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Ön söz
Müasir dövrdə iqtisadiyyatın qloballaşması, beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişaf prosesləri
və beynəlxalq ticarətin sürətli artımı nəqliyyat sahəsinin də daha çox yüklənməsinə səbəb olur və
beynəlxalq nəqliyyat xidmətləri sahəsində kəskin rəqabət şəraiti yaradır. Bu isə öz növbəsində
istənilən ölkənin iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol oynayan nəqliyyatın inkişafına yeni
yanaşmaları tələb edir.
İnkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasında da avtomobil
nəqliyyatının inkişafı bir çox obyektiv xüsusiyyətlərinə görə digər nəqliyyat növlərinə nəzərən
prioritet hesab edilir və beynəlxalq daşımalarda böyük əhəmiyyət kəsb edir. Beynəlxalq nəqliyyat
xidmətləri sahəsində mövcud olan kəskin rəqabət şəraitində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq
avtomobil daşımalarının inkişafının başlıca amillərindən biri də səmərəli işləmək bacarığına malik
olan kadrların, o cümlədən yüksək ixtisaslı sürücülərin hazırlanmasıdır. Bunun üçün bu sahə ilə
bağlı tədris vəsaitlərinin hazırlanması və nəşr olunmasına böyük ehtiyac duyulur. Bu baxımdan
təqdim olunan dərs vəsaiti çox əhəmiyyətlidir.
Dərs vəsaiti Beynəlxalq Avtomobil Nəqliyyatı İttifaqının (İRU) Akademiyasının tələblərinə
cavab verən, Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Assosiasiyası (ABADA) ilə
Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) birgə hazırladığı və Azərbaycan Respublikası
Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş “Beynəlxalq avtomobil yük daşımalarını həyata
keçirən sürücülərin xüsusi hazırlığı” proqramına uyğun tərtib edilmişdir.
Dərs vəsaitində beynəlxalq avtomobil yük daşımalarını yerinə yetirən mütəxəssislərin və
sürücülərin praktiki fəaliyyətində bilməsi zəruri olan məsələlər: avtomobil nəqliyyatı sahəsində
qanunvericilik, yükşünaslıq, avtomobil nəqliyyatına aid beynəlxalq konvensiyalar və sazişlər,
beynəlxalq avtomobil yük daşımalarının xüsusiyyətləri, yük avtonəqliyyat vasitələrindən istifadə,
beynəlxalq avtomobil daşımalarında təhlükəsizlik və sairə əhatə olunmuşdur. Dərs vəsaitində bu
sahədə ölkədə və dünyada toplanmış təcrübə mümkün qədər ümumiləşdirilmiş və beynəlxalq
avtomobil yük daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin gündəlik praktik fəaliyyətində onlara
bilavasitə köməkçi rolunu oynaya biləcək bir stolüstü vəsaitdir.
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I. AVTOMOBİL NƏQLİYYATI İLƏ BEYNƏLXALQ YÜK
DAŞIMALARININ YERİNƏ YETİRİLMƏSİNİN ÜMUMİ ŞƏRTLƏRİ

1.1. Azərbaycan Respublikasının avtomobil nəqliyyatı
qanunvericiliyi haqqında ümumi məlumat
Avtomobil nəqliyyatı qanunvericiliyi dedikdə avtomobil nəqliyyatı sahəsində yaranan
münasibətləri tənzimləyən qanunvericilik aktlarının məcmusu başa düşülür.
Avtomobil nəqliyyatı sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə, “Nəqliyyat
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa, “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Qanuna,
habelə həmin sahəni tənzimləyən digər normativ hüquqi aktlara və Azərbaycan Respublikasının
tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsaslanır. Avtomobil nəqliyyatı qanunvericiliyi özündə
mülki, inzibati, əmək və beynəlxalq hüququn bir sıra xüsusi institutlarını və normalarını birləşdirir.
Azərbaycan

Respublikası

Konstitusiyasının

147-ci

maddəsinə

əsasən

Azərbaycan

Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin Azərbaycan Respublikasının hüquq
sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsi olması təsbit olunmuş və Konstitusiyanın 151-ci maddəsi ilə
Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktlarla
(Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və referendumla qəbul edilən aktlar istisna olmaqla)
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr arasında ziddiyyət
yarandıqda, beynəlxalq müqavilələrin tətbiq edilməsi müəyyən edilmişdir.
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Azərbaycan Respublikasının “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Qanunu.
Ümumi məlumat
Azərbaycan Respublikasının “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Qanunu 1 aprel 2008-ci il
tarixdə qəbul edilmişdir.
Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının ərazisində avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük
daşımalarının hüquqi, təşkilati və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir, bu sahədə dövlət orqanları,
daşıyıcılar və avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımaları üzrə xidmətlərin istehlakçıları
arasında yaranan münasibətləri tənzimləyir.
Bu Qanun avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşınması xidmətlərinin göstərilməsi,
həmçinin avtomobil nəqliyyatının infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar dövlət orqanları, daşıyıcılar,
infrastruktur obyektlərinin sahibləri və nəqliyyat xidmətlərinin istehlakçıları arasında yaranan
hüquqi və iqtisadi münasibətlərə tətbiq olunur.
Mövcud qanunvericiliyə əsasən yuxarıda qeyd olunan müddəalar aşağıdakılara şamil edilmir:
- kommunal və təcili tibbi yardım xidmətlərə məxsus, həmçinin müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı tərəfindən təxirəsalınmaz təcili xidmətlərə aid edilmiş avtonəqliyyat vasitələri ilə
yerinə yetirilən daşımalara;
- müdafiə, ictimai asayişin qorunması və fövqəladə halların aradan qaldırılması ilə əlaqədar
olan avtomobil daşımalarına;
- dövlət hakimiyyəti orqanlarının, büdcə təşkilatlarının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının,
Azərbaycan Respublikası Milli Bankının, büdcədənkanar dövlət fondlarının, xarici
ölkələrin

diplomatik

və

konsulluq

nümayəndəliklərinin,

beynəlxalq

təşkilatların

nümayəndəliklərinin rəsmi və xidməti istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuş avtonəqliyyat
vasitələri ilə yerinə yetirilən daşımalara;
- hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarların xidməti istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuş minik
avtomobilləri ilə yerinə yetirilən daşımalara;
- hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarların ümumi istifadədə olan avtomobil yollarına
çıxmadan yerinə yetirdiyi texnoloji və təsərrüfatdaxili (müəssisələrin, obyektlərin
daxilində) avtomobil nəqliyyatı ilə daşımalarına;
- fiziki şəxslərin mülkiyyətində yaxud istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə şəxsi
ehtiyaclar üçün yerinə yetirdikləri daşımalara.
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Avtomobil nəqliyyatı ilə daşımaların növləri
“Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Qanuna əsasən avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük
daşımaları təyinatına görə aşağıdakı növlərə bölünür:
- şəhərdaxili (rayondaxili) sərnişin daşımaları;
- şəhərlərarası (rayonlararası) sərnişin daşımaları;
- müntəzəm sərnişin daşımaları;
- qeyri-müntəzəm sərnişin daşımaları;
- ölkədaxili yük daşımaları;
- beynəlxalq daşımalar.
“Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Qanuna əsasən avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin
və yük daşımaları, o cümlədən tranzit daşımaları Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq yerinə yetirilir.
Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımaları sahəsində Azərbaycan
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin şərtlərinin Azərbaycan Respublikasının
ərazisində yerinə yetirilməsini Nəqliyyat Nazirliyi aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə təmin edir.
“Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması” qaydaları
Ümumi məlumat
“Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması” qaydaları Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2009-cu il 17 sentyabr tarixli 142 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bu Qaydalar
avtomobil daşıyıcıları tərəfindən avtonəqliyyat vasitələri ilə yüklərin beynəlxalq və ölkədaxili
daşınmasının təşkilini və yerinə yetirilməsini, ayrı-ayrı yük növlərinin daşınmasına dair tələbləri
müəyyən edir, habelə yükgöndərənlə (yükalanla) daşıyıcı arasında yaranan qarşılıqlı münasibətləri
tənzimləyir, onların hüquq, vəzifə və məsuliyyətini müəyyənləşdirir.
Qaydalara əsasən avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq yük daşınması Azərbaycan
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə və hökumətlərarası sazişlərə, həmçinin bu
Qaydalara, gömrük qanunvericiliyinə və Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi
aktlarına uyğun olaraq həyata keçirilir. Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq yük daşımaları yerinə
yetirilərkən yüklərlə bağlı əməliyyatlar müvafiq gömrük qaydalarına riayət etməklə aparılır.
Azərbaycan Respublikasının ərazisində xarici avtomobil daşıyıcılar tərəfindən ölkədaxili yük
daşımalarının yerinə yetirilməsinə yol verilmir.
9

Beynəlxalq yük daşımalarında istifadə edilən avtonəqliyyat vasitələrinin sürücüləri
beynəlxalq yük daşımalarına dair beynəlxalq konvensiyalar, sazişlər və digər sənədlər, habelə bu
daşımaların xüsusiyyətləri barədə zəruri biliklərə malik olmaq üçün Azərbaycan Respublikasının
Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş proqram üzrə xüsusi hazırlıq keçməlidirlər.
Yüklərin qablaşdırılması və markalanması
Yükgöndərən tərəfindən yük daşınmaya dövlət standartlarına və texniki şərtlərə uyğun
olaraq qüsursuz tara və ya qablaşdırmada təqdim edilməlidir. Tara və qablaşdırmaya dair dövlət
standartları müəyyən edilmədikdə, yüklər avtomobil nəqliyyatı ilə daşınarkən, habelə yükləmə və ya
boşaltma zamanı onların zədələnməməsini tam təmin edən qüsursuz tarada və ya qablaşdırmada
daşınmaya təqdim edilməlidir.
İxrac edilən yüklərin markalanması yüklərin ümumi markalanma tələblərinə uyğun
olmalıdır.
Yüklər markalanarkən yükgöndərən tərəfindən aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir:
-

müqavilənin nömrəsi;

-

yük yerlərinin nömrəsi (kəsrlə göstərilir: surətdə-partiyada yerin sıra nömrəsi, məxrəcdəpartiyada yerlərin sayı);

-

yükalanın adı;

-

ölkənin və təyinat məntəqəsinin adı;

-

yükgöndərənin əmtəə nişanları və markaları;

-

yük yerlərinin qabarit ölçüləri (sm);

-

netto (xalis) və brutto (qabla) çəkisi (kq);

-

yük yerlərinin həcmi (m3.);
Yük yerinin qabarit ölçülərindən hər hansı biri - uzunluğu, eni və ya diametri 1 metrdən az

olduqda, onun qabarit ölçülərinin və həcminin göstərilməməsinə yol verilir.
Yüklərin xırda partiyalarla daşınması zamanı markalanma bilavasitə qablaşdırmanın
(taranın) və ya daşınma və saxlanma zamanı yazının pozulmamasını təmin edən materialdan
hazırlanmış yarlığın üzərinə möhkəm bərkidilməlidir. Yükü qablaşdırmaq mümkün olmadıqda,
markalanma metala və ya fanerə vurulmaqla yükə bərkidilir.
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Konteynerlərdə (xırda göndərişlər istisna olmaqla) yüklərin daşınması zamanı əsas və əlavə
yazıların vurulmasına yol verilir.
Markalanma hər bir yük yerinə Azərbaycan və sifarişdə göstərilən xarici dildə və ya BMTnin işlək dillərindən birində vurulur. Taranın uzunluğu və eni 1 metrə qədər olduqda, markalanma
onun bir tərəfinə sifariş-tapşırıq sənədində göstərilən dildə, digər tərəfinə isə Azərbaycan dilində
vurulur.
Paralellepiped formasında olan qutu və ya digər taraya markalanma baş və ya yan divara,
silindr formasında olan qutu və ya digər taraya isə onun alt hissəsinə vurulur.
Markalanma taranın baş və yan divarının üzərinə vurula bilər. Taranın ölçüsü və quruluşu
markalanmanı baş və ya yan divarı üzərində yerləşdirməyə imkan vermədikdə, markalanma
həmçinin taranın qapağında yerləşdirilə bilər.
İxrac edilən yüklərə taranı xarakterizə edən markalanma vurulmur.
Daşınan iriqabaritli və ağırçəkili yüklərin üzərində parlaq və silinməz boya ilə yükün kütləsi,
ağırlıq mərkəzi, bağlamaq, bərkitmək və müdaxilə etmək üçün yol verilən hissələr göstərilməlidir.
Yükləmə-boşaltma işlərinə dair tələblər
Yüklərin yüklənməsi və boşaldılması yükgöndərənin və ya yükalanın işçi qüvvəsi və
vasitələri ilə yerinə yetirilir. Tərəflərin razılaşması əsasında yükləmə-boşaltma işlərinin yerinə
yetirilməsini daşıyıcı öz üzərinə götürə bilər.
Sığorta, vergi, tarif, lisenziya və digər qaydalar.
Sığorta qanunvericiliyi haqqında ümumi məlumat
Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari
sığortası haqqında Qanun 31 may 1996-cı il tarixdə qəbul edilmişdir.
Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının ərazisində nəqliyyat vasitələri sahiblərinin üçüncü
şəxs qarşısında mülki məsuliyyətinin sığortası sahəsində münasibətləri tənzimləyir, sığorta
müqaviləsinin bağlanması, sığorta haqlarının və ödənişlərinin verilməsi qaydasını müəyyən edir.
Avtomobil nəqliyyatı ilə daşımalar yerinə yetirilərkən icbari və ya könüllü sığorta tətbiq
olunur.
Nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası əhalinin sosial
müdafiəsinə əlavə təminat verilməsi, mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin yol-nəqliyyat hadisəsi
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nəticəsində fiziki və hüquqi şəxslərin əmlakına, habelə vətəndaşların sağlamlığına vurulan zərərlərin
vaxtında ödənilməsi məqsədilə aparılan sığortadır.
Yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində nəqliyyat vasitəsi sahibinin, yaxud onun sürücüsünün
üçüncü şəxsin əmlakına və səhhətinə vurduğu zərərin ödənilməsi üçün əsas olan hal sığorta
hadisəsidir.
Paslanmadan çürümə, təbii fəlakətlər, hərbi əməliyyat, yaxud hərbi təlim, oğurlanma,
müəssisə, idarə və təşkilatların daxili ərazisində hərəkət, yükləmə və boşaltma, habelə yol-nəqliyyat
hadisəsi ilə bağlı olmayan hər hansı digər hallar nəticəsində nəqliyyat vasitəsinə vurulan zərər
sığorta hadisəsi sayılmır.
Sığorta müqaviləsi bir il müddətinə bağlanılır.
Sığorta müqaviləsinə aşağıdakı hallarda xitam verilir:
-

sığorta müqaviləsinin qüvvədə olma müddəti bitdikdə;

-

sığortaçı sığortalı qarşısında öz öhdəliklərini tam yerinə yetirdikdə;

-

sığorta müqaviləsi məhkəmənin qərarı ilə etibarsız hesab edildikdə;

-

Azərbaycan Respublikasının qanunlarında nəzərdə tutulan digər hallarda.
Müvafiq icbari sığorta müqaviləsinin olduğunu təsdiq edən sənəd sığorta şəhadətnaməsidir.
Sığortalı hüquqi şəxs olduqda onunla bir neçə nəqliyyat vasitəsi üçün bir kompleks sığorta

müqaviləsi bağlana bilər. Bu müqavilə üzrə hər nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünə sığorta
şəhadətnaməsi verilir.
Nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü dəyişildikdə onun adına yenidən sığorta şəhadətnaməsi
verilməlidir.
Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari
sığortası haqqında Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yolnəqliyyat hadisəsi baş verdikdə nəqliyyat vasitəsi sahibinin mülki məsuliyyəti sığortası üzrə sığorta
ödənişinin verilməsi yerli sığortaçının müvafiq xarici ölkənin sığortaçısı ilə bağladığı müqavilə,
yaxud Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq sazişləri əsasında tənzimlənir. Bu müqavilə və sazişə
uyğun olaraq xarici ölkələrin nəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası üzrə
sığorta şəhadətnamələri qarşılıqlı surətdə etibarlı sayıla bilər.
Vergi qanunvericiliyi haqqında ümumi məlumat
Hal-hazırda qüvvədə olan vergi qanunvericiliyinə, yəni Vergi Məcəlləsinə əsasən
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və həmin ərazidən sərnişin və yük daşınması üçün
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istifadə edən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin sahibləri olan qeyri-rezident müəssisələr və qeyrirezident fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikasının avtomobil yollarından istifadəyə görə yol
vergisinin ödəyiciləri sayılırlar.
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri
yol vergisinin vergitutma obyektidir. Yol vergisinin dərəcələri avtonəqliyyat vasitələrinin növündən,
oturacaqların sayından, yükgötürmə qabiliyyətindən və avtonəqliyyat vasitəsinin yüklə birlikdə
ümumi çəkisindən, oxa düşən çəkidən, Azərbaycan Respublikası ərazisində qət edilən məsafədən,
təhlükəli yüklərin daşınmasından asılı olaraq müəyyənləşdirilir.

Fərqlənmə nişanı
Avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata kemçirən şəxslər hər
bir avtomobil nəqliyyatı vasitəsi üçün Nəqliyyat Nazirliyindən təqvim ayının sonunadək öz
istəklərinə uyğun olaraq növbəti ay, rüb, yarım il və ya il üçün ciddi hesabat blankı olan «Fərqlənmə
nişanı» almalıdırlar.
«Fərqlənmə nişanı» almaq üçün vergi ödəyicisinin ərizəsinə həmin fəaliyyət üçün
sadələşdirilmiş verginin ödənilməsini təsdiq edən bank ödəniş sənədi əlavə edilməlidir. Bank ödəniş
sənədində avtomobil nəqliyyatı vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanının seriya və nömrəsi aydın
göstərilməlidir.
Avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən hüquqi şəxslər
və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər hesablanmış vergini
tam məbləğdə dövlət büdcəsinə ödədikdən sonra onlara "Fərqlənmə nişanı" verilir. Avtomobil
nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən ödənilmiş
vergi onların həmin ayda fəaliyyət göstərib-göstərməməsindən asılı olmayaraq geri qaytarılmır və
növbəti ayın vergiləri ilə əvəzləşdirilmir.
Avtonəqliyyat vasitəsinin sahibi və ya istifadəçisi dəyişdikdə həmin nəqliyyat vasitəsinə
sonrakı aylar üçün əvvəlki sahib və ya istifadəçi tərəfindən qabaqcadan ödənilmiş vergilər nəzərə
alınır və verginin ödənildiyini təsdiq edən "Fərqlənmə nişanı"nın yenidən rəsmiləşdirilməsi tələb
olunmur.
"Fərqlənmə nişanı"nın forması Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir və aşağıdakı
məlumatları özündə əks etdirir:
- vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin tam adı və ya fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı;
- vergi ödəyicisinin VÖEN-i;
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- nişanın qüvvədə olma müddəti;
- avtonəqliyyat vasitəsinin markası və dövlət qeydiyyatı nişanı;
- avtomobil nəqliyyatı vasitələrində oturacaq yerlərinin sayı və ya yükgюtцrmə qabiliyyəti;
- daşımanın həyata keçirildiyi ərazi;
- ödənilmiş verginin məbləği.
Əlavə dəyər vergisi
Vergi Məcəlləsinə əsasən beynəlxalq daşıma - yüklərin və sərnişinlərin Azərbaycan
Respublikası ilə (Azərbaycan Respublikasının sərhədlərindən) digər dövlətlərdəki məntəqə arasında
daşıma sayılır. Həmin Məcəlləyə əsasən beynəlxalq poçt xidmətləri istisna olmaqla, beynəlxalq və
tranzit yük və sərnişin daşınması əlavə dəyər vergisinə sıfır (0) dərəcə ilə cəlb olunur.
Azərbaycan Respublikasının 08 oktyabr 1996-ci il tarixli 168 1Q nömrəli Qanunu ilə təsdiq
edilmiş «Azərbaycan, Gürcüstan, Türkmənistan və Özbəkistan Respublikaları arasında tranzit yük
daşımalarının tənzimlənməsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”-in 4-cü maddəsinə əsasən
tranzit əlaqələrinə təqdim edilən nəqliyyat və inzibati xidmətlərə görə ödəmə haqqı və göstərilən
xidmətlərin dəyəri istisna olmaqla, tranzit əlaqələrinə münasibətdə adından və təyinatından asılı
olmayaraq, milli və ya yerli vergilər, yığımlar və digər ödənişlər tutulmur.
Yuxarıda qeyd olunan vergilərdən azadolma qaydaları adı çəkilən Sazişlərə imza edən və
qoşulan ölkələrə qarşı tətbiq edilir.

