Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikası və
Türkiyə Respublikası arasında Sədərək və Dilucu sərhəd
buraxılış məntəqələrinin birgə istifadəsinə dair
Saziş
Bundan sonra Tərəflər adlandırılacaq Azərbaycan Respublikasının
Naxçıvan Muxtar Respublikası və Türkiyə Respublikası

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası
Hökuməti arasında gömrük sahəsində əməkdaşlıq

və qarşılıqlı yardım

haqqında Saziş”i nəzərə alaraq,

Sədərək (Naxçıvan Muxtar Respublikası) və Dilucu (Türkiyə
Respublikası) sərhəd buraxılış məntəqələrinin birgə istifadəsinin, qeyd
olunan buraxılış məntəqələrinin yerləşdiyi Azərbaycan - Türkiyə sərhədində
hər hansı bir dəyişikliyə səbəb olmayacağını əsas götürərək,

Əməkdaşlığın

inkişaf etdirilməsi və yaxın qonşuluq prinsiplərini

nəzərə alaraq,

Bu Sazişdə nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün Sədərək
və

Dilucu

sərhəd

buraxılış

məntəqələrinin

yenidən

inşası

və

müasirləşdirilməsinin zəruriliyini nəzərə alaraq,
Sərhəd keçid və gömrük proseduralarında təkrara yol verməmək və
onları sadələşdirmək məqsədilə,
Sədərək və Dilucu sərhəd buraxılış məntəqələrinin birgə istifadəsini
təmin etmək məqsədilə,
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Aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:

Maddə 1. Sazişin məqsədi və fəaliyyət dairəsi

Tərəflər bu Sazişin tələbləri çərçivəsində Sədərək və Dilucu sərhəd
buraxılış məntəqələrində beynəlxalq sərnişin daşımalarının, mal və nəqliyyat
vasitələrinin hərəkətinin sadələşdirilməsi məqsədilə birgə xidmət göstərirlər.

Maddə 2. Anlayışlar
Bu Saziş çərçivəsində:

a) “Gömrük sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında
Saziş”

- 13.04.2004-cü il tarixdə Ankarada imzalanmış “Azərbaycan

Respublikası Höküməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında gömrük
sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş”;
b) “Saziş” - bu Saziş, bu Sazişə edilən əlavə və protokollar, habelə bu
Sazişin 11-ci maddəsinə uyğun olaraq Tərəflərin birgə, yazılı şəkildə bu
Sazişə edilən dəyişikliklər və tənzimləmə metodları barədə imzaladıqları
protokollar;
c) “Tərəflərin səlahiyyətli qurumları” - Azərbaycan Respublikasının
Naxçıvan Muxtar Respublikası adından Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsi və Türkiyə Respublikası adından Daxili İşlər
Nazirliyi ilə Başbakanlık Gömrük Müstəşarlığı;
d) “Birgə istifadə” – Bu Saziş çərçivəsində rəsmi proseduralarının
sadələşdirilməsi, uyğunlaşdırılması və qarşılıqlı tanınması;
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e) “Gömrük nəzarəti” - Tərəflərin sərhəd buraxılış məntəqələrindən
keçirilən malların idxalı, ixracı, tranziti, daşınması, son təyinatı və qadağan
olunmuş malların dövriyyəsini tənzimləyən gömrük qaydaları və digər
proseduraların düzgün tətbiq olunmasını təmin etmək məqsədilə gömrük
idarələri tərəfindən həyata keçirilən malların müayinəsi, bəyannamə
məlumatları ilə elektron, yaxud yazılı sənədlərin mövcudluğunun və
həqiqiliyinin təsdiqlənməsi, müəssisə və təşkilatların hesab və digər
qeydiyyatlarının araşdırılması, nəqliyyat vasitələrinin, müşayiət olunan və
olunmayan baqajın, həmçinin şəxslərin üzərində olan digər əşyaların
yoxlanılması və başqa oxşar proseduralar;

f)“Gömrük idarələri” - Azərbaycan Respublikası Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Sədərək və Türkiyə Respublikasının Dilucu sərhəd buraxılış
məntəqələrindəki gömrük idarələri;
h) Nəqliyyat vasitəsi – sərnişinlərin və malların beynəlxalq
daşınmaları üçün istifadə olunan avtonəqliyyat vasitələri, onların qoşquları
və dəmiryolu vasitələri;

