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Azərbaycan Respublikası Gömrük orqanlarının tanınma nişanı haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: 

I. «Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının tanınma nişanı haqqında» Əsasnamə təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

II. Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının tanınma nişanının təsviri təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

III. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Heydər ƏLİYEV. 

Bakı şəhəri, 1 iyun 2001-ci il. 

№ 134-IIQ. 

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (20 iyun 2001-ci il, № 137). 

Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusunda dərc edilmişdir (30 iyun 2001-ci il, № 6, maddə 388). 

 

«Azərbaycan Respublikası 
Gömrük orqanlarının tanınma nişanı haqqında» 

Azərbaycan Respublikasının 
1 iyun 2001-ci il tarixli Qanunu ilə 

təsdiq edilmişdir 

Azərbaycan Respublikası Gömrük orqanlarının tanınma nişanı haqqında 
Əsasnamə 

1. Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının tanınma nişanı respublika gömrük orqanlarının şərəf və şöhrət 
rəmzidir. O, Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının hər bir əməkdaşına Azərbaycan Respublikasının iqtisadi 
suverenliyini və təhlükəsizliyini müdafiə etmək, öz xidməti vəzifələrini vicdanla yerinə yetirmək və gömrük xidməti 
intizamının tələblərinə əməl etmək borcunu xatırlatmaq üçündür. 

2. Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının tanınma nişanından gömrük orqanlarının sərəncamında olan 
avtonəqliyyat vasitələrində, hava gəmilərində, gömrük orqanları əməkdaşlarının xüsusi geyim formalarında, gömrük 
orqanlarının bütün növ blanklarında və inzibati binalarının girəcəyində, eləcə də digər yerlərdə istifadə olunur. 

 

«Azərbaycan Respublikası 
gömrük orqanlarının tanınma nişanı haqqında» 

Azərbaycan Respublikasının 
1 iyun 2001-ci il tarixli, 

134-IIQ saylı Qanunu ilə 
təsdiq edilmişdir 

Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının tanınma nişanının 
Təsviri 



Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının tanınma nişanı kənarları «Rənglərin standart nümunələri atlasının» 
9/4 saylı rəng nümunəsinə uyğun tünd yaşıl rəngli xətlə haşiyələnmiş, ortasında xüsusi kompozisiya təsvir olunmuş 
səkkizguşəli 5 saylı rəng nümunəsinə uyğun qızılı rəngli ulduz şəklindədir. 

Nişanın ortasında elementləri 11/8 və 0/12 saylı rəng nümunəsinə uyğun mavi və boz rəngli olan qalxan, onun 
arasında elementləri qara və bürünc rəngli olan qılınc təsvir edilmişdir. 

Qalxanı əhatə edən ağ rəngli lentdə 9/4 saylı rəng nümunəsinə uyğun tünd yaşıl rəngdə «Azərbaycan Respublikası 
gömrük xidməti» sözləri əks etdirilmişdir. Ulduzun aşağı hissəsində, sağ və sol istiqamətlərinə yönəldilmiş 9/4 saylı 
rəng nümunəsinə uyğun yaşıl rəngli dəfnə çələngləri təsvir edilmişdir. Dəfnə çələnglərinin üstündə ağ rəngli açar şəkli 
əks etdirilmişdir. 

Gömrük orqanlarının inzibati binalarının girəcəyində və eləcə də xüsusi geyim formasında istifadə olunan tanınma 
nişanının üstündə olan təsvir və yazılar qabarıqdır. 
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