Avtomobil nəqliyyatına aid, Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu,
beynəlxalq konvensiyasalar və sazişlər haqqında ümumi məlumat
Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra beynəlxalq aləmə
inteqrasiya olunması zərurəti meydana çıxmışdır. Buna nail olmaq üçün ən önəmli məsələlərdən biri
beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin yaradılması, genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsidir. Beynəlxalq
iqtisadi əlaqələrdə nəqliyyat böyük əhəmiyyət kəsb etdiyindən Respublikanın beynəlxalq miqyasda
nəqliyyat əlaqələrinin təşkili və inkişafı probleminin həlli ən başlıca məsələlərdəndir. Şübhəsiz ki,
beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin yaradılması üçün müvafiq qanunvericilik bazasının da beynəlxalq
səviyyəyə uyğun olması vacibdir.
Məlum olduğu kimi, beynəlxalq avtomobil daşımaları, əsasən, beynəlxalq saziş, konvensiya
və ikitərəfli hökumətlərarası sazişlərlə tənzimlənir.
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Avtomobil nəqliyyatı sahəsində bu məsələni inkişaf etdirmək məqsədilə Azərbaycan
Respublikası hal-hazırkı dövrədək bir sıra dövlətlərlə beynəlxalq avtomobil daşımalarına aid
ikitərəfli hökumətlərarası sazişlər imzalanmışdır.
Bu sazişlərdə əsas məqsəd hər iki ölkə ərazisindən avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə tranzit
sərnişin və yük daşımalarının qarşılıqlı inkişaf etdirilməsi, habelə belə əlaqələrin sadələşdirilməsidir.
İkitərəfli sazişlərdə beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarının bütün əsas şərtləri öz əksini tapmışdır.
Bu sazişlərə görə dövlətin əraziləri arasında avtomobil nəqliyyatı ilə daşımalar müvafiq icazə
sisteminə əsasən həyata keçirilir. Sazişlərdə rüsum və vergilərin ödəmə şərtləri də əks olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Hökuməti tərəfindən bütün nəqliyyat növlərinə aid olan 50-yə
yaxın beynəlxalq hüquqi sənədlər – Saziş və Konvensiyalar imzalanmışdır. Bunlardan 13-ü
avtomobil nəqliyyatına aiddir və onların siyahısı aşağıda göstərilmişdir.

1

“BYD kitabçasının tətbiqi ilə beynəlxalq yol daşımaları haqqında Gömrük Konvensiyası”

2

“Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin ekipajlarının işinə
aid” Avropa Sazişi (АЕТR)

3

“Beynəlxalq avtomaqistrallar haqqında” Avropa Sazişi

4

“Yol hərəkəti haqqında” Konvensiya

5

“Beynəlxalq Yük Daşınması Müqaviləsi haqqında” Konvensiya (CМR)

6
7
8
9

Yol nəqliyyat vasitələrinin ticarət və kommersiya məqsədilə müvəqqəti idxalının Gömrük
Konvensiyası
“Sərhədlərdə yüklərin nəzarətdən keçirilməsi şərtlərinin razılaşdırılması haqqında” Beynəlxalq
Konvensiya
“Tez korlanan qida məhsullarının beynəlxalq daşınması və bu daşımalar üçün təyin olunmuş
xüsusi nəqliyyat vasitələri haqqında” Saziş
“Konteynerlərə aid” Gömrük Konvensiyası

10 “Təhlükəli yüklərin quru yollar ilə beynəlxalq daşımaları haqqında” Avropa Sazişi (ADR)
Təkərli nəqliyyat vasitələri, təkərli nəqliyyat vasitələrində quraşdırılan və ya istifadə olunan
11 avadanlıq və hissələr üçün vahid texniki qaydaların, və bu qaydalar əsasında verilən razılıqların
qarşılıqlı şəkildə tanınma şərtlərinin qəbul edilməsi haqqında Müqavilə
Təkərli nəqliyyat vasitələri, təkərli nəqliyyat vasitələrində quraşdırılan və ya istifadə olunan
12
avadanlıq və hissələrə dair qlobal texniki qaydaların müəyyənləşdirilməsi haqqında Müqavilə
13 Yol nişanları və siqnallar barədə Konvensiya

15

Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu beynəlxalq avtomobil daşımalarına aid olan
beynəlxalq Saziş və Konvensiyaların qısa məzmununu nəzərdən keçirək.
1. «BYD kitabçasının tətbiqi ilə beynəlxalq yol daşımaları haqqında» Gömrük Konvensiyası
(BYD) Konvensiyası, 1975-ci il.
“BYD kitabçası ilə beynəlxalq daşımalar haqqında” Gömrük Konvensiyası 1978-ci ildən
qüvvəyə minmişdir.
Gömrük tranzit sistemi – gömrük plombları və möhürü altında beynəlxalq yük daşımalarını
sadələşdirmək məqsədi daşıyır. Konvensiya – tranzit daşımaları zamanı gömrük yoxlamalarının
vaxtını xeyli azaldır və bununla da yükün yerinə çatdırılma vaxtını qısaltmış olur.
Konvensiyanın 5 əsas prinsipi vardır:
-

nəqliyyat vasitələrinin və konteynerlərin təhlükəsizliyi;

-

beynəlxalq təminat;

-

BYD kitabçası (gömrük sənədi);

-

gömrük nəzarətlərinin qarşılıqlı tanınması;

-

nəzarətli buraxılış.

2. “Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin ekipajlarının işinə
aid” Avropa Sazişi (AETR) (01.07.1970 il).
“Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin ekipajlarının işinə aid”
Avropa Sazişi beynəlxalq avtomobil sərnişin və yük daşımalarının təkmilləşməsi, inkişafı, yol
hərəkətinin təhlükəsizliyi və iş rejiminin reqlamentləşdirilməsi məqsədilə tərtib edilmişdir.
3. “Beynəlxalq avtomaqistrallar haqqında” Avropa Sazişi (15.11.1977-ci il).
“Beynəlxalq avtomaqistrallar haqqında” Avropa Sazişi Avropa ölkələrində beynəlxalq yol
hərəkətinin asanlaşdırılması və inkişafı, gələcəkdə beynəlxalq yol hərəkəti tələb edən yolların
tikintisi və bərpa edilməsinin əlaqələndirilməsi planının təmin edilməsi və bu ölkələr arasında
əlaqələrin inkişafı məsələlərinə yönəlmişdir.
4. “Yol hərəkəti haqqında” Konvensiya (08.11.1968 il).
“Yol hərəkəti haqqında” Konvensiya beynəlxalq yol hərəkətinin asanlaşdırılması və yollarda
təhlükəsizliyi təmin etmək üçün eyni hərəkət qaydalarının qəbul edilməsi məqsədilə tərtib
olunmuşdur.
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5. “Beynəlxalq Yük Daşınması Müqaviləsi haqqında” Konvensiya (CМR) (19 may 1956-cı il).
“Beynəlxalq Yük Daşınması Müqaviləsi haqqında” Konvensiya (CМR) 02 iyul 1961-ci il
tarixdən qüvvəyə minmişdir. Bu Konvensiya praktiki əhəmiyyətə malik olmaqla yanaşı,
beynəlxalq yük avtomobil daşımaları müqaviləsi şərtlərinə eyni bir forma daxil etmək, daşıyıcı
sənədlərinin unifikasiyası və daşıyıcının və yükgöndərənin məsuliyyətinin müəyyənləşdirilməsi
məqsədilə, BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının daxili nəqliyyat üzrə Komitəsinin iştiraki
ilə Şəxsi hüquqların unifikasiyası üzrə Beynəlxalq İnstitut (Roma) tərəfindən hazırlanmışdır.
Bu Konvensiyanın tələblərinə müvafiq olaraq, daşıyıcı və yükgöndərən arasında olan
müqavilənin şərtlərinə riayət olunması və daşıyıcı tərəfindən yükün qəbul edilməsinin
təsdiqlənməsi Qaimə ilə müəyyənləşdirilir.
Konvensiya yükün itməsi, zədələnməsi və yaxud onun çatdırılma müddətinin gecikdirilməsi
hallarında ödəniş həddinin, həmçinin beynəlxalq yük nəqliyyat daşımaları zamanı meydana çıxan
iddia və tələblərin baxılması müddəti və qaydasını müəyyən edir. Avropa ölkələri beynəlxalq
nəqliyyat daşımaları barədə Sazişlərin imzalanmasında CМR Konvensiyasının qaydalarını əsas
götürürlər.
6. “Yol nəqliyyat vasitələrinin ticarət və kommersiya məqsədilə müvəqqəti idxalı” Gömrük
Konvensiyası (18.05.1956).
«Yol nəqliyyat vasitələrinin ticarət və kommersiya məqsəilə müvəqqəti idxalı» Gömrük
Konvensiyası 8 aprel 1959-cu il tarixdən qüvvəyə minmişdir. Konvensiya bir dövlətin ərazisində
qeydiyyata alınmış və kommersiya məqsədilə digər dövlətin ərazisinə yük və sərnişin daşımaq
üçün müvəqqəti idxal edilmiş nəqliyyat vasitələri sahibkarlarının idxal vergi və ödənişlərdən azad
edilməsi yolu ilə beynəlxalq avtomobil daşımalarının inkişafına kömək etmək məqsədilə
hazırlanmış və imzalanmışdır.
Bu Konvensiya hər bir avtonəqliyyat vasitəsi üçün «Gömrük talon kitabçası» adlandırılan
(Karnet de passaj) xüsusi gömrük sənədini tərtib etmək şərtilə, bir dövlətin ərazisində qeydiyyata
alınmış şəxsi nəqliyyat vasitələrinin digər dövlətin ərazisinə rüsumsuz müvəqqəti idxalını
nəzərdə tutur.
“Gömrük talon kitabçası” (Karnet de passaj) idxal vergi və rüsumlarının və kitabçanın tərtibi
qaydalarının, eləcə də Konvensiyanın digər şərtlərinin pozulmasına yol verildiyi təqdirdə nəzərdə
tutulan cərimənin ödənilməsinə zəmanət verən sənəddir.
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Konvensiyada müvəqqəti idxalın şərtləri, “Gömrük talon kitabça”-sının (Karnet de passaj)
doldurulması qaydaları izah edilmiş və eləcədə onun nümunəsi və qüvvədə olma müddəti
göstərilmişdir.
7. “Sərhədlərdə yüklərin nəzarətdən keçirilməsi şərtlərinin razılaşdırılması haqqında” Beynəlxalq
Konvensiya (21 oktyabr 1982-ci il).
“Sərhədlərdə yüklərin nəzarətdən keçirilməsi şərtlərinin razılışdırılması haqqında” Beynəlxalq
Konvensiya 15 oktyabr 1985-ci il tarixdən qüvvəyə minmişdir. Konvensiyanın müddəaları bir və
ya bir neçə dəniz, hava və ya quruda yerləşən sərhədlərdən keçərkən idxal, ixrac və ya tranzitlə
daşınan bütün yüklərə və razılığa gələn Tərəflərin nəzarət xidmətlərinə şamil edilməlidir.
Konvensiya müxtəlif sərhədlərdən keçən yüklərin məruz qalacağı nəzarət növlərinin təriflərini
verməklə, beynəlxalq yük daşımalarının sadələşdirmə şərtlərini müəyyənləşdirir.
Həmin tədbirlər əsasən aşağıdakılardan ibarətdir:
-

Qonşu ölkələrin nəzarət xidmətləri tərəfindən yüklərin və sənədlərin birgə nəzarətinin təşkili;

-

Sərhəd-keçid məntəqələrində fəaliyyət göstərən sərhəd məntəqələri işçilərinin və nəzarət
xidmətlərinin iş saatlarının razılaşdırılması;

-

BMT-nin nümunə – formalarına müvafiq olaraq tərtib edilmiş asanlıqla oxunan və aydın
olan eyni şəkilli sənədlərdən istifadə edilməsi;

-

Beynəlxalq Gömrük tranziti sisteminə müvafiq olaraq daşınılan yüklərə aid imkan daxilində
sadələşdirilmiş və tezləşdirilmiş rejimin tətbiq edilməsi;

-

Lazımi səviyyədə təhlükəsizliyi təmin edən konteynerlərdə və ya digər qablaşdırma
vasitələrində daşınılan yüklərin tranzitinin maksimal asanlaşdırılması;

-

Tibbi-sanitar,

baytarlıq,

fotosanitar

nəzarətinə

məruz

qalacaq

yüklər

haqqında,

qanunvericilik aktlarında və qaydalarda nəzərdə tutulan bu növ nəzarətlərə aid olan tələblər
haqqında, keyfiyyətin nəzarətinə və texniki standartlara uyğun olmasına aid və həmçinin
yüklərin göstərilən növ nəzarətə təqdim olacaq yeri barədə geniş məlumat verilməsi;
-

Gömrük məntəqələrinə əvvəlcədən məlumat daxil olduğu təqdirdə, onların iş saatından kənar
vaxtda tez xarab olan yüklər barəsində gömrük əməliyyatlarının təşkili.
Konvensiya beynəlxalq yük daşımalarında rəsmiyyətlərə riayət olunmasına, nəzarət

müddətindən və növlərindən, nəzarətin milli və beynəlxalq tənzimlənmə prosedurasına və onların
tətbiq üsuluna aid olan tələblərin ixtisarlaşdırma yolu ilə sadələşdirilməsi məqsədilə hazırlanmış və
imzalanmışdır. Bundan əlavə Konvensiyanın ayrılmaz hissəsi olan əlavələrdə gömrük və digər
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nəzarət növlərinin razılaşdırma prinsipləri formalaşdırılmış, sərhədlərdə nəqliyyat vasitələrinin boş
dayanmalarının azaldılmasına və beynəlxalq yük daşımalarının təşkilinin sadələşdirilməsinə
yönəldilmiş nəzarət, məlumat və əməkdaşlıq üzrə tədbirlər müəyyənləşdirilmişdir.
8. “Tez korlanan qida məhsullarının beynəlxalq daşınması və bu daşımalar üçün təyin olunmuş
xüsusi nəqliyyat vasitələri haqqında” Saziş (1 sentyabr 1970-ci il).
“Tez korlanan qida məhsullarının beynəlxalq daşınması və bu daşımalar üçün təyin olunmuş
xüsusi nəqliyyat vasitələri haqqında” Saziş 21 noyabr 1976-cı il tarixdən qüvvəyə minmişdir. Bu
Saziş xüsusi nəqliyyat vasitələrilə tez korlanan məhsulların daşınmaları zamanı onların
keyfiyyətinin saxlanılma şəraitlərinin yaxşılaşdırılması üçün hazırlanmışdır. Sazişin əsas
müddəalarından ayrılmaz olan əlavələrdə aşağıdakı təlimatlar göstərilmişdir:
-

tez korlanan qida məhsullarının beynəlxalq daşınılmasında istifadəsi üçün nəqliyyat
vasitələrinin müəyyən edilməsi;

-

xüsusi nəqliyyat vasitələrində tez korlanan qida məhsullarının beynəlxalq daşımalarda
qoyulmuş tələblərin müvafiqliyinin yoxlanılma qaydaları;

-

xüsusi nəqliyyat vasitələrinin qızdırılması və ya soyudulması üçün cihazların effektivliyinin
və izotermik xüsusiyyətlərinin yoxlanılma və ölçülmə üsulları;

-

tez korlanan qida məhsullarının beynəlxalq quru yolla daşınmaları zamanı istifadə edilən
nəqliyyat vasitələrinə verilən şəhadətnamənin nümunəsi;

-

tez korlanan qida məhsullarının beynəlxalq daşınması zamanı istifadə edilən xüsusi nəqliyyat
vasitələrində olan fərqlənmə nişanları;

-

dondurulmuş qida məhsullarının daşınması zamanı nəqliyyat vasitələrinin kuzovunun
daxilində hərarət rejiminin müəyyənləşdirilməsi;

-

dondurulmuş halda olmayan bəzi qida məhsullarının daşınmaları zamanı tələb olunan hərarət
rejimi;

-

tez korlanan qida məhsullarının daşınması üçün kuzovun istilik keçirmə əmsalından, mövcud
soyuqluq mənbəyinin güvvəsindən və qızdırıcı qurğuşundan asılı olaraq xüsusi nəqliyyat
vasitələrinin təsnifatı;

-

izotermik nəqliyyat vasitələrinin – buzxanaların, soyuducuların və qızdırılan nəqliyyat
vasitələrinin qoyulmuş tələblərə müvafiqliyinin yoxlanılması nəqliyyat vasitələrinin
qeydiyyata alındığı ölkənin sınaq stansiyalarında keçirilir.
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9. “Konteynerlərə aid” Gömrük Konvensiyası (02 dekabr 1972-ci il).
“Konteynerlərə aid” Gömrük Konvensiyası 6 dekabr 1975-ci il tarixdən qüvvəyə minmişdir.
Konvensiya beynəlxalq konteyner daşımalarının genişləndirilməsi və sadələşdirilməsi məqsədi
ilə hazırlanmış və imzalanmışdır. Konvensiya bir dövlətin fiziki və hüquqi şəxslərinə məxsus
olan yüklü və yüksüz konteynerlərin digər dövlətin ərazisinə müvəqqəti olaraq, rüsumsuz idxalını
nizamlayır. Konvensiya konteynerlərin müvəqqəti idxalının şərtlərini təyin edir. O cümlədən,
gömrük möhürü və plombu olmaqla beynəlxalq daşımalara icazə verilmiş konteynerlərin
konstruksiya və markalanmasının cavab verəcəyi tələbləri özündə əks etdirir, konteynerlərin
müvəqqəti idxalının prosedurasını və onların istifadə olunma şərtlərini müəyyənləşdirir.
10. “Təhlükəli yüklərin quru yollar ilə beynəlxalq daşımaları haqqında” Avropa Sazişi (30 sentyabr
1957-ci il). (ДОПОГ-ADR)-Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa İqtisadi Komissiyası
tərəfindən tərtib edilmiş Sazişdir.
ДОПОГ (ADR) - Sazişin fransız dilində olan mətninin başlığının qısaldılmış adıdır.
Saziş təhlükəli yüklərin beynəlxalq avtomobil daşımaları qaydalarının vahid şəkildə yaradılması
məqsədi ilə tərtib edilmişdir. Avropa dövlətlərinin əksər dövlətlərinin ərazisi ilə və sərhədlərindən
başqa ölkələrə təhlükəli yüklərin daşınması haqqında umumi qaydaları, məhz həmin Sazişin
şərtlərinə uyğunlaşdırmışlar.
Beynəlxalq avtomobil daşımalarının tənzimlənməsində ikitərəfli nəqliyyat sazişləri mühüm
rol oynayır. Onları Azərbaycan Respublikası nəqliyyat hüququnun mənbəyi hesab etmək olar. Bu
sazişlərdə ifadə olunan hüquq normalarının ikitərəfli beynəlxalq avtomobil daşımalarının
tənzimlənməsində əhəmiyyəti böyükdür.
Ölkə

İmzalanma tarixi

Qüvvəyə minmə tarixi

1

Türkiyə

02.11.1992

16.09.1996

2

Gürcüstan

03.02.1993

16.09.1996

3

Belarus

20.04.1994

14.11.1994

4

Bolqarıstan

29.06.1995

24.031996

5

Rumıniya

27.03.1996

16.06.1996

6

Özbəkistan

27.05.1996

16.06.1996

7

Qazaxıstan

16.09.1996

16.06.1996

8

Moldova

27.11.1997

08.12.1998

9

Ukrayna

01.09.1999

10

Rusiya

09.01.2001
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02.02.2001

Ölkə

İmzalanma tarixi

Qüvvəyə minmə tarixi
01.02.2002

11

Latviya

10.07.2001

12

İran

20.05.2002

13

Yunanıstan

2004

14

Niderland

01.09.2004

15

Tacikistan

15.03.2007

16

İsveçrə

17

İordaniya Krallığı

18

Qırğızıstan

19

BƏƏ

20

Avstriya

21

Türkmənistan

19.05.2008

22

Sloveniya

16.01.2013

26.10.2004
05.06.2007

29.07.2007
05.2007
19.11.2002

21

27.09.2003

1.2. Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları
ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi
və onların hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi qaydası
Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və
ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və onların hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi
qaydalarına əsasən qabarit və çəki parametrlərini aşan bölünən yüklə yüklənmiş ölkədaxili və
beynəlxalq yükdaşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının
ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkəti qadağandır.
Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən iriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat
vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olmasına və tranzit keçidinə yalnız hərəkət
marşrutu göstərilmiş xüsusi icazə əsasında yol verilir.
İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin ümumi istifadədə olan
avtomobil yolları ilə hərəkət etməsinə xüsusi icazənin rəsmiləşdirilməsi və verilməsi
Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.
Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət edən
avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri “Azərbaycan Respublikasının
ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili avtonəqliyyat vasitələrinin
hərəkət etməsinə görə ödənişlərin dərəcələri”nin və Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə
olan avtomobil yolları ilə hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki
parametrləri”nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 iyul
2009-cu il tarixli 104 №-li Qərarı ilə təsdiqlənib.