Maddə 3. Sərhəd buraxılış məntəqələri arasında aparılan gömrük
prosedurlarını tənzimləyən prinsiplər

1. Sərnişin, nəqliyyat vasitəsi və mallarla bağlı bəyanetmə sadəcə
çıxış tərəfində aparılacaq; giriş tərəfində bu bəyannamə əsas götürüləcəkdir;

2. Bəyannamənin doğruluğu sadəcə giriş tərəfindən aparılan gömrük
nəzarəti əsasında müəyyən ediləcəkdir;
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3. Çıxış tərəfinə təqdim ediləcək nəqliyyat vasitəsi və daşınmaya aid
əsas sənədlər elektron variantda giriş tərəfinə ötürüləcək və bu bəyan etmə
giriş tərəfindən həyata keçirilən gömrük nəzarəti ilə başa çatdırılacaqdır.
4. Tərəflər, beynəlxalq müqavilə və Sazişlərdən irəli gələn öhdəliklər
çərçivəsində aparılan yoxlamalar istisna olmaqla, çıxış tərəfində yalnız
barələrində məlumat, ya da əsaslı şübhələr olan mal və nəqliyyat vasitələri
üzərində gömrük nəzarətini həyata keçirəcəklər.
5. Tərəflər, dördüncü bəndin tələbləri qüvvədə qalmaq şərti ilə hər iki
tərəfin eyni cür və təkrar proseduraların aparılmasının ya da məlumatların
daxil edilməsinin qarşısının alınmasını təmin edəcəklər.
6. Tərəflər, bu Sazişin məqsəd və fəaliyyət dairəsinə uyğun olaraq
Sazişdə əksini tapmış tələblərin əleyhinə birtərəfli qaydada rəsmi
proseduralar tətbiq etməyəcəklər.

7. Tərəflər, bu Sazişin qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra bu Sazişin
tətbiqinə təsir edə biləcək beynəlxalq öhdəliklərin yaranması halında
qarşılıqlı razılaşma əldə olunduqdan sonra bir-birlərinə məlumat verməklə
yeni qaydaları 30 gün müddətində həyata keçirəcəklər.

8. Giriş tərəfinin gömrük idarəsində
a) Bəyan etməmənin aşkar edilməsi;
b) Bəyannamədə çatışmazlığın aşkar edilməsi;
c) Nəqliyyat vasitəsi üzərində aparılan ilkin gömrük baxışı zamanı
gömrük təminatının pozulması və ya nəqliyyat vasitəsinin çadırının cırılması
və sair səbəblərdən malın çıxarılması və ya dəyişdirilməsi ilə bağlı
əlamətlərin olması hallarında məsələlərin giriş tərəfinin qanunvericiliyinə
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görə cinayətə səbəb olmadıqda və ya qanunvericiliyə zidd olmadıqda adı
qeyd olunan mal və ya nəqliyyat vasitəsi çıxış tərəfinə təhvil veriləcəkdir.
Yuxarıda qeyd olunan hər üç halda giriş tərəfi baş vermiş
hüquqpozmanın qarşısını aldıqdan sonra gömrük proseduru zamanı
hüquqpozmaya yol verilmiş mal və ya nəqliyyat vasitəsinin girişinə icazə
verə və ya bunları çıxış tərəfinə təhvil verə bilər. Hər iki halda da giriş tərəfi
çıxış tərəfini bu məsələ ilə məlumatlandıracaqdır.

