin 05 mart 2021-ci il tarixli, 1000/036 nömrәli
sәrәncamı ilә tәsdiq edilib.
Dövlәt başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq yerli sahibkarların
xarici ticarәt fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi, bu mәqsәdlә idxalixrac prosedurlarının daha da asanlaşdırılması, idxal-ixrac
fәaliyyәti ilә әlaqәdar tәlәb olunan sәnәdlәrin sayının azaldılması,
o cümlәdәn xarici ticarәt fәaliyyәti iştirakçılarının maariflәndirilmәsi müvafiq sahәnin inkişafı mәqsәdilә hәyata keçirilәn tәdbirlәr
sırasında әhәmiyyәtli yer tutur.
Belә ki, Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 28
iyun tarixli, 260 saylı Sәrәncamı ilә tәsdiq edilmiş “İdxal-ixrac
әmәliyyatlarına nәzarәt sisteminin tәkmillәşdirilmәsinә dair
Tәdbirlәr Planı”nın icrası ilә әlaqәdar әsas layihә olaraq Dövlәt
Gömrük Komitәsi tәrәfindәn hazırlanmış “Azәrbaycan Respublikasının Gömrük Mәcәllәsindә dәyişikliklәr edilmәsi haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu layihәsi vә “Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2014-cü il 22 iyul tarixli, 263 nömrәli qәrarı ilә tәsdiq edilmiş “Gömrük sәrhәdindәn
keçirilәn malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin bәyan edilmәsi Qaydaları”nda dәyişikliklәr edilmәsi barәdә” Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin qәrarı layihәsinә, hәmçinin sözügedәn layihәlәr әsasında hazırlanaraq әlavә layihә kimi tәqdim
edilәn digәr layihәlәrin qәbul edilmәsi istiqamәtindә aidiyyәti
dövlәt qurumları ilә birgә işlәr davam etdirilir.
İxrac nәzarәti sisteminin tәkmillәşdirilmәsi
Gömrük orqanları qarşısında duran әsas vәzifәlәrdәn biri dә ixrac nәzarәtinә düşәn malların (işlәrin, xidmәtlәrin, әqli fәaliyyәtin
nәticәlәrinin) Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә gәtirilmәsi, bu
әrazidәn çıxarılması vә tranzitinin Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş qaydalara uyğun hәyata keçirilmәsinin tәmin edilmәsidir.
İxrac nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi Azәrbaycan Respublikasının milli tәhlükәsizliyinin, elәcә dә siyasi, hәrbi vә iqtisadi maraqlarının tәmin edilmәsi kimi mühüm mәqsәdlәri daşıyır. Odur ki, ixrac nәzarәti sisteminin tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtindә tәrәfimizdәn mütәmadi olaraq tәdbirlәr görülür.
İxrac nәzarәtinә düşәn malların (işlәrin, xidmәtlәrin, әqli fәaliyyәtin nәticәlәrinin) kodlu siyahısının yenilәnmәsi mәqsәdilә ABŞ
Dövlәt Departamentinin “İxraca Nәzarәt vә Əlaqәdar Sәrhәd Tәhlükәsizliyi Proqramı”nın dәstәyi ilә “Strateji Ticarәtә Nәzarәt sahәsindә Milli Qanunvericiliyin İnkişaf Etdirilmәsi” layihәsi çәrçivәsindә tәrәfimizdәn “İxrac nәzarәtinә düşәn ikili tәyinatlı vә hәrbi tәyinatlı malların, habelә işlәrin, xidmәtlәrin, әqli fәaliyyәtin nәticәlәrinin xarici iqtisadi fәaliyyәtin mal nomenklaturuna uyğun
kodları üzrә Siyahısı” layihәsi hazırlanıb. Hazırda layihәnin qәbul
edilmәsi istiqamәtindә aidiyyәti dövlәt qurumları ilә işlәr davam
etdirilir.
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Очередную попытку ввоза на территорию Евразийского
экономического союза пищевых продуктов по поддельному
сертификату пресекли гродненские таможенники в пункте
пропуска «Бенякони».
К таможенному контролю водитель белорусской фирмыперевозчика предъявил пакет документов на замороженную
говяжью печень весом более 20 тонн. В результате проверки
таможенниками установлено, что ветеринарный сертификат
на перемещаемый продукт является поддельным, так как не
выдавался уполномоченным органом Королевства Бельгия,
из которого продукция ввозилась.
С начала года это уже шестая попытка незаконного перемещения через границу из Литвы замороженных субпродуктов.
Общее количество такого товара, возвращенного таможенниками на сопредельную территорию, составило более 125 тонн.
www.customs.gov.by