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanunu haqqında qısa məlumat
“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən Azərbaycan
Respublikası ilə avtomobil daşımaları barədə sazişi olan xarici dövlətlərin avtomobil daşıyıcıları
üçün giriş-çıxış və tranzit keçid kvota ilə müəyyən edilmiş həddən artıq olduqda dövlət rüsumunun
ödənilməsi nəzərdə tutulur.
Azərbaycan Respublikası ilə beynəlxalq avtomobil daşımaları barədə sazişi olmayan xarici
dövlətlərin avtomobil daşıyıcılarından tutulan dövlət rüsumunun dərəcələri isə “Dövlət rüsumu
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə müəyyən edilmişdir. Əlavə olaraq nəzərə almaq
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lazımdır ki, beynəlxalq yükdaşımalara münasibətdə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş dövlət
rüsumu avtomobil daşımaları barədə sazişin olub-olmamasından asılı olmayaraq bütün xarici
avtomobil daşıyıcılarına tətbiq olunur.
“İcazə sistemi”nin tətbiqi
Azərbaycan Respublikası ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazə
sistemi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 oktyabr 1996-cı il tarixli 141 nömrəli
qərarı ilə tənzimlənir. Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 10 yanvar tarixli 6 nömrəli qərarı ilə
Azərbaycan Respublikası ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən «İcazə
Sistemi» haqqında Əsasnamə təsdiq edilmişdir.
İcazə – Azərbaycan Respublikasının avtonəqliyyat vasitəsinə (yüklə və ya yüksüz) xarici
dövlətlərin ərazisindən keçmək və özündə qeyd olunan yükdaşıma növünü yerinə yetirmək
hüququnu verən, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş
qaydada verilən sənəd;
Əksər dövlətlərdə beynəlxalq avtomobil daşımalarını yerinə yetirən nəqliyyat vasitələrinin
yollardan

istifadəyə,

icazələrin

verilməsinə,

əlavə

yanacağın

aparılmasına,

gömrük

rəsmiləşdirilməsinə, ölçü və qabaritlərinə, çəkilərinə və s. görə müəyyən vergi və rüsumlar tutulur.
Bundan başqa bəzi dövlətlərdə özəl və ya xarici investisiyaların cəlb olunması ilə salınmış
avtomobil yollarından istifadəyə görə əlavə ödəniş tələb olunur. Məsələn, Türkiyənin, Rumıniyanın
bəzi körpülərindən, Avstriyanın tunellərindən istifadə pulludur.
Avtomobil nəqliyyatı əlaqəsi haqqında hökumətlərarası sazişlərdə, bir qayda olaraq,
qarşılıqlı şəkildə bu cür yığımlardan tərəflərin avtonəqliyyat vasitələrinin azad olunması barədə
müddəalar nəzərdə tutulur.
Beynəlxalq müqavilələrə uyğun
icazənin növləri
Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən xarici dövlətlərin nəqliyyat vasitələrinə
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə giriş-çıxış, yüklənmə və tranzit keçid hüququnu
müəyyənləşdirən xüsusi sənəd - "İcazə" blankı dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində gömrük
orqanları tərəfindən verilir və nəzarət olunur.
Azərbaycan Respublikasının ərazisində (dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələri istisna
olmaqla) xarici dövlətlərin nəqliyyat vasitələri ilə həyata keçirilən beynəlxalq avtomobil
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daşımalarının tənzimlənməsini və nəzarəti Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi həyata
keçirir.
Azərbaycan Respublikasının ərazisindən tranzitlə keçən yük avtomobilləri istisna olunmaqla,
xarici avtonəqliyyat vasitələrinin respublika ərazisinə yüksüz daxil olmasına, daxili yük və sərnişin
daşımalarına və yüklənmə haqqında sərhəddə gömrük orqanları və ya ölkə ərazisində Azərbaycan
Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən verilən "İcazə" blankı" olmadıqda yolüstü
yüklənməsinə icazə verilmir.
"İcazə" blankı növündən (ölkəyə gəlmək haqqında icazə, yüklərin yüklənməsinə icazə,
üçüncü ölkəyə tranzit gediş üçün icazə) asılı olmayaraq, yük daşımaları ilə məşğul olan
avtonəqliyyat vasitələrinin sahiblərinə Azərbaycan Respublikasının ərazisinə maneəsiz daxil olmaq,
yüklənmə aparmaq, ikitərəfli və ya tranzitlə hərəkət etmək hüququ, dövlət sərhədini keçmək
haqqında tərəflərin qarşılıqlı razılaşması ilə müəyyən edilmiş digər şərtlər gözlənildiyi halda verilir.
"İcazə" blankı" olmayan xarici ölkələrin avtodaşıyıcıları Azərbaycan Respublikasının
ərazisinə daxil olduqda, gömrük orqanlarının səlahiyyətli nümayəndələrindən, dövlət rüsumunu
ödəməklə “İcazə” blankı” alır.
Kvota ilə müəyyən edilmiş, qarşılıqlı razılaşma əsasında "İcazə" blankı"-nın mübadiləsi,
beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında hökumətlərarası sazişlərə uyğun olaraq, Azərbaycan
Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi və digər tərəfin səlahiyyətli orqanı tərəfindən ödənişsiz həyata
keçirilir.
Beynəlxalq avtomobil əlaqələri haqqında hökumətlərarası sazişlərə uyğun olaraq müəyyən
edilmiş kvotalar üzrə mübadilə edilmiş "İcazə" blanklarının istifadəsinin və Beynəlxalq Nəqliyyat
Forumunun çoxtərəfli illik və qısamüddətli icazələrinin uçotunun aparılması məqsədi ilə növbəti
ayın 10-dək Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi Azərbaycan Respublikasının
Nəqliyyat Nazirliyinə məlumat verir.
Xarici ölkələrin ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını yerinə yetirmək üçün xarici
ölkələrin icazə blanklarının Azərbaycan avtodaşıyıcılarına verilməsi Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən
həyata keçirilir.
"İcazə" blankı" avtonəqliyyat vasitəsində olur və nəzarət səlahiyyəti olan şəxsin tələbi ilə
təqdim edilir.
İriqabaritli və (və ya) ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinə «İcazə blankı», onlar yol təşkilatları
tərəfindən xüsusi yol marşrut sxemi ilə təmin olunduqda və avtomaşın dövlət yol polisi və yerli icra
orqanları tərəfindən müşayiət edildikdə verilir
İcazələr iki növə bölünür: - çoxtərəfli;
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- ikitərəfli.
 çoxtərəfli icazə HHAK (CЕМТ – EKMT) (2007-ci ildən – Beynəlxalq Nəqliyyat
Forumu – BNF; ITF; МТФ) icazələridir – bu icazələrlə Avropanın 42 dövlətinə getmək
olar, lakin Avropa İttifaqının ərazisində 3 reysdən artıq etdikdən sonra daşıyıcı öz ölkəsinə
qayıtmalıdır.
 ikitərəfli icazələr öz növbəsində aşağıdakı növlərə bölünür:







Giriş-çıxış;
; Tranzit
Yükləmə;
Boş giriş;
Böyük şəhərlərə giriş;
3-cü ölkələrə/ölkələrdən yükləmə.
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İcazə blankının hazırlanması,
uçotu və istifadə olunması
Xarici dövlətlərin avtomobil nəqliyyatı vasitələrilə, Azərbaycan Respublikası ərazisində
beynəlxalq daşımaların yerinə yetirilməsi üçün "İcazə" blankı Azərbaycan Respublikasının
Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən hazırlanır, təsdiq olunur, mətbəə üsulu ilə çap edilir, sıra nömrəsinə
malik olur və Nəqliyyat Nazirliyinin möhürü olduqda etibarlı sayılır.
Beynəlxalq avtomobil daşımalarını yerinə yetirən xarici dövlətlərin nəqliyyat vasitələrinə
sərhəddə "İcazə" blanklarının verilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi
Dövlət Gömrük Komitəsini müvafiq blanklarla (tələb olan növdə və miqdarda) təmin etməlidir.
Rekvizitləri doldurulmayan, digər tərəfin səlahiyyətli orqanının imzası, möhürü və onu
yerlərdə verən icra orqanının möhürü olmadıqda "İcazə" blankı etibarlı sayılmır.
"İcazə" blankına, Azərbaycan Respublikası ilə digər xarici ölkələr arasında beynəlxalq
avtomobil daşımalarında «İcazə sistemi»nin tətbiqi haqqında Protokolu razılaşdırdıqda, müəyyən
dəyişiklik edilə bilər, bəzi hallarda isə tərəflərin qarşılıqlı razılaşması ilə eyniləşdirilə bilər.
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II. NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNƏ TEXNİKİ TƏLƏBLƏR
2.1. Nəqliyyat vasitələrinə əsas texniki tələblər
Yük avtomobil nəqliyyat vasitələri aşağıdakı texniki tələblərə uyğun gəlməlidir:
I. Tormoz sistemləri
1) Yolda sınaqlar zamanı iş tormoz sistemi aşağıdakı tormozlama səmərəlilik normalarıны
təmin etməlidir:
 Tormoz yolu ən çoxu - icazə verilən maksimum kütləsi 12 tondan çox olan yük
avtomobillərinin yedəyə aldığı avtoqatarlar üçün - 18,4 (21,9) m.
 Qərarlaşmış yavaşıma ən azı - 5,5 (5) m/s2
II. Sükan idarə mexanizmi
1) Sükan idarə mexanizmində ümumi lüft aşağıdakı son hədd qiymətlərindən çox olmamalıdır.
Yük avtomobilləri üçün – 25 dərəcə.
III. Təkərlər və şinlər
1) Yük avtomobillərində şinlərin protektorundakı naxışların qalıq hündürlüyü - 1 mm-dən, az
olmamalıdır.
Qeyd: Qoşqular üçün şinlərin protektorundakı naxışların qalıq hündürlüyü normaları
yedəkli nəqliyyat vasitələrinin şinləri üçün olan normalarda müəyyən edilir.
2) Şinlərdə kordun çılpaqlaşması, habelə karkasın təbəqələrə ayrılması, protektorun və şinin
yan tərəfinin qopması kimi yerli zədələr (yarıq, kəsik, qırıq) olmamalıdır.
3) Bərkitmə boltlarının hamısı yerində olmalıdır, təkərlərin diskində və çənbərlərində çatlar
olmamalıdır.
4) Şinlər ölçüsünə və ya yükgötürmə qabiliyyətinə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun
olmalıdır.
5) Yük daşıyan avtomobilin və ya onun qoşqusunun bir oxuna radial şinlə birlikdə diaqonal
şin və ya protektoru müxtəlif naxışlı şinlərin quraşdırılmasına icazə verilmir.
VI. Mühərrik
1) İşlənmiş qazlarda zərərli maddələrin miqdarı və onların tüstülənməsi dövlət standartlarında
müəyyən edilmiş kəmiyyətlərdən çox olmamalıdır.
2) Yanacaq sisteminin hermetikliyi pozulmamalıdır.
3) İşlənmiş qazları xaricetmə sistemi saz olmadıqda nasazlıq aradan qaldırılır.
28

2.2. MDB, Avropa Birliyi və digər ölkələrdə nəqliyyat vasitələrinin qabaritlərinə,
çəkisinə, oxlara düşən çəki parametrlərinə qoyulan məhdudiyyətlər
“Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və
ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi və onların hərəkətinə xüsusi icazənin verilməsi
Qaydası”nın, “Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli
və ağırçəkili avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsinə görə ödənişlərin dərəcələri”nin və
Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət edən avtonəqliyyat
vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri”nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 iyul 2009-cu il tarili 104 №-li Qərarı ilə təsdiqlənib.
Nəqliyyat vasitəsinin icazə verilən qabaritləri cədvəl 1-də göstərilmiş hədləri aşmamalıdır.
Cədvəl 1
1. Maksimal uzunluq:
yük avtomobili üçün

12,00 m

avtobus üçün

12,00 m

qoşqu üçün

12,00 m

birləşdirilmiş nəqliyyat vasitəsi üçün

20,00 m

birləşdirilmiş avtobus üçün

18,00 m

avtoqatar üçün

20,00 m
2. Maksimal en:

Bütün nəqliyyat vasitələri üçün

2,55 m

nəqliyyat vasitələrinin izotermik kuzovu üçün

2,60 m

3. Maksimal hündürlük

4,00 m

Nəqliyyat vasitəsinin icazə verilən ümumi kütləsi cədvəl 2-də göstərilmiş hədləri
aşmamalıdır.
cədvəl 2
1. Yük avtomobilləri
ikioxlu avtomobil üçün

18 t

üçoxlu avtomobil üçün

24 t
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bir aparan oxu və təkərləri cütləşmiş olan, hava və ya ona ekvivalent
asqı ilə təchiz olunmuş üçoxlu avtomobil üçün

25 t

iki aparan oxu və təkərləri cütləşmiş olan, hava və ya ona ekvivalent
asqı ilə təchiz olunmuş dördoxlu avtomobil üçün

32 t

2. Kombinə edilmiş nəqliyyat vasitəsinin bir hissəsini
təşkil edən nəqliyyat vasitələri
ikioxlu qoşqu üçün

18 t

üçoxlu qoşqu üçün

24 t
3. Kombinə edilmiş nəqliyyat vasitələri

3.1. Yedəkli avtoqatarlar üçün:
ikioxlu dartqı ikioxlu yarımqoşqu ilə, yarımqoşqunun oxları arasında
məsafəsi 1,3 və ya daha çox, lakin 1,8 m-dən çox olmayan

36 t

ikioxlu dartqı ikioxlu yarımqoşqu ilə yarımqoşqunun oxları arasında
məsafəsi 1,8-dən çox olduqda

38 t

ikioxlu dartqı üçoxlu yarımqoşqu ilə

38 t

üçoxlu dartqı ikioxlu yarımqoşqu ilə

38 t

üçoxlu dartqı üçoxlu yarımqoşqu ilə

38 t

3.2. Qoşqulu avtoqatarlar üçün:
ikioxlu yük avtomobili ikioxlu qoşqu ilə

36 t

ikioxlu yük avtomobili üçoxlu qoşqu ilə

42 t

üçoxlu yük avtomobili ikioxlu qoşqu ilə

42 t

üçoxlu yük avtomobili üçoxlu qoşqu ilə

44 t

üçoxlu yük avtomobili dördoxlu qoşqu ilə

44 t

Nəqliyyat vasitəsinin oxuna düşən yükün icazə verilən kütləsi cədvəl 3-də göstərilmiş hədləri
aşmamalıdır.
cədvəl 3
1. İkioxlu nəqliyyat vasitələrində bir ox üçün
Aparan

10 t

aparılan

10 t

Cütləşmiş oxları və oxlarda cütləşmiş təkərləri olan qoşqular və ya yarımqoşqular üçün ox
kütlələrinin cəmi oxlararası məsafələrə uyğun olaraq aşağıdakı göstəriciləri aşmamalıdır.
0,5 m-dən 1 m-ə qədər

12 t

1 m-dən 1,3 m-ə qədər

14 t

1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər

16 t

1,8 m-ə bərabər və ya çox

18 t
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Cütləşmiş oxları və oxlarda tək təkərləri olan qoşqular və ya yarımqoşqular üçün ox
kütlələrinin cəmi oxlararası aşağıdakı məsafələrə uyğun olaraq aşağıdakı göstəriciləri aşmamalıdır.
0,5 m-dən 1 m-ə qədər

11 t

1 m-dən 1,3 m-ə qədər

13 t

1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər

15 t

1,8 m-ə bərabər və ya çox

17 t

Üçoxlu və oxlarda cütləşmiş təkərləri olan qoşqular və ya yarımqoşqular üçün ox kütlələrinin
cəmi oxlararası məsafələrə uyğun olaraq aşağıdakı göstəriciləri aşmamalıdır.
0,5 m-dən 1 m-ə qədər

16,5 t

1 m-dən 1,3 m-ə qədər

19,5 t

1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər

22,5 t

1,8 m-ə bərabər və ya çox

25,5 t

Üçoxlu və oxlarda tək təkərləri olan qoşqular və ya yarımqoşqular üçün ox kütlələrinin cəmi
oxlararası məsafələrə uyğun olaraq aşağıdakı göstəriciləri aşmamalıdır.
0,5 m-dən 1 m-ə qədər

15 t

1 m-dən 1,3 m-ə qədər

18,3 t

1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər

21 t

1,8 m-ə bərabər və ya çox

24 t

Oxlarında cütləşmiş təkərləri olan yük avtomobili və ya avtobusun cütlənmiş aparan ox
kütlələrinin cəmi aşağıda göstərildiyindən çox olmamalıdır.
0,5 m-dən 1 m-ə qədər

12 t

1 m-dən 1,3 m-ə qədər

14 t

1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər

16 t

1,8 m-ə bərabər və ya çox

18 t

və eləcə də hava asqısı və ya ekvivalenti ilə bərkidiləndə

19 t

Oxlarında tək təkərləri olan yük avtomobili və ya avtobusun cütlənmiş aparan oxları üçün ox
kütlələrinin cəmi aşağıda göstərildiyindən çox olmamalıdır
0,5 m-dən 1 m-ə qədər