9. Nəqliyyat vasitəsi və konteynerlərin rentgen qurğuları ilə gömrük
müayinəsi giriş tərəfində həyata keçiriləcəkdir.
10. Tərəflər dezinfeksiya işlərini yalnız epidemiya və yoluxucu
xəstəlik riski davam etdiyi müddətdə bitki mənşəli məhsulları, eyni zamanda
canlı heyvan və heyvan mənşəli məhsulları daşıyan nəqliyyat vasitələri
üzərində aparacaq, sərnişin daşımalarını həyata keçirən digər nəqliyyat
vasitələrinə isə tətbiq etməyəcəklər.

11. İnsan, heyvan və ya bitki həyatının və sağlamlığının mühafizəsi
üçün vacib olan yoxlamalar tərəflərin hər birinin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
qaydalara uyğun şəkildə həyata keçiriləcəkdir.

12. Pasport məlumatları çıxış tərəfində qeydiyyata düşəcək,
məlumatlar elektron variantda giriş tərəfinə ötürüləcək və hər bir Tərəf
müvafiq yoxlamalarını özləri həyata keçirəcəkdir.

Maddə 4. Tərəflərin öhdəlikləri

1. Hazırlanması və imzalanması nəzərdə tutulan aşağıdakı protokollar
ilə daha sonra ortaya çıxacaq çatışmazlıqların aradan qaldırılması məqsədilə
5

hazırlanacaq

digər

protokollar

və

əlavələr

bu

Sazişin

tələbləri

çərçivəsindədir və

a) Tərəflərin səlahiyyətli qurumları arasında bu Sazişə uyğun olaraq
sərnişinlərin pasport məlumatlarının nəzarət və qeydiyyatı proseduralarına
dair detallara;

b) Tərəflərin səlahiyyətli qurumları arasında bu Saziş çərçivəsində
beynəlxalq sərnişin, mal və avtonəqliyyat daşınması ilə bağlı elektron
variantda məlumat mübadiləsinə dair detallara;
c) Tərəflərin səlahiyyətli qurumları arasında birgə istifadə olunan
buraxılış məntəqələrindən sərnişin keçidi, mal və avtonəqliyyat vasitələrinin
daşınamsı ilə bağlı prosedurların, eləcə də iş saatlarının uyğunlaşdırılması ilə
əməkdaşlığa;

d) Tərəflərin səlahiyyətli qurumları arasında bu Sazişin məqsədinə
nail olunmasını təmin edən birgə istifadə olunan buraxılış məntəqələrinin
inşa etmə, yenidənqurma və idarəetmə şərtlərinə

dair protokollar onun tərkib hissələridir.

2. Bu Sazişin yerinə yetirilməsini təmin etmək məqsədilə Tərəflər;

a) Gömrük nəzarəti çıxış tərəfində edilən bəyan etmə əsasında giriş
tərəfindən həyata keçirildiyindən “Gömrük sahəsində əməkdaşlıq və
qarşılıqlı yardım haqqında Saziş”in 3-cü və 5-ci maddələri çərçivəsində milli
qanunvericiliyə uyğun çıxış tərəfindən mal və sərnişinlər üzərində həyata
keçirilən gömrük yoxlaması metodları və yerinə yetirilməsi zəruri olan milli
qanunvericiliyi öyrənmək məqsədilə məlumat və işçi mübadiləsi edirlər.
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b) Gömrük nəzarəti çıxış tərəfində edilən bəyan etmə əsasında giriş
tərəfindən həyata keçirildiyindən bu Sazişin 4-cü maddəsinin ikinci
hissəsinin “a” bəndində göstərilən məsələlərə əlavə olaraq tərəflər öz
ölkələrindən ixracı qadağan edilmiş və ya məhdudlaşdırılmış malların
siyahısını bir-birlərinə verir, gömrük nəzarəti zamanı siyahıda qeyd olunan
malların sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçirilməsinin qarşısını alır və çıxış
gömrük idarəsinə təhvil verilməsini təmin edirlər.

c) Gömrük sənədlərini sadələşdirərək vahid formaya salınmasına cəhd
edəcəklər.

