
“Malların və nəqliyyat
vasitələrinin gömrük sərhədindən
keçirilməsi üçün “Yaşıl dəhliz” və
digər buraxılış sistemlərindən
istifadə Qaydaları”nın təsdiq
edilməsi haqqında Fərman

Qaydalar sərhəd keçid prosedurlarının
sadələşdirilməsi və müasir idarəçilik
prinsiplərinə uyğun olaraq sahibkarlıq
münasibətlərinin tənzimlənməsinə

yönəlmişdir. Qaydalarda istifadə olunan
əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə

edir:

“Yaşıl dəhliz” - gömrük sərhəd buraxılış
məntəqələrində gömrük qanunvericiliyi
ilə müəyyən edilmiş məlumatlandırma
və qeydiyyat əməliyyatlarının yerinə

yetirilməsi vasitəsilə malların və

nəqliyyat vasitələrinin fiziki yoxlanması
aparılmadan gömrük proseduruna
uyğun gömrük ərazisinə buraxılışını
nəzərdə tutan buraxılış sistemidir.

“Mavi dəhliz” - gömrük sərhəd buraxılış
məntəqəsindən keçirilən malların və

nəqliyyat vasitələrinin gömrük ərazisinə

buraxılışından sonra gömrük nəzarəti
formalarının tətbiqini nəzərdə tutan
buraxılış sistemidir.

“Sarı dəhliz” - mülki dövriyyəsi
məhdudlaşdırılmış malların
dövriyyəsinə verilən xüsusi icazənin
mövcudluğunun və digər hüquq
müəyyənedici sənədlərlə müşayiət
olunmasının yoxlanmasını və gömrük
nəzarəti formalarının tətbiqini nəzərdə

tutan buraxılış sistemidir.

“Qırmızı dəhliz” - gömrük məqsədləri
üçün lazım olan məlumatların və

sənədlərin, eləcə də malların və

nəqliyyat vasitələrinin, habelə tələb
olunan hallarda şəxsin yoxlanmasını
nəzərdə tutan buraxılış sistemidir.

Vətəndaşlıq məsələlərinin 
baxılması və onların həlli 
qaydaları haqqında əsasnamədə
dəyişiklik edilməsi barədə Fərman

Dəyişikliyə əsasən vətəndaşlığın
itirilməsi qaydalarına yeni əsaslar əlavə

edilmişdir. Azərbaycan vətəndaşlarının
xarici dövlətlərin bələdiyyə orqanlarında
və ya silahlı qüvvələrində könüllü
xidmət etməsi; terror aktlarında iştirak
və ya Azərbaycanın təhlükəsizliyinə

zərər vuran; Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasının zorla
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Buraxılışın əsas xəbərləri:

• “Malların və nəqliyyat 
vasitələrinin gömrük sərhədindən 
keçirilməsi üçün “Yaşıl dəhliz” və
digər buraxılış sistemlərindən
istifadə Qaydaları”nın təsdiq 
edilməsi haqqında Fərman

• Vətəndaşlıq məsələlərinin 
baxılması və onların həlli 
qaydaları haqqında əsasnamədə
dəyişiklik edilməsi barədəFərman

• Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 
Əsasnaməsinə və giriş-çıxış və
qeydiyyata nəzarət sisteminə
dəyişikliklər barədəFərman

• Yerli və mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanlarının əsasnamələrinə
dəyişiklik edilməsi barədəFərman
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dəyişdirilməsi məqsədi daşıyan hərəkətlərin həyata
keçirilməsi; dini ekstremist qruplarda iştirak bu
əsaslara aiddir. Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşları tərəfindən qeyd edilən hərəkətlərin həyata
keçirilməsi barədə məlumat Dövlət təhlükəsizlik
Xidməti, daxili və xarici kəşfiyyat xidmətləri tərəfindən
həyata keçirilir və Dövlət Miqrasiya Xidmətinə təqdim
olunur, hansı ki, öz növbəsində rəy hazırlayır və işi
məhkəməyə təqdim edir.

Fərman, həmçinin, vətəndaşlığın bərpası üçün ərizə

formasını təqdim edir.

Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Əsasnaməsinə və
giriş-çıxış və qeydiyyata nəzarət sisteminə
dəyişikliklər barədə Fərman

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığının itirilməsi
məsələsinin məhkəmə tərəfindən baxılmasına dair
müraciətin edilməsi Dövlət Miqrasiya Xidmətinin
öhdəlikləri siyahısına əlavə edilmişdir.

Yerli və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
əsasnamələrinə dəyişiklik edilməsi barədə
Fərman

Yerli icra hakimiyyətində, sahibkarlıq fəaliyyəti
göstərən fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən özlərinin
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı orqanın və ya onun
struktur (yerli) qurumlarının qərarlarından, hərəkət və

ya hərəkətsizliyindən (korrupsiya ilə əlaqədar
hüquqpozmalarla bağlı müraciətlər istisna olmaqla)
verilmiş təkrar şikayətlərə baxan, ictimai (ödənişsiz)
əsaslarla fəaliyyət göstərən və kollegial orqan olan
Apellyasiya Şurası yaradılır.
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