11 t

1 m-dən 1,3 m-ə qədər

13 t

1,3 m-dən 1,8 m-ə qədər

15 t
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Avtomobilin və ya kombinə edilmiş nəqliyyat vasitəsinin aparan oxu və ya oxlarına düşən
çəki avtomobilin və ya kombinə edilmiş nəqliyyat vasitələrinin ümumi kütləsinin 25 faizindən az
olmamalıdır.
2.3. Nəqliyyat vasitəsinin işıqlandırılma və
markalanma qaydaları
Nəqliyyat vasitəsinin işıqlandırılma və markalanması hərəkət təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir və “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununun tələblərinə cavab verməlidir. Nəqliyyat vasitəsinin işıqlandırılma və markalanması ilə
bağlı tələbləri, qaydaları və onun istismarına icazə verilməyən, nasazlıqları bilmək üçün “Yol
hərəkəti haqqında” Qanunun müvafiq bölmələrini nəzərdən keçirmək zəruridir.
“Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan çıxarış:
III. Xarici işıq cihazları
1) Xarici işıq cihazlarının miqdarı, tipi, rəngi, yerləşməsi və iş rejimi nəqliyyat vasitəsi
konstruksiyasının tələblərinə uyğun olmadıqda.
Qeyd: İstehsaldan çıxarılmış nəqliyyat vasitələrində başqa marka və modeldən olan
nəqliyyat vasitələrinin xarici işıq cihazlarının qurulmasına yol verilir.
2) Faraların nizamlanması dövlət standartlarının tələblərinə uyğun olmadıqda.
3) Xarici işıq cihazları və işıqqaytarıcılar müəyyənləşdirilmiş rejimdə işləmədikdə və ya
çirklənmiş olduqda.
4) İşıq cihazlarında işıqyayıcılar olmadıqda və ya həmin işıq cihazının tipinə uyğun olmayan
yayıcılardan istifadə edildikdə.
5) Sayrışan işıqlar standartın tələblərinə uyğun qurulmadıqda.
6) Geriyə hərəkət fənərləri və dövlət qeydiyyat nişanının, işıqqaytarıcı qeydiyyat, fərqləndirici
və tanınma nişanlarının işıqlandırılması istisna edilməklə, nəqliyyat vasitəsinin qabağında
qırmızı rəngli, arxasında isə ağ rəngli işıq cihazları və ya işıqqaytarıcılar qurulduqda nasazlıq
aradan qaldırılır.
Maddə 72. Nəqliyyat vasitələrinin tanınma nişanları
Nəqliyyat vasitələrində aşağıdakı tanınma nişanlarından istifadə olunur (7 saylı Əlavə):
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1) “Avtoqatar” - qoşqulu yük avtomobillərində - kabinənin damında bir-birindən 150-300 mm
aralı, üfiqi yerləşdirilmiş narıncı rəngli üç fənər şəklində.
2) “Tikanlı şinlər” - tikanlı şinlər qoyulmuş mexaniki nəqliyyat vasitələrinin arxasında bərabərtərəfli, ağ rəngli, təpəsi yuxarı yönəldilmiş və qırmızı haşiyəyə alınmış içərisində
qara rənglə şin təsviri olan üçbucaq şəklində (üçbucağın tərəfləri azı 200 mm, haşiyənin eni
üçbucağın tərəfinin onda biri qədər);
3) “Nəqliyyat vasitəsinin qabaritindən kənara çıxan yük” - 400x400 mm ölçüdə, diaqonal boyu
50 mm enində, növbə ilə qırmızı və ağ zolaqlar çəkilmiş, işıqqaytarıcı səthə malik lövhəcik
şəklində;
4) “Təhlükəli yük” - belə yüklər daşıyan nəqliyyat vasitələrinin qabağında və arxasında 690x300 mm ölçüdə, onun 400x300 mm ölçüdə sağ hissəsi narıncı, sol hissəsi isə 15 mm
enində qara haşiyəyə alınmış ağ rəngdə olan düzbucaq şəklində (nişanda yükün təhlükəli
xassələrini xarakterizə edən işarələr çəkilir);
5) “Uzunölçülü nəqliyyat vasitəsi” - yüklü və ya yüksüz iki və daha çox qoşqusu olan uzunluğu
24 metrdən artıq olan avtoqatarların arxasında - 40 mm enində qırmızı haşiyəsi olan sarı
rəngli, azı 1200x200 mm ölçülü, işıqqaytarıcı səthə malik düzbucaq şəklində (göstərilən
ölçüdə nişanı yerləşdirmək mümkün olmadıqda, azı 600x200 mm ölçüdə iki eyni nişanı
nəqliyyat vasitəsinin oxuna simmetrik yerləşdirməyə yol verilir) tanınma nişanları
quraşdırılır;
6) “Qəza dayanacağı” - yolun hərəkət hissəsində nəqliyyat vasitəsi məcburi dayandığı hallarda
quraşdırılır;
7) “AZ” fərqlənmə nişanı - beynəlxalq yol hərəkətlərində iştirak edən nəqliyyat vasitələrinin
Azərbaycan Respublikasına mənsubiyyətini bildirmək məqsədilə quraşdırılır;
Maddə 73. Nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü tərəfindən səs siqnalları və xarici işıq cihazlarından
istifadə edilməsi
I. Təhlükənin və ya hərəkətdə olan maneələrin aradan qaldırılması məqsədilə nəqliyyat
vasitələrinin sürücüləri fara işıqlarından, bu və ya digər istiqamətə dönmə işıq
göstəricilərindən, səs siqnallarından və ya əl işarəsindən istifadə edirlər.
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II. Yuxarıda göstərilən vasitələrlə səs və işıq siqnallarının verilməsi, nəqliyyat vasitələrinin
sürücülərini sürəti azaltmaq və yol-nəqliyyat hadisəsinin qarşısını almaq üçün bütün digər
zəruri tədbirləri görmək vəzifəsindən azad etmir.
III. Sutkanın qaranlıq vaxtı, tunellərdə və məhdudiyyətli görünmə şəraitində hərəkətdə olan
nəqliyyat vasitələrində və qoşqularda işıq cihazları və işıq siqnalları aşağıdakı qaydada
yandırılmalıdır:
1) təchizatından asılı olaraq nəqliyyat vasitələrində - faraların yaxın və ya uzaq işıqları və arxa
qabarit işıqları;
2) qoşqularda - qabarit işıqları.
IV. Uzaq işıq yaxın işığa:
1) yaşayış məntəqələrində yol kifayət qədər işıqlandırıldıqda və yaşayış məntəqələrindən
kənarda, əgər yolun hərəkət hissəsi yol boyu işıqlanmışdırsa və əgər həmin işıqlandırma
sürücüyə kifayət qədər məsafədə görmək imkanı verirsə;
2) sürücünün gözlərini qamaşdırmamaq məqsədi ilə qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsinə azı 150
metr qalmışsa;
3) yol hərəkətinin digər iştirakçılarının gözlərini qamaşdıra bilən hər hansı digər hallarda
keçirilməlidir. Gözü qamaşdıqda sürücü qəza işıq siqnalını qoşmalı və hərəkət zolağını
dəyişmədən sürəti azaltmaqla nəqliyyat vasitəsini dayandırmalıdır;
4) irəlidə hərəkət edən nəqliyyat vasitəsindən yaxın məsafədə hərəkət etdikdə, ötməzdən əvvəl
qısa müddətə faraların uzaq işığını yandırmaqla xəbərdarlıq işıq siqnalı vermək olar.
V. Faranın yaxın işıqları sutkanın işıqlı vaxtında:
1) motosiklet, moped;
2) uşaq dəstələri daşıyan avtobus və mikroavtobus;
3) mütəşəkkil nəqliyyat dəstəsində hərəkət edən nəqliyyat vasitələri;
4) digər nəqliyyat vasitələrini yedəyə alan nəqliyyat vasitələri;
5) təhlükəli, ağır çəkili və iri qabaritli yük daşıyan nəqliyyat vasitələri;
6) xüsusi olaraq ayrılmış zolaqla nəqliyyat vasitələrinin axınına qarşı hərəkət edən ümumi
istifadədə olan nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri tərəfindən isə, hərəkət edən nəqliyyat
vasitəsini göstərmək məqsədilə duman faraları da yandırılmalıdır.
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Qeyd: Duman faralarından aşağıdakı hallarda istifadə oluna bilər: 1) məhdud görünmə
şəraitində - həm ayrıca, həm də faranın yaxın və ya uzaq işıqları ilə birlikdə; 2) sutkanın
qaranlıq vaxtı yolun işıqlandırılmamış sahələrində - faraların yaxın və uzaq işıqları ilə
birlikdə.
VI. Sutkanın qaranlıq vaxtı yolun işıqlandırılmayan sahəsində, habelə məhdudiyyətli görünmə
şəraitində dayanarkən və durarkən nəqliyyat vasitəsində və avtoqatarda qabarit və ya
dayanacaq işıqları yandırılmalıdır. Əgər qabarit işıqları nasazdırsa, nəqliyyat vasitəsi yoldan
kənara çıxarılmalı, bu mümkün olmadıqda isə o, qəza siqnalı və sıradan çıxmış nəqliyyat
vasitələri və onların yedəyə alınması işarəsi ilə nişanlanmalıdır.
Qatı duman şəraitində, güclü qar və yağış yağanda, yaxud buna uyğun digər şəraitdə,
həmçinin faranın yaxın işıqları və ya duman faraları və dumana qarşı fənərlər yandırala bilər.
Qeyd: Yuxarıda göstərilən hallar istisna olmaqla, nəqliyyat vasitələri işıq və səs siqnalları
söndürülmüş vəziyyətdə aşağıdakı hallarda duracaqda dayana bilər: 1) işıqlandırılmış
yollarda nəqliyyat vasitəsi kifayət qədər məsafədən aydın göründükdə; 2) yolun hərəkət
hissəsinin kənarından aralı saxlandıqda; 3) akkumulyatorla təchiz olunmamış motosikletlər
yaşayış məntəqəsində yolun hərəkət hissəsinin qırağında saxlandıqda; 4) yaşayış
məntəqələrində hərəkət gərginliyi az olan küçələrdə.
VII. Projektor-faradan və axtarıcı-faradan yalnız yaşayış məntəqələrindən kənarda, qarşıdan
nəqliyyat vasitələri gəlmədikdə istifadə etməyə icazə verilir. Yaşayış məntəqələrində belə
faralardan yalnız operativ və xüsusi xidmət nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri xidməti
tapşırığı yerinə yetirərkən istifadə edə bilərlər.
VIII. Arxa duman fənərlərindən yalnız məhdudiyyətli görünmə şəraitində istifadə edilə bilər. Arxa
duman fənərlərini stop-siqnallara qoşmaq qadağandır.
IX. «Avtoqatar» tanınma nişanlı avtoqatar hərəkət edərkən, sutkanın qaranlıq vaxtı isə, həm də
məhdud görünmə şəraitində, bundan əlavə, dayandığı və ya durduğu müddətdə yanmalıdır.
X.

Səs siqnallarından yalnız aşağıdakı hallarda istifadə oluna bilər:
1) yaşayış məntəqələrindən kənarda ötmə niyyəti haqqında başqa sürücüləri xəbərdar etmək
üçün zəruri olan hallarda;
2) yol-nəqliyyat hadisəsinin qarşısını almaq üçün.
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XI. Ötmə barədə xəbərdarlıq etmək üçün səs siqnalı əvəzinə (və ya onunla birlikdə) işıq siqnalı
verilə bilər. Bu işıq siqnalı sutkanın işıqlı vaxtı - faraların işıqlarını qısamüddətli yandırıbsöndürməkdən, sutkanın qaranlıq vaxtı isə faraların yaxın işığını dəfələrlə uzaq işığa
keçirməkdən ibarətdir.
2.4. Nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinə nəzarət.
Beynəlxalq yük daşımalarında istifadə edilən avtonəqliyyat
vasitələri sürücülərinin əsas hüquq və vəzifələri
Reysə çıxmamışdan qabaq sürücü nəqliyyat vasitəsinin və taxoqrafın texniki vəziyyətini
yoxlamalıdır, onların saz vəziyyətdə olduğuna, həmçinin təhlükəsiz sistemdə (qapı qıfılları,
bağlayıcı qurğu, qayışlar, tros, oğurlamaya qarşı qurğu və s.) nasazlıqların olunmamasına əmin
olmalıdır.
Yükü yükləmə zamanı sürücü yükləmədə iştirak etməlidir və nəqliyyat vasitəsinin düzgün
yüklənməsinə əmin olmalıdır, yükün təsviri, yüklərin sayı, markalanması, çəkisinin müvafiq
sənədlərə uyğun gəlməsini həmişə yoxlamalıdır.
Sürücü yükləmə zamanı hər hansı pozuntunu aşkar etdikdə, yükün daşınmasından imtina edə
bilər.
Yolda tənəffüsə və yaxud istirahətə dayanan zaman sürücü nəqliyyat vasitəsinə texniki və yük
bölməsinə zahiri baxış keçirməlidir və aşkarlanan qüsurları aradan qaldırmalıdır.
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III. YOL HƏRƏKƏTİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ
3.1. Yol hərəkəti, yol nişanları və siqnalları haqqında
Konvensiyalar barədə ümumi məlumat
Beynəlxalq daşımalarda yol hərəkəti qaydaları 08.11.1968-ci il tarixli “Yol hərəkəti haqqında”
və “Yol nişanları və siqnalları haqqında” beynəlxalq Konvensiyalar ilə tənzimlənir.
Bu Konvensiyaların tələblərinə uyğun olaraq “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan
Respublikasının 30.08.1998-ci il tarixli 199 saylı Qanunu ilə Azərbaycan Respublikasının Yol
hərəkəti qaydaları təsdiq edilib.
3.2. Beynəlxalq avtomobil daşımaları həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin
heyətinin iş və istirahət rejimi haqqında Avropa Sazişi (AETR)
Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən sürücülərin iş rejimi beynəlxalq avtomobil
daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin ekipajlarının işinə aid Avropa Sazişi ilə (AETR)
tənzimlənir.
Azərbaycan AETR Sazişinə qoşulubdur (cədvəldə göstərilib) ona görə də onun tələblərinə
riayət etməlidir.
Bu şərtlər avtomobildə olan Taxoqraf cihazında öz əksini tapır. Taxoqrafda olan göstəricilər:
sürücünün adı, soyadı; spidometrin göstəricisi, sürət; istirahət və digər səbəblərə görə dayanma
vaxtı; idarə etmə vaxtı, yürüş.

Bakı şəhərində taxoqrafların
quruşdurulması
“VDO KIENZLE” markalı taxoqrafların
quraşdırılmasını, test-yoxlamasını və
plomlaşdırılmasını “Turan Trans” təşkilatı
həyata keçirir.
Əlaqə telefonları: (012) 462 95 84;
(050) 210 85 65;
(050) 334 57 71.
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AVTONƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİ İDARƏ ETMƏ VƏ İSTİRAHƏT VAXTI
AETR 2006-cı ilə qədər
AETR - 561/2006 düzəliş
Avtonəqliyyat vasitəsinin
gündəlik idarə etmə
müddəti, 1 sürücü
Avtonəqliyyat vasitəsinin
həftəlik idarə etmə
müddəti
Avtonəqliyyat vasitəsinin
2 həftəlik idarə etmə
müddəti
Avtonəqliyyat vasitəsinin
fasiləsiz idarə etmə
müddəti
Avtonəqliyyat vasitəsinin
idarə etməsinin fasilə
müddəti
1 sürücünün 24 saat
ərzində sutkalıq istirahət
müddəti:
fasiləsiz istirahət

fasiləli istirahət

Yatmaq üçün şəraitlə
təchiz edilmiş
avtonəqliyyat vasitəsi
qatarda və ya bərədə
olduğu halda
30 saat ərzində 2
sürücünün sutkalıq
istirahət müddəti
Həftəlik istirahət
müddəti

Maksimum 9 saat (həftədə 2 dəfə
10 saat)

Maksimum 9 saat
(həftədə 2 dəfə 10 saat icazə verilir)
Maksimum 56 saat (həftə ərzində 6
idarə etmə dövrü)

Maksimum 90 saat

Maksimum 90 saat

Maksimum 4 saat 30 dəqiqə

Maksimum 4 saat 30 dəqiqə

Minimum 45 dəqiqə (yaxud 15
dəqiqəlik 3 intervala ayrılmaya
icazə verilir)

Minimum 45 dəqiqə
(15 dəqiqə + 30 dəqiqəlik iki
intervala ayrılmaya icazə verilir)

11 saat (9 saata qədər qısaltma
həftədə 3 dəfədən çox olmamaqla
9 saata qədər qısaltmaya icazə
verilir – ikinci həftənin sonundan
əvvəl kompensasiya etməklə)
8 və 4 saata bölünmüş 12 saat (bu
4 saat sonra 3 saata qədər qısaldıla
və daha sonra müddətləri 1
saatdan az olmamaqla 2 bloka
bölünə bilər)
Mindirilmədən əvvəl və
düşürülmədən sonrakı fasilə 1
saatdan çox olmadıqda, gündəlik
istirahətin 2 saat artırılması

Minimum 11 saat (həftədə 3
dəfədən çox olmamaqla 9 saata
qədər qısaltmaya icazə verilir –
kompensasiya tələb olunmur)
12 saat. Minimum 3 saat və
minimum 9 saatdan az olmamaqla
iki hissəyə bölünməyə icazə verilir
(göstərilmiş qaydada)

Minimum 8 saat

Minimum 9 saat

Minimum 45 saat (evdə istirahət
edərkən 36 saata qədər və başqa
yerdə 24 saata qədər qısaltmaya
icazə verilir. Bu halda qısaldılmış
istirahət müddəti sonrakı 3 həftə
ərzində bərabər miqdarla və 8
saatdan az olmayaraq istirahət
müddətlərinə əlavə edilməklə
kompensasiya edilməlidir)

Minimum 45 saat (2 ardıcıl həftə
ərzində həftəlik istirahətin 24 saata
qədər maksimum 1 qısaldılmasına
icazə verilir. Bu halda qısaldılmış
istirahət müddəti sonrakı 3 həftə
ərzində 9 saatdan az olmayan
istirahət müddətlərinə əlavə
edilməklə kompensasiya
edilməlidir)
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Sutkalıq istirahət, ümumi
davamiyyəti maksimum 1 saat
olmaqla, 2 dəfədən çox olmamaqla
dayandırıla bilər
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3.3. Yol nəqliyyat hadisələri və bədbəxt hadisələrin rəsmiləşdirmə prosedurları.
Milli və beynəlxalq praktika
Mexaniki nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü yol-nəqliyyat hadisəsi (YNH) zamanı:
 nəqliyyat vasitəsini yerindən tərpətməməli, qəza dayanma nişanını qurmalı, qəza işıq
siqnalını yandırmalı, ya da yanıb-sönən qırmızı işıq fənərini qoymalı, hadisəyə aidiyyəti
olan əşyaların yerini dəyişməməlidir;
 zərər çəkənlərə ilk tibbi yardım göstərilməsi üçün mümkün olan tədbirləri görməli, «Təcili
tibbi yardım» maşını çağırmalı, zərər çəkənləri həyat üçün təhlükəli xəsarət aldığı hallarda
isə, onu səmt üzrə gedən nəqliyyat vasitəsi ilə yaxınlıqdakı tibbi müəssisəyə göndərməli, bu
mümkün olmadıqda isə, özünün nəqliyyat vasitəsi ilə aparmalı, sonra hadisə yerinə
qayıtmalıdır;
 başqa nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qeyri- mümkün olduqda, yolun hərəkət hissəsini
boşaltmalıdır. Yolun hərəkət hissəsini boşaltmaq və ya zərər çəkənləri öz nəqliyyatında
müalicəxanaya aparmaq zərurəti olduqda, şahidlərin iştirakı ilə əvvəlcə nəqliyyat
vasitəsinin vəziyyətini, izləri və hadisəyə aidiyyəti olan əşyaları qeyd etməli və onların
qorunması, nəqliyyat vasitələrinin hadisə yerinin yanından keçməsini təşkil etmək üçün
mümkün olan bütün tədbirləri görməlidir;
 hadisə haqqında DYP orqanına xəbər verməli, hadisəni görmüş adamların soyadlarını,
ünvanlarını yazmalı və DYP orqanı əməkdaşlarının gəlməsini gözləməlidir;
 əgər YNH nəticəsində heç kim xəsarət almamışdırsa, maddi zərər cüzidirsə, nəqliyyat
vasitələrində, onların hərəkət etməsinə mane ola biləcək nasazlıq yoxdursa və YNH
törədənlər hadisənin baş verdiyi şəraiti qiymətləndirməkdə razılığa gələrlərsə, hadisənin
sxemini

tərtib

edib

imzaladıqdan

sonra,

hadisəni

müəyyən

olunmuş

qaydada

sənədləşdirmək üçün DYP orqanına gəlməlidirlər;
 Yol polisi işçisi tərəfindən YNH haqqında aktın tərtib olunmasını təmin etməlidir;
 YNH nəticəsində müvafiq sığorta növü üzrə sığorta halı yaranıbsa, sürücü müvafiq sığorta
şirkətinə xəbər verməlidir;
 YNH nəticəsində bədbəxt hadisə baş verdikdə, əlavə olaraq bədbəxt hadisə haqqında akt
tərtib olunmalıdır;
 Yol-nəqliyyat hadisəsi BYD kitabçasının istifadəsi ilə beynəlxalq daşımada baş veribsə,
sürücü əlavə olaraq yaxında olan gömrük orqanına xəbər verməlidir və gömrük işçisi
tərəfindən BYD kitabçasının sarı vərəqi protokolunun doldurulmasını təmin etməlidir.
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3.4. Beynəlxalq yük daşımalarında hərəkətin
təhlükəsizliyinin təmin olunması
Beynəlxalq yük daşımalarında hərəkətin təhlükəsizliyinin təmini aşağıdakı əsas amillərdən
asılıdır:
 Avtomobil nəqliyyatının texniki cəhətdən saz vəziyyətdə idarə edilməsi;
 Beynəlxalq tələblərə uyğun olaraq sürücünün iş və istirahət rejiminə əməl edilməsi;
 Hərəkətə başlamamışdan qabaq daşınan yükün avtomobildə möhkəm bərkidilməsi;
 Təhlükəli, iri qabaritli və ağır çəkili yüklərin daşınması zamanı təyin olunan hərəkət
marşrutuna riayət edilməsi;
 Təhlükəsizlik vasitələrinin mövcudluğu (yanğınsöndürən, tormoz dayağı, qəza dayanma
nişanı, yaxud yanıb-sönən qırmızı işıq fənəri və sairə).
3.5. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin olunmasına
görə sürücünün məsuliyyəti
Sürücü beynəlxalq yük daşımalarını həyata keçirərkən ərazisində olduğu dövlətin müvafiq
qanunvericiliyinə uyğun olaraq yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin olunmasına görə məsuliyyət
daşıyır.Qüvvədə olan qanunvericiliyə əsaslanaraq yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin olunmasına
görə sürücü müəyyən məsuliyyət daşıyır. Bu inzibati, mülki və cinayət məsuliyyəti ola bilər.
İnzibati məsuliyyət
Yol hərəkəti və texniki istismar qaydalarının tələblərini pozan sürücü üçün inzibati
məsuliyyət yaranır. İnzibati məsuliyyət yarananda sürücü Dövlət Yol Polisi tərəfindən cəriməyə cəlb
olunur və bununla bərabər bəzi hallarda nəqliyyat vasitəsinin idarə olunmasından kənarlaşdırılır.
Aşağıdakı pozuntulara görə cərimələr tətbiq edilir:
 Ətraf mühitə tullantılarda müəyyən edilmiş normadan artıq çirkləndirici maddələr olan
nəqliyyat vasitələrinin istismarı;
 Yol hərəkəti qaydalarının pozulması;
 Nəqliyyat vasitəsinin sərxoş vəziyyətdə idarə edilməsi;
 Nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulması, o cümlədən, beynəlxalq yük
daşımalarını həyata keçirən yük avtomobillərinin nəzarət qutusu-taxoqraf olmadan və ya
işləməyən, yaxud möhürlənməsi pozulmuş taxoqrafla, habelə sürücünün iş və istirahət
rejimini əks etdirən taxoqramları doldurmadan idarə edilməsi;
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 Nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinə dair tələblərin pozulması və belə vəziyyətdə
istismarı;
 Nəqliyyat vasitəsi sahibinin üçüncü şəxs qarşısında öz mülki məsuliyyətini sığortalamadan
nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi;
 Nəqliyyat vasitələri ilə təhlükəli yüklərin daşınması qaydalarının pozulması və sairə.
Bəzi pozuntulara görə cərimələrlə bərabər bal sistemi tətbiq olunur. Pozuntunun növündən
və təhlükə dərəcəsindən asılı olaraq sürücüyə həm cərimə tətbiq edilir, həm də ona 3 ya 4 bal, sərxoş
vəziyyətdə idarə etdikdə - 5 bal hesablanır.
İl ərzində 10 və daha çox bal toplanmasına görə sürücünün nəqliyyat vasitələrini idarə etmə
hüququ bir ilədək müddətə məhdudlaşdırılır.
İl ərzində nəqliyyat vasitəsini təkrarən sərxoş vəziyyətdə idarə etmə hüququ iki ilədək
müdətə məhdudlaşdırılır.
Cinayət məsuliyyəti
Yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına az ağır və ya ağır zərər
vurulmasına, yaxud şəxsin ölümünə səbəb olduqda, cinayət məsuliyyəti yaranır.
Avtomobil nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxs (sürücü) tərəfindən yol hərəkəti və ya
nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulması, ehtiyatsızlıqdan:


zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına az ağır və ya ağır zərər vurulmasına səbəb olduqda – sürücü
üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə nəqliyyat
vasitələrini idarə etmək hüququndan məhrum edilməklə eyni müddətə azadlıqdan
məhrumetmə ilə cəzalandırılır;



zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda – sürücü üç ilədək müddətə nəqliyyat vasitələrini
idarə etmək hüququndan məhrum edilməklə iki ildən altı ilədək müddətə azadlıqdan məhrum
etmə ilə cəzalandırılır;



iki və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda – beş ilədək müddətə nəqliyyat vasitələrini
idarə etmək hüququndan məhrum edilməklə beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum
etmə ilə cəzalandırılır. (AR Cinayət Məcəlləsindən çıxarış, 30.12. 1999-cu il tarixli Qanunla
təsdiq edilib).
Sürücünün inzibati və ya cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasına baxmayaraq, vurduğu

maddi ziyana görə o mülki məsuliyyətə də cəlb oluna bilər.
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IV. BEYNƏLXALQ AVTOMOBİL DAŞIMALARININ
TƏŞKİLİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
4.1. Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən
sürücülər üçün tələb olunan sənədlər
Sürücü üçün tələb olunan sənədlər:
1. Xarici pasport (viza ilə);
2. Beynəlxalq standartlara cavab verən sürücülük vəsiqəsi;
3. Təhlükəli yük daşınırsa – sürücünün müvafiq Sertifikatı olmalıdar.
Nəqliyyat vasitəsi üçün tələb olunan sənədlər:
1. Nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyatı haqqında sənəd (texpasport);
2. Bir dövlətin ərazisindən digər dövlətin ərazisinə keçmək üçün İcazə vərəqəsi;
3. Nəqliyyat vasitəsinin beynəlxalq daşımalara yararlı olması üçün verilən “Buraxılış
Şəhadətnaməsi” (2 illik verilir);
4. Lisenziya;
5. Mülki məsuliyyətin məcburi sığortası barədə Şəhadətnamə;
6. Karnet de Passaj – lazım olarsa.
Yükə aid sənədlər:
1. Karnet Tir;
2. Əmtəə-nəqliyyat qaiməsi (bundan sonra – CMR);
3. Yükün mənşəyi haqqında Şəhadətnamə;
4. Sanitar və fitosanitariya sertifikatı.
4.1.1. Avtonəqliyyat risklərinin sığortası
Sığortanın məqsədi – sığorta halı yarananda fiziki və hüquqi şəxslərin əmlak maraqlarının
qorunmasından ibarətdir.
Avtomobil daşımalarında aşağıdakı sığorta növləri tətbiq olunur:
1. Nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası, o cümlədən “Yaşıl
kart” sığorta sistemi;
2. Kasko (tam avtokasko). (“Kasko” sığortası – nəqliyyat vasitəsinə dəyən ziyanı ödəyir);
3. Bədbəxt hadisədən sığorta;
4. Əlavə avadanlığın sığortası;
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5. Yükün sığortalanması;
6. Tibbi sığorta.
Avtomobillərin ziyandan sığortası kasko (və ya natamam kasko) adlanır. Əgər siz
avtomobilinizi əlavə olaraq həm də oğurlanmaqdan sığorta etdirmək istəyirsinizsə, onda belə sığorta
tam kasko adlanır.
1. Mülki məsuliyyətin məcburi sığortası (3-cü şəxs qarşısında mülki məsuliyyətin məcburi
sığortası) hazırda məcburi sığorta növü olaraq zərərçəkənin avtomobilinin təmirini və
sağlamlığına vurulan ziyanın kompensasiyasını əhatə edir (əgər yol-nəqliyyat hadisəsi sizin
təqsiriniz üzündən baş veribsə).
(“Yaşıl kart” sığorta sisteminə Azərbaycan qoşulmayıb), lakin MBASK şirkəti sığorta edir- bu
sığorta ilə bir neçə ölkəyə getmək olar;
2. Кaskoya aşağıdakılardan müdafiə daxildir: oğurlanmaqdan, yol-nəqliyyat hadisəsindən
(kimin təqsirkar olmasından asılı olmayaraq), üçüncü şəxslərin hüquqazidd hərəkətlərindən,
avtomobilin üzərinə hər hansı əşyaların düşməsindən, yanğından, partlayışdan, təbii
fəlakətlərdən;
3. Bədbəxt hadisədən sığorta, siz və avtomaşınınızda olan sərnişinlər zərər çəkdikdə sığorta
ödənişi verilməsini nəzərdə tutur;
4. Əlavə avadanlığın sığortası sığorta hadisəsi baş verdikdə avtomobildə olan bütün
avadanlıqların sığortasını nəzərdə tutur. Burada söhbət avtomobilin kompleksləşməsinə daxil
olan avadanlıqlardan deyil, sonradan quraşdırılan avadanlıqlardan gedir (məsələn,
avtomaqnitola, siqnalizasiya və peyk sistemi, televizor və s.).
Mülki məsuliyyətin məcburi sığorta polisinin qiyməti dövlət tərəfindən müəyyən edilir və
bütün sığorta şirkətləri üçün eynidir. Həmin qiymət ayrı-ayrı şirkətlərdə müxtəlif ola bilməz. Əgər
sizə mülki məsuliyyətin məcburi sığorta polisini onun əsl qiymətindən iki dəfə ucuz təklif edirlərsə,
bilin ki, həmin polis saxtadır. Polisin üzərində su nişanları olmalıdır. Siz polisin saxta olmadığına
əmin olmaq üçün sığorta şirkətinə zəng vura bilərsiniz. Polisin yuxarı sol küncündə həmin şirkətin
ştampı, yuxarı sağ küncündə isə polisin nömrəsi olur.
* Avtokasko polisinin qiyməti avtomobilin markasından, buraxılış ilindən, sürücünün
stajından və avtomobili sürəcək bütün şəxslərin yaşından, avtomobildə oğurlanmaya qarşı
quraşdırılmış siqnalizasiya sistemindən asılıdır. Bir qayda olaraq, bütün sığorta şirkətləri
avtomobildə, heç olmasa, ən sadə elektron siqnalizasiyanın olmasını tələb edirlər, amma oğurlanma
ehtimalı daha böyük olan nüfuzlu modellərdə daha sanballı siqnalizasiyanın olması tələb edilir.
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4.2. Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq yük daşımaları zamanı tətbiq
olunan beynəlxalq nümunəli əmtəə-nəqliyyat qaiməsi (CMR)
4.2.1. Beynəlxalq nümunəli əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin (CMR)
rəsmiləşdirilməsinə dair tələblər
(“Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”ndan çıxarış)
38.1. Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq yük daşımaları zamanı beynəlxalq nümunəli əmtəənəqliyyat qaiməsi (bundan sonra - CMR) bu Qaydaların 22 nömrəli əlavəsində nəzərdə
tutulmuş nümunəvi formaya uyğun üç nüsxədə tərtib edilir, yükgöndərən və daşıyıcı
tərəfindən imzalanır. CMR üzrə yükgöndərən və daşıyıcının imzalarının rəsmiləşdirilməsi
mətbəədə çap edilmə üsulu ilə və ya yükgöndərənin və daşıyıcının ştempelinin əvəz edilməsi
yolu ilə aparıla bilər. CMR-in birinci nüsxəsi yükgöndərənə verilir, ikinci nüsxəsi yükü
müşayiət edir və yükalana verilir, üçüncü nüsxəsi isə daşıyıcıda qalır.
38.2.

Yükgöndərənin, daşıyıcının və yükalanın CMR-ə hər hansı bir məlumatı daxil etmək
hüquqları vardır.

38.3. Daşıyıcı yükü qəbul edərkən CMR-də olan yük yerlərinin sayı, onların
markalanması və nömrələnməsi, həmçinin yükün və onun qablaşdırılmasının xarici
vəziyyətinə aid məlumatları yoxlamalıdır.
38.4. Yüklərin daşınması ardıcıl olaraq bir neçə daşıyıcı tərəfindən yerinə yetirildikdə, ikinci və hər
bir sonrakı daşıyıcı daşıma müqaviləsinin iştirakçılarıdır.
38.5. Daşıyıcı digər daşıyıcıdan yükü qəbz əsasında qəbul etməlidir. Bu zaman CMR-in ikinci
nüsxəsində yükü qəbul edən daşıyıcının adı və ünvanı, zərurət olduqda yükə aid olan
əsaslandırılmış qeyd-şərt daxil edilir.
38.6. Daşıma bir neçə daşıyıcı tərəfindən yerinə yetirilərkən, CMR daşıma müqaviləsinin
bağlanmasını təsdiq edən, mübahisə edilməyən sübutdur.
38.7. Yükgöndərən CMR-ə bütün zəruri sənədləri əlavə etməlidir.
38.8. Yükgöndərən CMR-in ikinci nüsxəsi yükalana təqdim edilənə kimi yükə dair sərəncam verə
bilər.
38.9. Yükgöndərən CMR tərtib edilən andan yükə dair sərəncam vermək hüququnu yükalana verə
bilər. Bu zaman yükgöndərən CMR-də müvafiq qeydlər aparmalıdır.
38.10. Yükgöndərən (yükalan) tərəfindən yükün başqa ünvana göndərilməsi zərurəti yarandıqda,
yeni göstərişlər daxil edilmiş CMR-in birinci nüsxəsi daşıyıcıya təqdim edilir. Bu halda
yükgöndərən bu göstərişin yerinə yetirilməsi üçün çəkilən xərclərin və vurulan zərərin
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əvəzini daşıyıcıya ödəyir. Bu göstərişin yerinə yetirilməsi daşıyıcının avtomobil nəqliyyatı
ilə daşıma müqavilələri ilə əlaqədar planlarını pozmamalıdır. Daşıyıcının alınan göstərişi
yerinə yetirmək imkanı olmadıqda, o bu barədə sifarişçini məlumatlandırmalıdır.
38.11. Yükün təhvil verilmə yerinə gəlib çatmasınadək hər hansı bir səbəbdən daşıma müqaviləsini
CMR-də göstərilən şərtlərlə yerinə yetirmək mümkün olmadıqda, daşıyıcı bu barədə
yükgöndərəni və ya yükalanı məlumatlandırmalıdır. Daşıyıcı CMR-də nəzərdə tutulan
şərtlərlə daşımanın yerinə yetirilməsinə şərait imkan vermədikdə və sifarişçidən ağlabatan
müddətdə göstərişlər ala bilmədikdə, qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydalara riayət
etməklə sifarişçinin maraqlarına uyğun daha çox əlverişli olan tədbirləri görməlidir.
38.12. Yükün çatdırılma yerinə gəldikdən sonra onun təhvil verilməsinə maneə yaradan hallar baş
verərsə, daşıyıcı bu barədə yükgöndərəni məlumatlandırmalıdır.
38.13. Yükalan yükün digər yükalana təhvil verilməsi haqqında göstəriş verdikdə birinci yükalan
yükgöndərən, yük təhvil verilən şəxs isə yükalan hesab olunur.
38.14. CMR-də müəyyən edilən şərtlərlə yükün təhvil verilmə yerinə gəlib çatması mümkün
olmadıqda, daşıyıcı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydalara riayət etməklə, yükü
xüsusi və ya kirayə edilmiş anbarda saxlaya bilər.
38.15. Yük daşıyıcı tərəfindən satıldıqda, əldə olunan məbləğdən daşımaya görə ödənilməli
ödənişlər və xərclər çıxıldıqdan sonra qalan məbləğ sifarişçiyə qaytarılmalıdır.
38.16. Daşıyıcı tərəfindən yükün satılması qaydası yükün satıldığı ölkənin qanunvericiliyinə uyğun
olaraq yerinə yetirilməlidir.
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“Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”na
22 nömrəli əlavə
(Nümuməvi forma)
BEYNƏLXALQ NÜMUNƏLİ ƏMTƏƏ NƏQLİYYAT QAİMƏSİ (CMR)
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BEYNƏLXALQ ƏMTƏƏ - NƏQLİYYAT QAİMƏSİNİN (CMR) TƏTBİQİ ÜZRƏ
SÜRÜCÜNÜN YADDAŞ VƏRƏQƏSİ
I. Beynəlxalq əmtəə - nəqliyyat qaiməsinin (CMR) hər bir bəndinin məzmunu ilə diqqətlə
tanış olun.
II. Lazımi yoxlamalar aparandan sonra qaimənin 18-ci bəndində mülahizələrinizi qeyd
edin:
Avtonəqliyyat vasitəsi üzrə
1. Avtomobil çadırsızdır və bu yük göndərənlə razılaşdırılıb;
Qablaşma üzrə
2. Yük qablaşdırılmayıb;
3. Qablaşma zədələnib;
4. Qablaşma tələblərə cavab vermir;
Yük yerlərin sayı, nişanlanması üzrə
5. Aşağıdakı səbəbə görə yoxlamaq mümkün deyil:
a) yükləməni göndərən yerinə yetirib;
b) hava şəraiti ilə əlaqədar;
c) yük yerlərinin sayının çox olduğundan;
d) konteyner möhürlənib;
Qəbul olunmuş yüklər üzrə
6. yük açıq-aydın pis vəziyyətdədir;
7. Yük zədələnib;
8. Yük isladılıb;
9. Yük dondurulub;
10. Yük hava şəraitindən qorunmayıb və belə vəziyyətdə yük göndərənin məsuliyyəti
altında daşınılır;
Yükün hazır şəklə salınması, yüklənməsi, qorunması, boşaldılması üzrə
Yükün hazır şəklə salınmasını, yüklənməsini, qorunmasını yerinə yetirir:
11. Yük göndərən;
12. Sürücü (yük göndərənin tələbi ilə, yükün zədələnməsinə səbəb ola bilən atmosfer
şəraitində);
Boşaldılmanı yerinə yetirir:
13. Yük alan;
14. Sürücü (yük göndərənin tələbi ilə, yükün zədələnməsinə səbəb ola bilən
atmosfer şəraitində).
III. Daşımanın yerinə yetirilməsinə ancaq o zaman başlayın ki, yük göndərən beynəlxalq
əmtəə-nəqliyyat qaiməsini imzalayıb.
Əks təqdirdə öz nümayəndəniz ilə əlaqəyə girin ya da daşımanı yerinə yetirməkdən imtina
edin.
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4.2.2. Daşıyıcının və sifarişçinin avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq
yük daşımalarından irəli gələn məsuliyyəti
(“Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”ndan çıxarış)
48.1. Yükgöndərən aşağıdakılara görə məsuliyyət daşıyır:
48.1.1. müqavilə ilə müəyyən edilmiş həcmdə, nomenklaturada və ya müddətdə yüklərin daşınma
üçün təqdim edilməməsinə;
48.1.2. daşıyıcının təqsiri üzündən baş verən hallar istisna olmaqla, yük yükgöndərənə təhvil
verilənədək rəsmiləşdirilməli olan əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin düzgün doldurulmaması, o
cümlədən gömrük və digər sənədlərin rəsmiləşdirilməsi üçün zəruri olan məlumatların və
sənədlərin olmaması və ya düzgün doldurulmaması nəticəsində daşıyıcıya dəymiş zərərə;
48.1.3. yükün gəlməsi zamanı qüsur daşıyıcıya məlum və ya bəlli olmasına baxmayaraq, əmtəənəqliyyat qaiməsində onun tərəfindən bu barədə lazımi qeydlər edilmədiyi hallar istisna
olmaqla, yükün qüsurlu qablaşdırılmasına görə daşıyıcıya dəymiş zərərə.
48.2. Daşıyıcı aşağıdakılara görə məsuliyyət daşıyır:
48.2.1. əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin və ya ona əlavə edilmiş sənədlərin itirilməsinə;
48.2.2. yükün tam və ya qismən itirilməsinə, o cümlədən zədələnməsinə və ya çatdırılmanın
gecikdirilməsinə;
48.2.3. gömrük qaydalarına riayət olunmasına məsuliyyət daşıyır.
48.3. Avtonəqliyyat vasitəsinin xarici dövlətin ərazisində hərəkəti üçün icazə almış daşıyıcılar,
həmin icazədən düzgün istifadəyə, onun lazımi vəziyyətdə saxlanılmasına və vaxtında təhvil
verilməsinə görə məsuliyyət daşıyırlar.
48.4. Daşıyıcı yükün itirilməsi və ya çatdırılmanın gecikdirilməsinə görə aşağıdakı hallarda
məsuliyyət daşımır:
48.4.1. itirilmə və ya çatdırılmanın gecikdirilməsi yükgöndərənin (yükalanın və ya ekspeditorun)
təqsiri üzündən, yükə xas olan qüsur və ya qarşısıalınmaz qüvvə səbəbindən baş verdikdə;
48.4.2. yükgöndərənlə razılaşdırılmaqla və əmtəə-nəqliyyat qaiməsində göstərilməklə (əskiklik yol
verilən normadan artıq olduğu və ya yük yeri itirilmiş hallar istisna olmaqla), tenti örtüsü
olmayan avtonəqliyyat vasitəsindən istifadə edildikdə;
48.4.3. yükün qablaşdırılmaması və ya qablaşdırılmasının zədələnməsi yükün zədələnməsinə və ya
korlanmasına səbəb olduqda;
48.4.4. itirilmə və ya korlanma yükün təbii xüsusiyyətləri - korroziyası, çürüməsi, quruyub azalması
və sıxılması və ya parazitlərin və gəmiricilərin təsiri nəticəsində baş verdikdə;
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48.4.5. yük yerlərinin qeyri-qənaətbəxş nömrələnməsi və ya markalanması nəticəsində yük əskik
çıxdıqda;
48.4.6. itirilmə və ya çatdırılmanın gecikdirilməsi canlı heyvanların daşınması (daşıyıcı öz xeyrinə
bu bəndə yalnız o halda istinad edə bilər ki, o, şərait nəzərə alınmaqla, görməli olduğu bütün
tədbirləri gördüyünü və təlimata uyğun olaraq hərəkət etdiyini sübuta yetirə bilsin)
nəticəsində baş verdikdə.
48.5. İtirilmənin, zədələnmənin və ya çatdırmanın gecikdirilməsinin yükgöndərənin (yükalanın,
ekspeditorun) təqsiri üzündən baş verdiyini sübut etmək vəzifəsi daşıyıcının üzərinə düşür.
48.6. Yük razılaşdırılmış müddət keçdikdən sonra təyinat yerinə çatdırılmazsa və ya bu müddət
daşıyıcı tərəfindən yük qəbul edildiyi gündən 3 ay ərzində onunla razılaşdırılmazsa, itirilmiş
sayılır.
48.7. Yükgöndərən (yükalan) itirilmiş yükə görə ona dəyən zərərin əvəzini aldığı zaman zərərin
əvəzinin ödənildiyi vaxtdan növbəti 1 il ərzində yük tapıldıqda, onun yükalana qaytarılması
barədə təcili bildiriş göndərilməsini yazılı formada xahiş edə bilər. Bildiriş alındıqdan sonra
30 gün müddətində yükgöndərən (yükalan) əmtəə-nəqliyyat qaiməsində göstərilmiş borcun
ödənilməsi yerinə yükün ona verilməsini, o cümlədən əvəzini aldığı ödənişin qaytarılmasının
yerinə əvəzi ödənilən məbləğə daxil olan xərclərin tutulmasını tələb edə bilər.
Yükgöndərənin (yükalanın) dəyişdirilməsi barədə xahiş olmadıqda, yükün tapıldığı və ya 30
gün müddətinə verilmiş yükün hüquqi vəziyyətinə dair qaydaların olmadığı aşkar edildiyi
hallarda, yük əvəzin ödənilməsindən yalnız 1 il keçdikdən sonra tapılarsa, daşıyıcı yükün
olduğu yerin ölkəsinin qanunvericiliyinə uyğun olaraq, tapılmış yükə dair sərəncam vermək
hüququna malikdir.
48.8.