Maddə 5. Məlumatların mübadiləsi

1. Tərəflərin hər biri qarşı tərəfə aşağıdakı məlumatları dərhal
verəcəkdir:

a) Tərəflərin hər biri ölkəsində törədilmiş hüquqpozma faktları və ya
törədilməsi ehtimal olunan gömrük hüquqpozmalarına dair əsaslı şübhələr;
b) Gömrük hüquqpozmalarının törədilməsində istifadə olunan yeni
üsul, metodlar və vəsaitlər haqqında məlumatlar;
c) Qaçaqmalçılıq və ya gömrük sahəsində digər hüquqpozmaların
törədilməsində istifadə oluna biləcək şübhəli mallar haqqında məlumatlar;
d) Tərəflərin sərhəd buraxılış məntəqələrindən keçməklə törədilmiş
gömrük hüquqpozmaları olarsa bu barədə məlumatlar.

Maddə 6. Sorğu əsasında yardım
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1. Tərəflərdən birinin sorğusu əsasında digər tərəf aşağıdakılar barədə
dərhal məlumat verəcəkdir:
a) Tərəflərdən birinə aid olan və digər tərəfə təqdim olunan hər cür
rəsmi möhür, ştamp, imza və ya hər hansı bir yekun sənəd, yaxud
informasiyanın etibarlılığına aid məlumatlar;
b) Çıxış tərəfindən giriş tərəfinə ixrac edilən malların çıxış tərəfinə
mövcud qanunvericiliyə müvafiq qaydada daxil olunub-olunmaması və ya
hansı qaydada daxil olunması haqqında məlumatlar;
c) Çıxış tərəfindən giriş tərəfinə gətirilən malların çıxış tərəfinin
mövcud qanunvericiliyinə müvafiq olaraq ixrac olunub-olunmaması
haqqında məlumatlar;
d) Tərəflərdən birinin gömrük qanunvericiliyinin və ya digər
qanunvericilik aktlarının pozulması ilə nəticələnən hallarda, qarşı tərəfdə
olan gömrük sənədləri daxil olmaqla bütün sənəd və məlumatlar ilə, digər
üçüncü ölkələrdən əldə edə biləcəyi bütün məlumat və sənədlər.
Bu maddənin müddəalarına uyğun göndərilən məlumat və sənədlər
göndərən tərəfin tələbi əsasında qarşı tərəfə dərhal geri qaytarılacaqdır.
Maddə 7. Texniki yardım
Bu Sazişin müddəalarına uyğun olaraq Tərəflər birbaşa öz gömrük
idarələri vasitəsilə bir-birinə köməklik göstərəcəklər.
Sorğular və bununla bağlı cavablar, varsa əlavə məlumat və sənədlər
bir qayda olaraq qarşı tərəfin gömrük idarəsinə yazılı şəkildə verilməlidir.
Təxirəsalınmaz hallarda sorğular telefonla, yaxud şifahi çatdırılacaq, ancaq
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digər gömrük idarəsinin tələbinə əsasən daha sonra sorğu yazılı şəkildə
veriləcəkdir.

Maddə 8. Müstəsna hallar

1. Bu Sazişin müddəalarına uyğun olaraq edilən sorğular sorğu edilən
tərəfin suverenliyinə, təhlükəsizliyinə və ictimai-siyasi sabitliyinə zərər
gətirərsə yardımdan imtina ediləcəkdir.
2. Bu Sazişin müddəalarına uyğun olaraq sorğu əsasında göndərilən
məlumat və sənədlərdən yalnız gömrük hüquqpozmalarının qarşısının
alınması, araşdırılması və bu hüquqpozmalara qarşı cavab tədbiri görülməsi
məqsədilə Tərəflər ilə üçüncü şəxslərin hüquqlarına xələl gətirməyəcək
şəkildə istifadə olunacaqdır.