Таможенники выявили контрафактные
автозапчасти стоимостью 14 млн рублей
Сотрудники Московской областной таможни обнаружили контрафактные автозапчасти с логотипами известных
марок на сумму более 14 млн рублей. Товар был выявлен в
двух торговых точках - магазине автозапчастей на западе
Москвы и торговом комплексе в подмосковном Королеве.
В результате совместной работы должностных лиц службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни,
сотрудников Московско-Ярославской транспортной прокуратуры и представителя правообладателя товарных знаков
было изъято 10,5 тыс. автозапчастей, в том числе фильтров,
тормозных колодок, свечей зажигания, бензонасосов с нанесенными логотипами MERCEDES-BENZ, Volkswagen, KIA,
HYUNDAI, NISSAN и других.
Запчасти предназначались для реализации в торговых
точках и через интернет-магазины. Представитель правообладателя товарных знаков подтвердил, что обнаруженный
товар является контрафактным.
www.customs.gov.ru

В ЕАЭС может быть создана
единая система Tax-Free
Перспективы создания и администрирования единой системы Tax-Free в Евразийском экономическом союзе, предусматривающей возврат НДС физическим лицам-нерезидентам ЕАЭС, обсудили на встрече в Минске министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев и министр финансов Республики Беларусь Юрий Селиверстов.
Кроме того, стороны рассмотрели вопросы косвенных
налогов при электронной торговле товарами и услугами в странах ЕАЭС, а также формирование механизма фискального
мониторинга за оборотом товаров во взаимной торговле.
www.tks.ru

Tаможенники предотвратили контрабанду в
Китай 19 экзотических животных
Сотрудники Южной и Уральской оперативных таможен в
ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий предотвратили попытку незаконного вывоза в Китай 19 экзотических животных, таможенная стоимость которых составляет около 5 млн рублей.
Предприниматель из Приморского края заключил с китайской компанией контракт на поставку из Новороссийска в
КНР пяти кошачьих лемуров и 14 обезьян, среди которых
восемь эдиповых тамаринов и шесть карликовых игрунок.
Гражданин России представил в Росприроднадзор документы о покупке животных в зоопарках России, на основании которых получил разрешительные сертификаты
СИТЕС на их вывоз. Однако в ходе проверочных мероприятий таможенники установили, что предоставленные документы являются поддельными.
Оперативники обнаружили лемуров на передержке у
частного лица в Краснодарском крае. В настоящее время
животные изъяты и находятся под присмотром специалистов. Местонахождение приматов устанавливается.
www.customs.gov.ru

Россельхознадзор проверит
производителей молока в Иране
Россельхознадзор планирует 25 октября начать видеопроверки производителей молока в Иране. Об этом говорится в
сообщении ведомства.
Как сообщили в Россельхознадзоре, 13 октября в формате
видеоконференции состоялись переговоры между специалистами российского ведомства и представителями
Ветеринарной организации Ирана (IVO).
"Участники совещания договорились начать процедуру
видеоинспекций с 25 октября. План проверочных мероприятий со списком компаний будет направлен в Россельхознадзор", - сообщили в российском ведомстве.
Там напомнили, что Россельхознадзор был вынужден
приостановить ввоз из Ирана молока и молочной продукции
через многосторонний автомобильный пункт пропуска
(МАПП) "Ягар-Казмаляр" (Республика Дагестан) с 28 февраля 2020 года в связи с нарушениями требований ветеринарного законодательства ЕАЭС. С 29 декабря 2020 года российское ведомство запретило ввоз замороженных сливок из
Ирана в Россию из-за несоблюдения требований Евразийского экономического союза. В ходе переговоров озвучено,
что после введения временных ограничений стороны находились в постоянном контакте для обсуждения возникшей
ситуации. "Представители российского и иранского ведомств
пришли к заключению о необходимости организации видеоинспекций иранских компаний по производству молока и
молочных продуктов. Отмечено, что Россельхознадзор планирует проверить молокоперерабатывающие предприятия, а
также несколько ферм и при возможности молокоприемные
пункты", - отмечается в сообщении.
В Россельхознадзоре добавили, что российская сторона
ранее направляла в адрес иранских специалистов перечень
вопросов технического характера, касающихся деятельности иранских производителей. Ответы на них служба ожидает до 22 октября для изучения перед проведением проверок. В перечень предприятий, которые будут проинспектированы, Россельхознадзор попросил добавить организацию
Solico Kalleh № IR 3002 (производит молоко, сухое молоко,
сливки, йогурты, сыры) в связи с повторным обнаружением
в ее продуктах остатков антибактериального препарата
(сульфаметазина). Нарушение было зафиксировано после
снятия Россельхознадзором временных ограничений на ввоз
товаров с указанного предприятия под гарантии иранского
компетентного ведомства.
www.tks.ru
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