Yük daşınması müqaviləsinin şərtlərinə əsasən daşıyıcı tərəfindən yükalandan tutulmalı
ödəniş alınmadan yükalana təhvil verildikdə, daşıyıcı belə ödənişin məbləğindən artıq
olmayan məbləğin əvəzini yükgöndərənə ödəməlidir.

48.9. Daşıyıcı bu Qaydalara uyğun olaraq, yükün tam və ya qismən itirilməsinə səbəb olmuş
ziyanın əvəzini ödədikdə, həmin məbləğin ölçüsü yükün daşınmaq üçün qəbul edildiyi
vaxtda və yerdə olan dəyəri əsasında müəyyən edilir. Yükün dəyəri birja qiyməti əsasında,
bu olmadıqda cari bazar qiyməti əsasında və ya bunlar olmadıqda isə eyni növdən və
keyfiyyətdən olan malın adi dəyəri əsasında müəyyən edilir. Ödəmənin ölçüsü əskik çıxan
brutto çəkisi hər kiloqramına görə 8,33 hesablaşma vahidini aşmamalıdır. Hesablaşma vahidi
– 0,900 qızıl əyarlı 10/31 qram çəkidə qızıl frank.
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48.10. Yükün qismən itirildiyi hallarda daşınmaya görə ödənişlər və daşıma ilə əlaqədar digər
xərclər ziyanın müvafiq miqdarına mütənasib, gömrük ödənişlərinin məbləği isə mövcüd
gömrük qanunvericiliyinə uyğun olmalıdır.
48.11. Çatdırılmanın gecikdirildiyi hallarda, ərizəçi gecikdirilmə nəticəsində ona zərər dəydiyini
sübut etdikdə, daşıyıcı bu zərərin əvəzini ödəməlidir. Ödəmənin məbləği daşıma haqqından
artıq ola bilməz.
48.12. Yükün zədələndiyi hallarda, daşıyıcı bu Qaydaların 48.9-cu bəndində müəyyən edilmiş
qaydada yükün dəyərini nəzərə almaqla, onun qiymətinin aşağı salındığı müvafiq məbləği
ödəyir.
48.13. Ödəmənin miqdarı aşağıdakı həddən artıq olmamalıdır:
48.13.1. Bütün daşınan yükün zədələndiyi halda – əvəzi ödənilməli məbləğ, yükün itirilməsinə görə
çatmalı məbləğ miqdarında;
48.13.2. Daşınan yükün bir hissəsinin zədələndiyi halda – yükün bu hissəsinin itirilməsinə görə
çatmalı olan məbləğ miqdarında.
48.14. Pretenziya və ya iddianı tərtib edən yükgöndərənin (yükalanın və ya ekspeditorun) tələbi üzrə
daşıyıcı ödənilməli məbləğdən pretenziyanın yazılı formada ona göndərildiyi gündən,
pretenziya təqdim edilmədikdə isə iddianın təqdim edildiyi gündən illik 5 faiz hesablanmaqla
faiz ödəməlidir.
48.15. Yük daşınması bir neçə daşıyıcı tərəfindən yerinə yetirildikdə, hər bir daşıyıcı daşımaya görə
məsuliyyət daşıyır. Daşıyıcı daşımanı tamamilə və ya qismən başqa daşıyıcının vasitəsilə
yerinə yetirildiyi halda da məsuliyyət daşıyır. Onun daşıma üçün yükü verdiyi daşıyıcıya
qarşı reqress hüququ saxlanılır. Təqsiri üzündən ziyan vurulmasına görə daşıyıcı zərərin
əvəzinin onun və ya digər daşıyıcı tərəfindən ödənilməsindən asılı olmayaraq, şəxsən
məsuliyyət daşıyır. İki və ya daha çox daşıyıcının təqsiri üzündən ziyan vurulduğu halda,
onlardan hər biri üzərinə düşən məsuliyyət payına mütənasib olaraq zərərin əvəzini
ödəməlidir. Bu payı müəyyən etmək mümkün olmadıqda, hər bir daşıyıcı daşınmaya görə
onlara çatmalı olan daşıma haqqına mütənasib olaraq məsuliyyət daşıyır. Daşıyıcılardan
kimin zərərə görə məsuliyyət daşımalı olduğunu müəyyən etmək mümkün olmadıqda,
ödənilməli məbləğ daşınmaya görə haqqın məbləğində olan paya mütənasib olaraq
daşıyıcılar arasında bölüşdürülür. Daşıyıcılardan birinin öz üzərinə düşən məbləği ödəmək
qabiliyyəti olmadığı halda, onun tərəfindən zərərin ödənilməmiş hissəsi daşınmaya görə
haqqın məbləğinə olan paya mütənasib olaraq bütün digər daşıyıcılar arasında bölüşdürülür.
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4.3. Xüsusi növ yüklərin daşınmasının təşkili
4.3.1. Təhlükəli yüklərin daşınması qaydaları
Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması qaydaları Azərbaycan Respublikasının
müvafiq normativ hüquqi aktları ilə və ADR Avropa sazişi ilə tənzimlənir.
Təhlükəli yüklər 9 sinfə bölünür:
Sinif 1 – Partlayıcı maddələr:
Sinif 2 – Təzyiq altında sıxılmış, mayeləşdirilmiş, həll edilmiş qazlar:
Sinif 3 – Tez alışan mayelər:
Sinif 4 – Tez alışan bərk maddələr:
Sinif 5 – Oksidləşən məmulatlar və üzvi peroksidlər:
Sinif 6 – Zəhərləyici (toksiki) maddələr:
Sinif 7 – Radioaktiv maddələr:
Sinif 8 – Aşındırıcı və yeyici maddələr:
Sinif 9 – Digər təhlükəli yüklər.
Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşımaq üçün sürücü xüsusi hazırlığı üzrə
ixtisaslaşdırılmış təhsil kursunu keçməlidir və müvafiq Şəhadətnamə almalıdır.
4.3.2. İri qabaritli və ağır çəkili yüklərin daşınması
İri qabaritli və ağır çəkili yüklərin daşınması Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7
iyul 2009-cu il tarixli 104 nömrəli Qərarı ilə tənzimlənir.
İri qabaritli və ağır çəkili yükləri daşıyan nəqliyyat vasitələrinin ümumi istifadədə olan
avtomobil yolları ilə hərəkət etməsinə xüsusi icazənin rəsmiləşdirilməsi və verilməsi Azərbaycan
Respublikası Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.
BYD Kitabçası ilə işləyən zaman daşıyıcı ABADA-ya müraciət edərək, kitabçaya xüsusi
ştampın vurulmasını təmin etməlidir.
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4.3.3. Tezkorlanan yüklərin daşınması
(“Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları”ndan çıxarış)
17.1. Daşıyıcı tezkorlanan yükləri izotermik banlı xüsusi konstruksiyalı yük avtonəqliyyat
vasitələrində (izotermik furqonlarda, refrijeratorlarda və ya çənlərdə) bu Qaydaların 11
nömrəli əlavəsində göstərilən temperatur rejiminə əməl olunmaqla daşımalıdır.
17.2. Daşıyıcı müstəsna hallarda tezkorlanan yüklərin daşınmasını bortlu banı olan (onun üstünə
brezent və ya örtük salmaqla) və ya havası təmizlənən furqon tipli avtonəqliyyat vasitəsində
yerinə yetirə bilər.
17.3. İxtisaslaşdırılmış avtonəqliyyat vasitəsinin seçilməsi daşıyıcı tərəfindən sifarişçi ilə
razılaşdırılmaqla həyata keçirilir.
17.4. Daşıyıcı tezkorlanan yüklərin daşınması üçün müəyyən edilmiş sanitariya tələblərinə uyğun
olan avtonəqliyyat vasitəsini təqdim etməlidir.
17.5. Yükgöndərən tezkorlanan yükləri yükləməzdən əvvəl avtonəqliyyat vasitəsinin sanitar
vəziyyətini və həmin yüklərin daşınması üçün yararlı olub-olmamasını yoxlamalıdır.
17.10. Daşıyıcı ət və ət məhsullarını ayrı-ayrı şəhərlər arasında daşınmaya yalnız dövlət baytarlıq
nəzarəti orqanları tərəfindən verilmiş keyfiyyət vəsiqəsi (sertifikatı), baytar şəhadətnaməsi və
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər sənədlər (sertifikat, vəsiqə, şəhadətnamə və s.)
olduqda qəbul etməlidir.
17.11. Daşıyıcı karantin elan olunmuş ərazilərdən olan canlı bitkiləri, gülləri, kök yumrularını,
meyvələri, toxumları və digər karantin nəzarətində olan materialları ayrı-ayrı şəhərlər
arasında daşınmaya, yalnız yükgöndərən hər partiya üçün karantin müfəttişliyi tərəfindən
verilən icazələri və karantin sertifikatlarını təqdim etdikdə qəbul etməlidir.
17.12. Daşıyıcı germetik qablaşdırmada olan yüklərdən başqa daşınmaya təqdim olunan bütün
tezkorlanan yüklərin keyfiyyətini nümunə üçün yoxlaya bilər. Yükün açılması və onun
yoxlamadan sonrakı qablaşdırılması yükgöndərən tərəfindən yerinə yetirilir.
17.13. Yükgöndərən əmtəə-nəqliyyat qaiməsi ilə birlikdə daşıyıcıya tezkorlanan yüklər üçün
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər sənədləri (sertifikat, vəsiqə, şəhadətnamə və s.)
təqdim etməlidir.
17.14. Yükgöndərən tezkorlanan yüklərə dair əmtəə-nəqliyyat qaiməsində yüklənmədən əvvəl
yükün faktiki temperaturunu və yükün daşınmasının son müddətini göstərməlidir. Qaimədə
göstərilmiş çatdırılma müddəti son daşınma müddətindən çox olduqda, daşıyıcı tezkorlanan
yükləri daşınmaya qəbul etməməlidir.
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17.15. Daşıyıcı tezkorlanan yükləri orta sutkalıq məsafə 350 km olmaqla, təyinat məntəqəsinə
çatdırmalıdır. Tezkorlanan yüklər 350 km-dən böyük məsafəyə daşınırsa və avtonəqliyyat
vasitəsində iki sürücü xidmət edirsə, onda orta sutkalıq məsafə 600 km ola bilər. Yüklərin
çatdırılma müddəti yüklənmənin bitdiyi və sənədlərin rəsmiləşdirildiyi andan avtonəqliyyat
vasitəsinin yükün təyinat məntəqəsinə çatdığı ana qədər hesablanır.
17.16. Yükgöndərən ət və balıq məhsullarının, mayanın, həmçinin bəzi süd məhsullarının daşınması
üçün vaxt məhdudiyyəti və müəyyən temperaturda saxlama rejimi (+8° C-dən artıq olmamaq
şərtilə) müəyyən edə bilər. Ət və balıq məhsullarının, mayaların və digər saxlanma müddəti
onların hazırlanması anından bilavasitə satılma anına qədər hesablanır.
17.17. Məhsulların faktiki istehsal tarixi yükü müşayiət edən sənədlərdə (keyfiyyət sertifikatı,
əmtəə-nəqliyyat qaiməsi) göstərilməlidir.
17.18. Bu Qaydaların 13 nömrəli əlavəsinə uyğun olaraq, bir avtonəqliyyat vasitəsində eyni qrupa
aid olan müxtəlif növ tezkorlanan yüklərin birgə daşınmasına yol verilir.
17.19. Yükgöndərən aşağıdakı yükləri bir avtonəqliyyat vasitəsində daşınmaya təqdim etməməlidir:
17.19.1. dondurulmuş və soyudulmuş balıq, siyənək, balıq kürüsü, quru, duzlu, hisə verilmiş balıq,
quru balıq konsentratı;
17.19.2. soyudulmuş ət, hisə verilmiş ət məmulatları;
17.19.3. hisə verilmiş kolbasalar;
17.19.4. hər növ pendir;
17.19.5. güclü ətiri olan meyvələr (portağal, limon, naringi, yemiş);
17.19.6. sərt iyli tərəvəz (soğan, sarımsaq);
17.19.7. çörəkbişirmə mayaları və marqarin.
17.20. Yükgöndərən bir avtonəqliyyat vasitəsilə dondurulmuş yükləri soyudulmuş və ya soyumuş
yüklərlə birgə, həmçinin soyumuş əti soyudulmuş ətlə birgə daşınmaya təqdim etməməlidir.
17.21. Yükgöndərən dondurulmuş yükləri avtonəqliyyat vasitəsinin banında, banın həcmindən daha
çox istifadə etməklə, nizamlı sıralarla, taraya qablaşdırılmış təzə və soyudulmuş ərzaqlar isə
havanın dövr edə bilməsini nəzərə almaqla (tavanla yükün yuxarı sırası arasında məsafə 3035 sm-dən az olmamalıdır, bu halda yükün son sırası ilə banın arxa divarı arasında boşluq
olmamalıdır) yığmalıdır.
17.22. Yükgöndərən soyudulmuş və ya soyumuş cəmdəkləri, yarım cəmdəyi və ya cəmdəyin dörddə
bir hissəsini avtonəqliyyat vasitəsinin banında yalnız qarmaqlardan asmaq metodu ilə elə
yükləməlidir ki, onlar bir-birinə, banın döşəməsinə və ya divarlarına toxunmasınlar.
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17.23. Yükgöndərən plomblanmalı olan yüklənmiş avtonəqliyyat vasitəsini, həmçinin ayrı-ayrı yük
yerlərini (mehtərələri, yeşikləri) plomblamalıdır.
17.24. Yükalan müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmadıqda, tezkorlanan yüklər daşındıqdan sonra
avtonəqliyyat vasitəsinin banını təmizləməli, yumalı və dezinfeksiya etməlidir. Yükalan
(yükgöndərən) əmtəə-nəqliyyat qaiməsində avtonəqliyyat vasitəsinin banında sanitar
təmizləmə aparılması haqqında qeyd etməlidir. Daşıyıcı avtonəqliyyat vasitəsinin banının
sanitar təmizlənməsi prosesinə nəzarət etməlidir.
17.25. Daşıyıcı tezkorlanan yükləri müəyyən istiqamətdə daşıyarkən və ya qət etdiyi məsafəni geri
qayıdarkən banı çirkləndirməyən və dayanıqlı iyi olmayan yükləri, həmçinin şüşə əşyaları
onların salamatlığını təmin edən taraya qablaşdırmaqla, tezkorlanan yüklərin daşınması üçün
nəzərdə tutulmuş avtonəqliyyat vasitəsinə yükləyə bilər. Daşıyıcı balıq və balıq məmulatları
daşındıqdan sonra germetik taraya qablaşdırılmamış tezkorlanan və digər ərzaq və ya sənaye
yüklərinin (oyuncaqların, kitabların, xalçaların, xəzlərin, parçaların, baş örtüklərinin,
pambığın, ipliyin, dəftərxana ləvazimatlarının) daşınmasını yerinə yetirməməlidir.
Daşıyıcı ət daşındıqdan sonra yalnız avtonəqliyyat vasitəsinin banının sanitar təmizlənməsi
aparıldıqdan sonra tezkorlanan və digər ərzaq və ya sənaye yüklərinin (pambığın, zərgərlik
məmulatlarının, kitabların, xalçaların, xəzlərin, geyimlərin, ipliyin, tükün, lələyin, taranın,
çiyidli pambığın) daşınmasını yerinə yetirə bilər.
Daşıyıcı rezin, həsir, çini və saxsı məmulatların, kofe, dəfnə yarpağı, un, istiot, lələk, iplik, duz,
surğuc, çay, həsir məmulatlarının və digər yüklərin daşınmasından sonra yalnız avtonəqliyyat
vasitəsinin banının sanitar təmizlənməsi aparıldığı halda, tezkorlanan yüklərin daşınmasını yerinə
yetirə bilər.
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“Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin
daşınması Qaydaları”na 11 nömrəli əlavə
Ərzaq mallarının ölkədaxili daşımalar
üçün tələb olunan temperatur rejimi
Sıra
№si

1
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Yükün adı

2
Dondurulmuş yüklər (tikə ət, ət,
quş əti, donuz piyi, balıq,
dondurulmuş yumurta
məhsulları)*
Kərə yağı*
Az duzlanmış siyənək
Heyvan piyləri, əridilmiş piy,
marqarin, əridilmiş yağ*
Turşuya qoyulmuş ərzaq, hisə
verilmiş və quru hislənmiş balıq,
balıq kürüsü (6-cı sırada
göstərilənlərdən başqa)*
Balıq kürüsü (dənəvər, sıxılmış və
qırmızı qızıl balıq, xırda balıq)
Hisə verilmiş kolbasa*
Yarımçıq hisə verilmiş kolbasa*
Çiy hisə verilmiş kolbasa
Soyudulmuş, buzla əhatə olunmuş
balıq
Soyumuş ət
Soyudulmuş ət və quş əti
Konservlər (balıqdan başqa)
Balıq konservləri
Germetik qablara yığılmış balıq
məhsulları
İsti hisə verilmiş, dondurulmuş
balıq
Yumurta:
soyuducuya qoyulmamış
soyuducuya qoyulmuş

Yükləmə
vaxtı, yükün
temperaturu,
°C
3

Daşıma zamanı
refrijeratordakı
temperatur (°C ilə)
aşağı

yuxarı

4

5

- 8-ə qədər

- 12-yə qədər

-6
-6
0

0

- 6-ya qədər
-6-ya qədər
-3

0

0

-3

0

0

-5

0+4
0+4
+ 8 + 10
+3

0
0
+8
0

-3
-3
+ 10-a qədər
-1

+ 4 + 12
0+4
0
0

+4
0
+ 15
-1
0

+ 10-a qədər
-1
+ 20
+6
-5

- 10

0

- 8-ə qədər

+8
+3

+4
0

+8
+3
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Qeyd

6

18
19
20
21

Pendir
Ərik
Ananas
Yetişməmiş banan

22

Albalı, gilas

23
24
25
26

27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45

+8
+3
+ 10 + 13
+ 12 + 15

-2
0
+8
+ 11

8
+3
+ 11
+ 15

+3

+1

+2

Üzüm
Armud
Şaftalı
Qarağat, quşüzümü (motmotu)

+8
+6+8
+4
+3

+1
+3
+1
0

+8
+5
+4
+2

Gavalı, alça
Sitrus meyvələri:
a) portağal
b) yetişməmiş limon
c) yetişmiş limon
Qaragilə
Badımcan
Yemiş
Xiyar
Kudu, boranı, balqabaq
Tezyetişən kələm
Brüssel kələmi
Gül kələm
Göy pomidor
Qırmızı pomidor
Tez yetişən yerkökü
Turp
Lobya (paxla)
Noxud
Təzə, pasterizə edilmiş süd və
qablaşdırılmış süd məhsulları

+7

+1

+7

+ 7 + 10
+ 12 + 15
+8
+4
+ 7 + 10
+8 +10
+ 10
+6
+8
+8
+8
+ 15
+8
+8
+8
+ 10
+5

+4
+8
+2
0
+8
+8
+5
+1
+1
+1
+1
+8
+4
+1
+1
+2
+1

+ 10
+ 12
+8
+4
+ 10
+10
+ 10
+6
+8
+ 12
+8
+ 15
+8
+8
+8
+8
+5

Quru və qatılaşdırılmış süd
Tez dondurulmuş ət, balıq,
kulinariya məmulatı, meyvə və

+5

0

+5

+6
-18

+2

+6
-18-ə qədər
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Yetişmiş
banan
daşınmır
Daşıma
müddəti 3
sutkadan
artıq olmamalıdır