Maddə 9. Birgə Komitə

1.Tərəflər bu Sazişin düzgün tətbiq olunması məqsədilə Tərəflərin
səlahiyyətli qurumlarının rəhbərliyi altında Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsi və Türkiyə Respublikası Başbakanlıq Gömrük
Müstəşarlığı koordinasiyasında Birgə Komitə yaradırlar.

2. Birgə Komitə bu Sazişin düzgün tətbiq olunması üçün hər hansı
tələb əsasında lazım olduqda, ildə bir dəfədən az olmamaq şərti ilə müvafiq
iclaslar keçirəcəkdir. Tərəflərdən hər hansı biri iclasların keçirilməsini tələb
edə bilər.
3. Birgə Komitə qərarları yekdilliklə qəbul edəcəkdir.

9

4. Birgə Komitə digər məsələlərlə yanaşı, iclasların çağırılması, iclas
sədrinin təyin olunması və vəzifədə qalma müddəti ilə bağlı qaydaları da
əhatə edən iş üsullarını müəyyənləşdirəcəkdir.

5. Birgə Komitə səlahiyyətlərini icra etməyə kömək məqsədilə zəruri
hesab etdiyi komissiyalar və işçi qruplarının yaradılmasına qərar verə bilər.

Maddə 10. Müzakirələr və mübahisələrin həlli

1. Tərəflərdən biri bu Sazişin şərhinin, tətbiqinin, dəyişdirilməsinin və
ya ortaya çıxacaq istənilən mübahisələrin həlli məqsədilə digər Tərəfdən
müzakirələrin aparılmasını tələb edə bilər. Tərəflər arasında Birgə Komitə
səviyyəsində müzakirələrə etiraz edilmədiyi təqdirdə yazılı tələbin alındığı
tarixdən etibarən 20 gün müddətində müzakirələr başlayacaqdır.

2. Yaranacaq mübahisələr Birgə Komitədə həll edilə bilmədikdə
Tərəflər arasında diplomatik kanallar vasitəsilə həll olunacaqdır.

Maddə 11. Dəyişikliklər
Bu Saziş Tərəflərin qarşılıqlı yazılı razılaşması yolu ilə istənilən vaxt
dəyişdirilə bilər. Bu Sazişə ediləcək dəyişikliklər 12-ci maddənin birinci
bəndinə uyğun olaraq qüvvəyə minir.
Maddə 12. Qüvvəyə minmə və müddətin başa çatması

10

1. Bu Saziş, onun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili
proseduraların

yerinə yetirilməsi barədə yazılı olaraq Tərəflərin bir –

birindən diplomatik yollarla yekun bildiriş aldığı tarixdən qüvvəyə
minəcəkdir.

2. Bu Saziş 10 il müddətinə bağlanır. Tərəflərdən biri bu Sazişin ləğv
edilməsi barədə diplomatik yolla yazılı olaraq 6 ay əvvəl xəbər vermədiyi
halda bu Saziş daha 5 il müddətinə uzadılacaqdır.

Maddə 13. Yekun müddəalar

Bu Saziş hökumətlər tərəfindən səlahiyyət verilmiş aşağıdakı
nümayəndələr tərəfindən imzalanmışdır.

Bu Saziş Ankara şəhərində “_01__”

____iyul_____ 2010-cu il

tarixdə hər biri eyni qüvvəyə malik olmaqla azərbaycan və türk dillərində iki
nüsxədə imzalanmışdır.

Türkiyə Respublikası

Azərbaycan Respublikasının

adından

Naxçıvan Muxtar Respublikası
adından

Gömrük Müstəşarı

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Maqsud Mete

Dövlət Gömrük Komitəsi Sədri
Asəf Məmmədov
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