24 saat
müddətində
daşımaq
məsləhətdir

12 saatdan
çox
müddətə
daşınması
qadağandı

46
47
48

giləmeyvə, qatılaşdırılmış meyvə
şirələri*
Dondurma*
Bitki yağları
Maya

-18-ə qədər
+12
0 +4

+2
0

-14-ə qədər
+10
+4

Qeydlər:
1. Havanın temperaturu 5-ci qrafada göstərilən temperaturdan aşağı düşdüyü halda, 1, 2, 4, 5, 7, 8,
16, 44, 45-ci bəndlərdə adları çəkilənlər istisna olmaqla, qızdırıcı cihazlarla təchiz edilməmiş
avtorefrijeratorlarla yüklərin daşınması qadağandır.
2. * işarələnmiş yüklərin daşınmasında qış vaxtı havanın temperaturu 5-ci qrafada göstərilən
temperaturdan aşağı düşdüyü hallarda soyuducudan istifadə edilməməlidir.
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V. GÖMRÜK PROSEDURLARI VƏ QAYDALARI,
DİGƏR NƏZARƏT NÖVLƏRİ
5.1. Sərhəddə dövlət nəzarəti
Dövlətlərarası sərhədlərdə aşağıdakı nəzarət növləri mövcuddur:
 Sərhədçi nəzarəti;
 Gömrük nəzarəti;
 Sanitar və Fitosanitariya yoxlaması;
 Nəqliyyat müfəttişliyi;
Azərbaycan Respublikası sərhədlərində 01.01.2009-cu il tarixdən “Bir pencərə” prinsipi tətbiq
olunur. Bu prinsipə görə Sanitar, Fitosanitariya və Nəqliyyat müfəttişliyinin sərhədlərdəki
funksiyaları Gömrük nəzarəti orqanlarına həvalə edilib.
5.2. Gömrük rüsumları, vergilər və yığımlar.
Gömrük rüsumları
Azərbaycan Respublikasında gömrük sərhədindən keçirilən mallar üçün “Gömrük tarifi
haqqında” Qanununa uyğun olaraq gömrük rüsumları ödənilir.
Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumların dərəcələri,
rüsumlara cəlb olunan malların siyahısı Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə tənzimlənir.
Məsələn:
 ixrac olunan emal olunmamış alüminium üçün hər 1000 kq görə 15 ABŞ dolları rüsum tutulur.
 İdxal olunan yeni yük avtomobili üçün onun gömrük qiymətinin 5% məbləğdə rüsum tutulur.
Aksizlər.
Azərbaycan Respublikasına gətirilən və bu ərazidən aparılan mallara aksizlərin tətbiqi
Gömrük Məcəlləsi ilə və “Aksizlər haqqında” AR Qanununa uyğun həyata keçirilir.
Bu aksiz bəzi mallara (məsələn, Azərbaycana gətirilən spirtli içkilərə, tütün məmulatlarına) tətbiq
edilir.
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Əlavə dəyər vergiləri.
Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən və bu ərazidən aparılan mallara Əlavə vergisinin
tətbiqi Gömrük Məcəlləyə və “Əlavə dəyər vergisi” haqqında AR Qanununa uyğun həyata keçirilir.
Əlavə dəyər vergisinin hesablanması üçün rüsumunun cəmi, aksiz mallar üçün isə həmçinin
aksiz məbləğinin cəmi əsas tutulur.
Gömrük yığımları
a) Gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları.
AR Nazirlər Kabinetinin Qərarına uyğun olaraq:
 AR gömrük sərhədindən keçirilən malların gömrük dəyərinin 0,15% miqdarında gömrük
yığımları alınır.
 Gömrük Yük Bəyannaməsinin hər bir əlavə vərəqəsi üçün 5 ABŞ dolları məbləğində ödənc
alınır.
 AR gömrük sərhədindən tranzit gömrük rəsmiləşdirilməsinə 30 ABŞ dolları, hər əlavə
Tranzit Yük Bəyannamələri üçün 10 ABŞ dolları gömrük yığımı alınır.
 Malların və nəqliyyat vasitələrinin AR gömrük orqanlarının iş vaxtından kənar vaxtda və
müəyyən edilmiş yerdən kənarda rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları ikiqat miqdarda
alınır.
b) Saxlanca görə gömrük yığımları
Gömrük anbarlarında və sahibi AR gömrük orqanları olan müvəqqəti saxlanc anbarlarında
malların və nəqliyyat vasitələrin saxlancına görə müəyyən edilmiş miqdarda gömrük yığımları
alınır.
c) Malların gömrük müşayiətinə görə gömrük yığımları.
Malların gömrük müşayiətinə görə müəyyən edilmiş miqdarda gömrük yığımları alınır.
Gömrük müşayiəti istisna hallarda tətbiq olunur.
Beynəlxalq yük daşımalarında, BYD (TİR) proseduru ilə daşınan malın dəyəri 50 min ABŞ
dollarından artıq olduqda, hərəkət marşrutu üzrə hər-hansı ölkənin gömrük orqanları tərəfindən
malın gömrük müşayiəti tətbiq oluna bilər.
Gömrük tranzit sistemləri.
 BYD Kitabçasından istifadəsiz – CMR (əmtəə-nəqliyyat qaiməsi ilə);
 BYD gömrük sistemi – BYD kitabçasını istifadə etməklə;
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5.3. “BYD kitabçasının tətbiqi ilə beynəlxalq yol daşımaları
haqqında Gömrük Konvensiyası”
BYD Gömrük Konvensiyası BMT-nin Avropa İqtisadi Komisiyasının himayəsi altında
1975-ci ildə tərtib edilib və 1978-ci ildə qüvvəyə minib.
1975-ci ilin BYD Gömrük Konvensiyası

ümumi və xüsusən avtomobil beynəlxalq

daşımalarının sadələşdirilməsinə imkan yaratmışdır.
BYD Gömrük Konvensiyası, qüvvəyə minəndən sonra, əvvəlki 1959-cu ilin Konvensiyasını
əvəz etmişdir.
BYD Gömrük Konvensiyası (1975-ci il) sübut etdi ki, o BMT-nin Avropa İqtisadi
Komisiyası himayəsi altında tərtib edilən ən səmərəli beynəlxalq sazişlərdən biridir.
Hal-hazırda BYD Gömrük Konvensiyasına 65 Müqavilə Tərəfi (Avropa İqtisadi Birliyi)
qoşulub.
Hal-hazırda milli gömrük orqanları tərəfindən BYD sisteminə buraxılan nəqliyyat şirkətlərin
sayı 64-ü ötüb.
Əslində, BYD tranzit sistemin müvəffəqiyyəti BYD rejiminin bir neçə xüsusiyyətləri ilə izah
olunur. BYD rejimi yüklərin beynəlxalq daşımaları üçün daşıyıcılara və gömrük orqanlarına sadə,
çevik, qənaətli və təhlükəsiz gömrük tranzitin prosedurunu əldə edilməsinə imkan yaradır.
1975-ci ildən etibarən BYD Konvensiyasına iyirmi dəfədən artıq dəyişikliklər və əlavələr
edilmişdir.
17 fevral 1999-cu il və 12 may 2002-ci il tarixlərində qüvvəyə minmiş axırıncı mühüm
düzəlişlər 1995-ci ilin yanvar ayında BMT AİK-in Daxili Nəqliyyat üzrə Komitəsi tərəfindən
başlanmış, Konvensiyaya geniş yenidən baxılma prosesi nəticəsidir.
Mütəşəkkil cinayətkarlığın cinayət hərəkətlərinə görə 1994-cü ildə, Konvensiyanın
tətbiqində ciddi çətinliklərlə rastlaşaraq maraqlı olan Müqavilə Tərəfləri BMT AİK-in katibliyi və
Beynəlxalq avtomobil nəqliyyatı İttifaqı (İRU) BYD sistemin müdafiəsi üçün bir neçə qısa müddətli
tədbirləri həyata keçirmişdir. Məsələn, məlumatın elektron mübadiləsi əsasında BYD kitabçaların
istifadəsinə görə beynəlxalq nəzarət sistemi yaradılmışdır (SAFE TİR sistemi).
Bu sistem milli gömrük xidmətləri, milli nəqliyyat birlikləri (Assosiasiyaları) və Beynəlxalq
avtomobil nəqliyyatı İttifaqı ilə birgə tətbiq edilir.
Hal-hazırda bu sistemə mərkəzləşdirilmiş halda bütün BYD daşımalarının təxminən 80%
haqqında məlumat daxil olunur və sonradan təhlil edilir.
BYD Konvensiyasına yenidən baxılma prosesi mərhələ ilə həyata keçirilir.
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1-ci mərhələ 1997-ci ildə bitdi və 17.02.1999-cu il tarixdə qüvvəyə mindi. Bu mərhələ,
daşıyıcılar üçün, BYD kitabçalarını verən milli təminatçı assosiasiyalar üçün, habelə BYD
kitabçalarının mərkəzləşmiş çapına və yayılmasına cavab verən beynəlxalq təşkilatı (BANİ) üçün,
BYD sisteminə nəzarətli buraxılışı özünə daxil etmişdir. Bundan başqa 1-ci mərhələ beynəlxalq
təminat sisteminin işinə aydınlıq gətirdi və BYD İcra Şurasının-Hökümətlərarası nəzarət orqanın
yaradılmasına gətirib çıxartdı.
BYD Konvensiyasına düzəlişlərin ikinci paketi (yenidən baxılmasının ikinci mərhələsi)
BMT AİK-in İşçi qrupu (WP-30 ) tərəfindən tərtib edilib və 12.05.2002-ji il tarixdə qüvvəyə minib.
Bu düzəlişlər aydın və birmənalı gömrük orqanları, daşıyıcıların və beynəlxalq təşkilatın
(BANİ-İRU) hüquqi və inzibati vəzifələrini təyin edir. Beynəlxalq təşkilatın (BANİ-İRU) boynuna
əlavə olaraq beynəlxalq təminat sisteminin səmərəli təşkilinə və işləməsinə görə məsuliyyət
qoyuldu.
2000-ci ildə BYD sisteminə yenidən baxılma prosesin 3-cü mərhələsi üzərində işlərin
görülməsi başlandı.
Bu prosesin məqsədlərindən biri-konvensiyanın əsas prinsiplərini və hüquqi, inzibati
stukturunu dəyişmədən, BYD sisteminə aid məlumatların işlənməsində müasir elektron
texnologiyasının tətbiq edilməsidir.
Yenidən baxılma prosesi başa çatdıqdan sonra BYD sistemi bütün imkanlara malik olacaq
ki, daşımaların beynəlxalq ticarətin və gömrük prosedurunun səmərəliyini yüksəldən bütün müasir
tələblərə cavab versin. Eyni zamanda, yenidən baxılan BYD Konvensiyası, dövlət nəzarətini,
gömrük təhlükəsizliyini, gömrük tranzitinin səmərəli prosedurunu müdafiə etmək üçün tədbirlərin
görülməsini təmin edəcək.
Azərbaycan beynəlxalq avtomobil daşımaları Assosiasiyası (ABADA) 1993-cü ilin may
ayında təsis edilmişdir. Assosiasiyanın əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında avtomobil
nəqliyyatında beynəlxalq yük və sərnişin daşımalarının inkişafına yardım etmək və BYD
Konvensiyası şərtlərinin Respublika ərazisində yerinə yetirilməsi, beynəlxalq avtomobil
daşıyıcılarının maraqlarının müdafiəsi və onlara kompleks şəklində kömək etməkdən ibarətdir.
ABADA 1993-cü ilin noyabr ayında qərargahı Cenevrə şəhərində (İsveçrə) yerləşən,
beynəlxalq yük daşımaları (BYD) kitabçalarının (TİR Karnet) tətbiqi ilə BYD Konvensiyasının
dünya üzrə təminat orqanı olan Beynəlxalq Avtomobil Nəqliyyatı İttifaqının (İRU) üzvlüyünə qəbul
olunmuşdur.
BYD sisteminə buraxılmasına ABADA-nın hazırlığı İRU tərəfindən yoxlandığından sonra
1997-ci ilin noyabr ayından Azərbaycan Respublikası BYD sisteminə buraxılmışdır. O vaxtdan
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ABADA BYD kitabçalarını İRU-dan almağa başlayıb və indiyədək öz üzvlərini həmin kitabçalarla
təmin edir.
İRU-nun üzvü olan Assosiasiyalara İRU tərəfindən kod verilir. Azərbaycanın Beynəlxalq
Avtomobil Daşıyıcıları Assosiasiyasının (ABADA) kodu – AZE/075. ABADA da öz üzvlərinə
müvafiq kod verir - AZE/075/032.

5.3.1. BYD kitabçasının (Karnet TIR) tətbiqi üzrə sürücünün
yaddaş vərəqəsi
Unutmayın!
BYD kitabçası Sizin məsuliyyətiniz altındadır və heç bir halda başqa şəxsə verilməməlidir.
Əmin olun ki, Siz reysin hər iki istiqaməti üçün lazımi sayda BYD kitabçalarını almısınız.
Reysə çıxanda:
BYD kitabçasının təsir müddətini yoxlayın (üz cildin 1-ci qrafası).
1. Yük manifestinə daxil edilmiş məlumatları, ancaq yoxlayandan sonra, onun 15-ci bəndinə
qol çəkin.
2. BYD kitabçasının üz cildinin 1, 2, 3, 4-cü qrafalarında qeyd olunan məlumatlarda düzəlişlər
etmək olmaz. BYD kitabçasında düzəliş etmək üçün sizin müəssisənin və gömrük
orqanlarının qabaqcadan razılığı olmalıdır.
Daşımanı yerinə yetirən zaman:
3. BYD kitabçasını hər bir gömrük idarəsinə təqdim etmək lazımdır (göndərən yerin
məntəqəsində, yol boyu aralıq məntəqələrdə, təyinat yerin məntəqəsində). BYD kitabçası
gömrükxana nümayəndəsi tərəfindən lazımi şəkildə rəsmiləşdirilməlidir (tarix, imza,
qeydiyyat nömrəsi olan möhür).
4. Gömrükxana nümayəndəsinin iştirakı olmadan yük yerləşən yerin plombunun çıxarılmasına
yol verməyin.
5. Yol-nəqliyyat hadisəsi və ya başqa bir hadisə baş verdikdə, hadisə barədə protokolu
doldurun (BYD kitabçasının axırıncı səhifəsi)
6. Gömrük orqanları tərəfindən təyin edilən müddətə və marşruta riayət edin.
75

Təyinat məntəqəsində:
7. BYD kitabçasını rəsmiləşdirmək üçün təyinat gömrükxanasına təqdim edin
8. BYD kitabçasını geri alın. Əgər bu mümkün deyilsə, gömrük nümayəndəsinin möhürü ilə
möhürlənmiş qoparılan talonu (BYD kitabçası cildinin axırıncı səhifəsində yerləşir) gömrük
orqanlarından tələb edin
9. Gömrük orqanları ilə anlaşılmamazlıq əmələ gəlirsə, öz nümayəndənizlə əlaqəyə girin.
10. Avtomaşının qaçırıldığı halda dərhal polisə xəbər verin və öz nümayəndənizə məlumat
verin.
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5.3.2. BYD kitabçasindan istifadə qaydaları
A. ÜMUMI MÜDDƏALAR
1. Verilmə: BYD kitabçası göndərən ölkədə və ya onun sahibinin daimi olduğu ölkədə verilir.
2. Dil: BYD kitabçası, cildin üz tərəfi istisna olmaqla, fransız dilində çap olunur. Üz tərəfində
olan qrafalar fransız və ingilis dillərində çap olunur. “BYD kitabçasından istifadə qaydaları”
cildin 3-cü səhifəsində ingilis dilində əks edilir. Bundan başqa, çap olunmuş mətnin digər
dillərə tərcüməsi ilə səhifələr kitabçaya əlavə oluna bilər. Regional təminat sistemi
çərçivəsində BYD daşımaları üçün istifadə olunan kitabçalar, cildin, rubrikaları ingilis və ya
fransız dillərində çap olunan 1-ci səhifəsi istisna olunmaqla, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
hər hansı rəsmi dilində çap oluna bilər. “BYD kitabçasından istifadə qaydaları” cildin 2-ci
səhifəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rəsmi dilində, həmçinin cildin 3-cü səhifəsində
ingilis və ya fransız dillərində çap olunur.
3. Təsir müddəti: BYD kitabçası, onu verən birliyin müəyyən etdiyi müddət ərzində,
göndərmə yeri gömrükxanasında rəsmiləşdirilibsə (cildin üz tərəfinin 1-ci rubrikası), BYD
kitabçası BYD daşımasının təyinat yeri gömrükxanasında başa çatmasınadək etibarlıdır.
4. Kitabçaların sayı: Nəqliyyat vasitələrinin tərkibi üçün (bir-birinə qoşulmuş nəqliyyat
vasitələri) və ya bir nəqliyyat vasitəsinə, ya da nəqliyyat vasitələri tərkibinə yüklənmiş bir
neçə konteynerlərə bir BYD kitabçası verilə bilər (həmçinin aşağıda - 10 d) bəndinə bax).
5. Göndərmə yeri və təyinat yeri gömrükxanalarının sayı: BYD kitabçasının tətbiqi ilə
daşımaların marşrutları bir neçə göndərmə və təyinat yeri gömrükxanalarından keçə bilər;
lakin göndərmə və təyinat yeri gömrükxanalarının ümumi sayı dörddən artıq olmamalıdır.
BYD kitabçası, yalnız bütün göndərmə yeri gömrükxanalarının onun qəbulu barəsində
qeydiyyat apardıqları halda, təyinat yeri gömrükxanalarına təqdim oluna bilər (həmçinin
aşağıda – 10 e) bəndinə bax).
6. Vərəqlərin sayı: Əgər daşıma marşrutu yalnız bir göndərmə və bir təyinat

yeri

gömrükxanasından keçirsə, onda BYD kitabçasında ən azı 2 vərəq göndərmə ölkəsi üçün, 2
vərəq təyinat ölkəsi üçün və 2 vərəq ərazisində daşıma aparılan hər bir digər ölkə üçün
ollmalıdır. Hər bir əlavə göndərmə yeri (və ya təyinat yeri) gömrükxanası üçün 2 əlavə
vərəq tələb olunur.
7. Gömrükxanalarda təqdim edilmə: BYD kitabçası yol nəqliyyat vasitəsi, nəqliyyat
vasitələri tərkibi və ya konteyner(lər) ilə birlikdə hər bir göndərmə yeri gömrükxasına, hər
bir aralıq gömrükxanaya və hər bir təyinat yeri gömrükxanasına təqdim edilməlidir. Sonuncu
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göndərmə yeri gömrükxanasında gömrükxananın vəzifəli şəxsi marşrutun qalan hissəsində
istifadə olunacaq bütün qoparılan vərəqlərdə yük manifestinin altında (17-ci qrafada) öz
imzasını qoyur və tarixi göstərməklə öz möhürünü vurur.
B. BYD KITABÇASININ DOLDURULMA ÜSULU
8. Silmə, pozub düzəltmə: BYD kitabçasında silməyə, pozub düzəltməyə icazə verilmir.
Bütün düzəlişlər səhv göstərişlərin üzərindən xətt çəkməklə və buna ehtiyac varsa, lazım
olan göstərişlərin əlavəsi ilə həyata keçirilməlidir. Hər bir dəyişiklik onu edən şəxs
tərəfindən və gömrük orqanları tərəfindən təsdiq olunmalıdır.
9. Qeydiyyata aid məlumatlar: Milli qanunvericilik qoşqu və yarımqoşquların qeydiyyatını
nəzərdə tutmursa, onda qeydiyyat nömrəsi əvəzinə tanınma və ya zavod nömrəsini
göstərmək lazımdır.
10. Manifest:
a) Yalnız gömrük orqanları başqa dillərdən istifadə etməyə icazə vermədikdə, manifest
göndərmə ölkəsinin dilində doldurulur. Ərazisində daşıma aparılan başqa ölkələrin
gömrük orqanları manifestin öz ölkəsinin dilinə tərcümə olunmasını tələb etmək
hüququnu özündə saxlayır. Bu tələbdən irəli gələn ləngimələrin qarşısını almaq üçün
daşıyıcılara öz sərəncamında düzgün tərcümələrin olması tövsiyə edilir.
b) Manifestdə yazılan göstərişlər elə çap olunmalı, və ya çoxaldılmalıdır ki, onlar bütün
vərəqlərdə aydın oxunsun. Aydın doldurulmamış vərəqlər gömrük orqanları
tərəfindən qəbul olunmur.
c) Qoparılan vərəqlərə manifestin nümunəsindən olan əlavə vərəqlər və ya manifestdə
göstərilən bütün məlumatları yazmaqla kommersiya sənədləri əlavə edilə bilər. Bu
halda bütün qoparılan vərəqlərə aşağıdakı məlumatlar daxil edilməlidir: i) əlavə
vərəqlərin sayı (8-ci rubrika); ii) əlavə vərəqlərdə sadalanan yüklərin ümumi brutto
çəkisi, yük yerlərinin və ya əşyaların sayı və tipi (9-11-ci rubrikalar).
d) BYD kitabçası nəqliyyat vasitələri tərkibinə və ya bir neçə konteynerə verilərsə,
manifestdə hər bir nəqliyyat vasitəsinin və ya konteynerin içində olanları ayrıca
göstərmək lazımdır. Bu göstərişdən əvvəl nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat nömrəsi və
ya konteynerin tanınma nömrəsi yazılmalıdır (manifestin 9-cu rubrikası).
e) Daşıma marşrutu bir neçə göndərmə və ya təyinat gömrükxanalardan keçərsə, onda
rəsmiləşdirmə üçün qəbul olunmuş yüklərə və ya hər gömrükxana üçün nəzərdə
tutulan yüklərə aid yazılar manifestdə bir-birindən ayrı qeyd olunmalıdır.
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11. Qablaşdırma vərəqləri, fotoşəkillər, sxemlər və sairə: gömrük orqanları ağırçəkili və iri
qabaritli yüklərin tanınması üçün BYD kitabçasına belə sənədlərin əlavə olunmasını tələb
edirsə, bu sənədlər gömrük orqanları tərəfindən təsdiq olunmalı və kitabçanın cildinin 2-ci
səhifəsinə bərkidilməlidir, bundan başqa, bütün qoparılan vərəqlərin 8-ci rubrikasında bu
sənədlər sadalanmalıdır.
12. İmza: Bütün qoparılan vərəqlərdə (14 və 15-ci rubrikalar) tarix və BYD kitabçasının
sahibinin və ya onun nümayəndəsinin imzası olmalıdır.
C. YOL-NƏQLİYYAT HADİSƏLƏRİ
13. Yolda gömrük plombları və möhürləri təsadüfən zədələnərsə və ya yük məhv olarsa, yaxud
zədələnərsə, daşıyıcı dərhal yaxınlıqdakı gömrük orqanlarına müraciət etməlidir və ya
yaxınlıqda belə orqanlar olmazsa, həmin ölkənin digər səlahiyyətli orqanlarına müraciət
etməlidir. Sonuncular mümkün qədər qısa müddətdə BYD kitabçasında göstərilən şəkildə
protokol tərtib edirlər.
14. Yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində yükü başqa nəqliyyat vasitəsinə və ya başqa konteynerə
yükləmək lazım gələrsə, bunu yuxarıda 13-cü bənddə göstərilən orqanlardan birinin
nümayəndəsinin iştirakı ilə həyata keçirmək olar. Bu orqan protokol tərtib edir. BYD
kitabçasında “ağır çəkili və ya iri qabaritli yüklər” göstərilməyibsə, bu yükün yükləndiyi
nəqliyyat vasitəsi və konteyner(lər) daşımaya gömrük möhürləri və plombları altında
buraxılmalıdır. Bundan başqa protokolda təsviri verilməklə gömrük möhürləri və plombları
vurulmalıdır. Lakin daşımaya buraxılmış nəqliyyat vasitəsi və konteyner(lər) olmadıqda
yüklər daşımaya buraxılışı olmayan, kifayət qədər etibarlı olan nəqliyyat vasitəsinə və
konteyner(lər)ə yüklənə bilər. Bu sonuncu halda marşrut üzrə yerləşən sonrakı ölkələrin
gömrükxanaları BYD kitabçasını tətbiq etməklə bu nəqliyyat vasitəsində və ya konteynerdə
yüklərin bundan sonra daşınmasına icazə verilməsini özləri həll edər.
15. Yüklərin hamısının və ya onun bir hissəsinin təcili boşalmasını tələb edən təhlükə yaranarsa,
daşıyıcı yuxarıda 13-cü bənddə göstərilən orqanlardan soruşmadan və onların müdaxiləsini
gözləmədən, özü bildiyi kimi, lazımi tədbirlər görə bilər. Belə halda o nəqliyyat vasitəsinin
və ya konteynerin və ya yükün qorunması ehtiyacından belə etməli olduğuna sübutlar
gətirməlidir və dərhal, ehtiyat xarakterli təcili tədbirlər gördüyündən sonra, faktların
müəyyən olunması, yükün yoxlanması, nəqliyyat vasitəsinə və ya konteynerə plomb
vurulması və protokolun tərtib olunması üçün 13-cü bənddə göstərilən orqanlardan birini
xəbərdar etməlidir.
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16. Protokol BYD kitabçasında yük təyinat yeri gömrükxanasına çatana qədər qalmalıdır.
17. Birliklərə tövsiyə olunur ki, BYD kitabçasına daxil edilmiş nümunədən başqa, daşıma
marşrutu keçəcək ölkələrin dillərində tərtib olunmuş bir neçə protokol blanklarını
daşıyıcılara təqdim etsinlər
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5.3.3. Mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı
görüləcək profilaktik tədbirlər
Hər bir TİR kitabçaları sahibi tərəfindən mütəşəkkil cinayətkarlığa

qarşı görüləcək

profilaktik tədbirlər İRU-nun TƏLİMATI ilə müəyyənləşdirilib.
İRU-nun bu TƏLİMATI 1 yanvar 2003-cü il tarixdə qüvvəyə minmişdir.
Paylanması, həyata keçirilməsi və tətbiqinə nəzarətdən sonra TİR kitabçasının Sahibi üçün
Təlimatlar Toplusunun və Öhdəlik Bəyannaməsinin ayrılmaz hissəsi olan İRU-nun bu təlimatı hər
bir TİR kitabçaları Sahibi tərəfindən İRU-nun digər sənədləri ilə birlikdə saxlanılmalıdır.
Sürücülər, sifarişçilər və yük göndərənlər də daxil olmaqla bütün əlaqədar şəxslər bu təlimatı
bilməli və həyata keçirməlidir.
Mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı profilaktik tədbirlərin qısa xülasəsi:
Dələduzluğun növbəti qurbanına çevrilmə
TİR fırıldaqçıları, cibgir və soyğunçular kimi, daima zəif və sadəlövh insanları axtarırlar.
Aşağıda göstərilən əsas bəndlər sizin hər birinizin mütəşəkkil cinayətkarlığın növbəti hədəfi
olmamağınız üçün qeyd olunmuşdur.
Bu sənəd “Mütəşəkkil Cinayətkarlığın hədəfi olan ölkələrdə fəaliyyət göstərən hər bir TİR kitabçası
Sahibi tərəfindən Mütəşəkkil Cinayətkarlıq hərəkətlərinə qarşı həyata keçirilməli olan profilaktik
tədbirlər”in ümumiləşdirilmiş məlumat kitabçasıdır.


İşçilərinizin, xüsusilə də yeni sürücülərin haqqında kifayət qədər məlumatınızın olubolmamasını dəqiq müəyyənləşdirin. Həmişə zəmanətləri diqqətlə nəzərdən keçirin.



Sifarişçilərinizin əslində kimlər olduğunu öyrənin;
 Yazılı müqavilələr bağlayın,
 Heç zaman nağd ödənişlər qəbul etməyin,
 Kommersiya təcrübələrini və hər bir yeni sifarişçinin fəaliyyətini müstəqil bir
təşkilatın köməyilə yoxlayın,
 Nəqliyyat əməliyyatlarını həyata keçirməyi yalnız təklif, sifariş və nəql haqqında
təlimatların aydın, tam və yazılı surətdə təqdim olunduğu halda qəbul edin,
 Nəqliyyat əməliyyatlarını qəbul etməzdən öncə, adına yük göndərilən şəxsin mövcud
olub-olmadığını və sizə təqdim olunmuş məlumatın həqiqətə uyğun olub-olmadığını
yoxlayın,
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 Qeyri-adi sifarişlər və ya hər bir həssas yük daşınması əməliyyatı üzrə marşrut
haqqında təlimat məsələlərində ehtiyatlı olun,


Apardığınız yükün həqiqətən də düşündüyünüz yük olub-olmadığını yoxlayın,



Sürücülərə son təyinat məntəqəsinin Gömrük Orqanınin dəqiq göstərildiyi və onlara heç zaman
yolda birbaşa sifarişçidən marşrutun, yaxud son təyinat məntəqəsinin dəyişdirilməsi barədə
təlimatları qəbul etməmək haqqında xəbərdarlıq edən aydın, yazılı və icbari təlimatlar verin,



Həssas yüklərin, ələlxüsus da aşağıdakıları nəql edərkən xüsusilə diqqətli olun:
 Ərzaq
 Elektron malları
 Məişət malları
 Mebel
 Avtomobillər
 İçkilər
 Şokolad



Əgər siz aldanmış olduğunuzu, yaxud buna cəhd edildiyini güman edirsinizsə, dərhal bu barədə
öz Assosiasiyanıza məlumat verin və onu bütün mümkün informasiya ilə təmin edin.
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İNFOCON HAQQINDA MƏLUMATLAR

Bu peşəkar təşkilat sizə müştəriləriniz, yük idxalatçıları/ixracatçıları və yük alanlar haqqında
məlumatlar təqdim edə bilər.
Ünvan

: Ulanskiy döngəsi, 14-B
Ofis 53
Moskva 101000
Rusiya

Telefon

:

+7 095 208 71 32

və ya +7 095 207 98 38
Faks

:

+7 095 207 95 48

E-mail

:

infocon@aha.ru

Əgər siz gömrük rüsumları ilə əlaqədar hər hansı bir pozuntu halında əsassız olaraq şübhəli
bilinmişsinizsə, bu təşkilat sizi lazımi məlumatla təmin edə bilər.
********
Siz bu şirkətlə yuxarıda göstərilmiş nömrələr vasitəsilə əlaqə yarada bilərsiniz.
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TİR YÜK AVTOMOBİLLƏRİNİN SÜRÜCÜLƏRİ ÜÇÜN
QISA MƏLUMAT
Beynəlxalq yük daşınması zamanı Gömrük qaydalarına əməl etmə (Rusiya
Federasiyasının Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən hazırlanıb)
Bu sənəd, TİR kitabçaları Sahibləri tərəfindən mütəşəkkil cinayətkarlığın hədəfinə
çevrilmiş dövlətlərdə işləyən sürücülərə sistematik şəkildə verilməlidir.
Rusiya Federasiyası Dövlət Gömrük Komitəsi (RF DGK) və Rusiya Federasiyası
Nəqliyyat Nazirliyi (RF NN), 1975-ci il TİR Konvensiyasının, Rusiya Federasiyası Gömrük
Məcəlləsinin maddələrinin yerinə yetirilməsinə əmin olmaq və beynəlxalq yük daşınmaları
zamanı Gömrük qaydalarının pozulmasının qarşısını almaq üçün, sizə aşağıdakıları
XATIRLADIR:
1. Sürücü beynəlxalq yük daşınması zamanı, nəqliyyat operatorunun təmsilçisi kimi fəaliyyət
göstərir.
2. Sürücü daşınılası yükü qəbul etdiyi zaman bütün sənədlərdə lazımi məlumatların mövcud olubolmamasını YOXLAMALIDIR. Yük haqqında sənədlərdə, malların təsviri və kodlaşdırılmasının
Ahəngdar sisteminə və ya ən azı birinci 4 rəqəmi ilə təmsil olunmuş Rusiya Federasiyası TN.
VED Koduna müvafiq olaraq malların çəkisi, miqdarı, nomenklaturası, qaimə məbləği və
kodları barədə məlumat GÖSTƏRİLMƏLİDİR. Daşınmadan öncə CMR Nəqliyyat Qaiməsində
malların təhvil veriləcəyi yerin (Gömrük orqanının və ya onun struktur bölməsinin adı və
ünvanı) dəqiq göstərilməsi və eyni zamanda malların müvəqqəti saxlanma yeri haqqında
məlumatların (müvəqqəti saxlanılma anbarının adı, TSW, onun tam ünvanı, lisenziya nömrəsi və
lisenziya müddətinin başa çatma tarixi) təqdim olunması VACİBDİR.
3. Sürücü, sərhəd nəzarətini keçdikdən sonra 30 dəqiqədən gec olmamaq şərtilə, TİR kitabçaları
Sahibi adından Sərhəd Gömrük Orqanına Rusiya Federasiyası Gömrük sərhədini keçməsi
haqqında məlumat verməyə və eyni zamanda, daşınma və yüklə bağlı, sənədləri və xüsusilə TİR
kitabçasını gömrükxanaya təqdim etməyə BORCLUDUR.
4. Sərhəd Gömrük orqanı nəqliyyat operatorunun yükü çatdırmağa BORCLU olduğu yeri TƏYİN
EDİR.
5. Sərhəd Gömrük Orqanı tərəfindən sənədlərin təsdiqi başa çatdıqdan sonra sürücü lazımi təsdiq
və möhürlərin (Gömrük Orqanı müfəttişinin şəxsi nömrələnmiş möhürü (ŞNM), onun imzası, ağ
rəngli kötükcədə və TİR kitabçasının yaşıl rəngli vərəqində 22 və
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23-cü bölmələrində təhvil

verilmə yeri və tarixi, təhvil verilmə yeri göstərilməklə Gömrük Orqanının möhürü, JMR
Nəqliyyat Qaiməsində Gömrük Orqanı müfəttişinin şəxsi nömrələnmiş möhürü) düzgün qoyulubqoyulmadığını YOXLAMALIDIR
6. Əgər RF DGK- nin normativ sənədlərində ( Rusiya Dövlət Gömrük Komitəsinin 03.07.1998
tarixli 01-14/742 nömrəli Təlimatı və ona edilmiş əlavələr daxil olmaqla) əvvəlcədən nəzərdə
tutulmuş sanksiyaların heç biri xüsusi nəqliyyat operatoruna tətbiq edilməzsə, optimal
marşrutun nəqliyyat operatoru tərəfindən seçilməsinə sərhəd Gömrük Orqanının etiraz etmək
HÜQUQU YOXDUR.
7. Sürücü, Gömrük Orqanlarının müəyyənləşdirdiyi marşruta və vaxt məhdudiyyətlərinə əməl
etməyə BORCLUDUR.
8. Sürücü, maşının sıradan çıxması, kipləşdirici qurğuların və ya yükvurma bölməsinin
zədələnməsi zamanı yükün təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bütün lazımi tədbirlər görməyə
BORJLUDUR. Sürücü dərhal ən yaxın Gömrük idarəsilə əlaqə saxlamalı və ondan hadisə
barədə TİR Kitabçasında qeydiyyat aparmasını xahiş etməlidir. (Təsdiqlənmiş Təlimat).
9. Nəqliyyat operatoruna yükü yükalana təhvil verməsinə və ya yükün TİR kitabçasında göstərilən
yerdən başqa hər hansı digər yerdə təhvil verməsinə İCAZƏ VERİLMİR. Eyni zamanda,
malların, yük maşını və müvafiq sənədlərin yükün çatdırılması məntəqədən başqa yerdə Gömrük
Orqanına təqdim olunmasına da İCAZƏ VERİLMİR.
10. Sürücü çatdırılma məntəqəsinə çatanda yük maşınını və yükü Müvəqqəti Saxlama Anbarının
(TSW) ərazisində

saxlamağa və müvafiq sənədləri Gömrük Orqanına təqdim etməyə

BORCLUDUR.
11. Təyin olunmuş çatdırılma məntəqələrində nəqliyyat operatorunun sənədləri qəbul etməsinə
Gömrük Orqanının etiraz etmək HÜQUQU YOXDUR. Gömrük Orqanı sənədlərin qəbulundan
sonra 3 saatdan gec olmayaraq əvvəlcə sürücüdə, daha sonra TİR kitabçaları Sahibində qalmalı
olan, malların çatdırılması haqqında yazılı təsdiqi nəqliyyat operatoruna təqdim etməyə
BORCLUDUR.
12. Nəqliyyat operatoru ilə və ya adına yük alanla hər hansı yazılı müqavilənin mövcud olubolmamasından asılı olmayaraq Müvəqqəti Saxlama Anbarı sahibinin təyin olunmuş təhvil
məntəqəsində yüklərin və maşının günün istənilən vaxtında Müvəqqəti Saxlama Anbarlarının
ərazisində yerləşdirilməsinə etiraz etmək HÜQUQU YOXDUR.
13. Nəqliyyat operatoru, yükün Müvəqqəti Saxlama Anbarı ərazisində yerləşdirildiyi andan,
Gömrük sənədləşdirilmələri başa çatana və ya yükün Müvəqqəti Saxlama Anbarının sahibi
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tərəfindən saxlanılmaq üçün qəbul olunmasına qədər Müvəqqəti Saxlama Anbarının sahibi ilə
birgə və xüsusi olaraq, yükün təhlükəsizliyinə məsuliyyət daşıyır.
14. Qaydaya görə, yükün Müvəqqəti Saxlama Anbarında yerləşdirilməsindən sonra 2 saatdan gec
olmayaraq, Gömrük Orqanı sürücüyə lazımınca təsdiq olunmuş JMR Nəqliyyat Qaiməsini, TİR
kitabçasını və Gömrük Orqanı müfəttişinin şəxsi nömrələnmiş möhürü və Gömrük Orqanının
möhürü vurulmuş, yüklərin çatdırılmasının təsdiqi haqqında Şəhadətnamənin (YÇT) haqqında
Sertifikatın birinci nüsxəsini TƏQDİM ETMƏLİDİR. Bu sənədləri təqdim etmədən Müvəqqəti
Saxlama Anbarının ərazisini tərk etməyə İCAZƏ VERİLMİR.
15. Yük avtomobili Rusiya Federasiyasının ərazisini tərk etdiyi zaman sürücü sərhəd Gömrük
Orqanına 14-cü bənddə göstərilmiş sənədləri təqdim etməyə BORCLUDUR. Gömrük Orqanının
bu sənədləri özlərində saxlamaq HÜQUQU YOXDUR, onlar sənədləri təsdiq etməli və
sürücüyə qaytarılmalıdır. Sürücü Yükün Çatdırılmasının Təsdiqi haqqında Şəhadətnamədə
(YÇT)

yük maşınının Rusiya Federasiyasının ərazisini tərk etməsi haqqında qeydin olub-

olmamasını yoxlamalıdır.
16. Sürücünün tələbilə Gömrük Orqanının vəzifəli şəxsi sürücüyə özünün xidməti vəsiqəsini təqdim
etməyə borcludur.
17. RF DGK –nin “inam” telefon xətti: +7 095 449-79-97- dir.
18. Bir çətinlik olarsa, zəhmət olmasa, yuxarıda, 17-ci bənddə göstərilmiş “inam” telefonuna və ya
TIR kitabçaları Sahibinə zəng edin.

Biz sizə təhlükəsiz yol arzulayırıq!
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IRU

International Road Transport Union
3, rue de Varembe
Tel. (41-22) 734 13 30
Case postale 44
Fax.(41-22) 733 06 60
CH – 1211 Geneve
20

IRU Hot Line
Tel. (41-22) 918 27 88

Fahreranweisung / Предписание для водителя
Aufgrund des Beschlusses bzw. der Gesetzgebung der IRU darf der Fahrer das Carnet TIR und andere
Zolldokumente zur Kontrolle nur an die Vertreler des Zolles nach der Vorlage des Dienstausweises ubergeben.
Wenn die kontrollierende Person diesen Dienstausweis nicht vorlegen kann, mub sie dieses Formular ausfullen.
В связи c постановлением ИРУ водитель имеет право передавать для контроля карнет TIR и другие
таможенные документы только представителям таможенного контроля, после предъявления ими
соответствующего удостоверения. Если проверяющее лицо не может предъявить удостоверение работника
таможни, ему необходимо заполнить нижеизложенную анкету:
Name/Фамилия ______________________________________________________________
Vorname/Имя _______________________________________________________________
Vatersname/Отчество __________________________________________________________
Geburtsdatum/Дата рождения _____________________________________________
Geburtsort / Место рождения __________________________________________________
Anschrilt / Адрес ___________________________________________________________
Pass – Nummer / Паспорт ______________________________________________________
Dienstgrad / Должность ________________________________________________________
Nr. des Dienstausweises /
№ должностного удостоверения _______________________________________________
Datum / Дата ________________________________________________________________
Unterschrift / Подпись ____________________________________________________
Sollten wahrend der Weiterfahrt zur Entladestelle Schwierigkeiten auftreten, die mit der organisierten
Kriminalitat verbunden sind und die zum Diebstahl der beforderten Ware fuhren wird die diensthabende /
kontrollierende Person zur Verantwortung gezogen
В случае, если при дальнейшем следовании к месту разгрузки у водителя возникнут проблемы
связанные с организованной преступностью на дороге, приведшие к похищению груза, проверяющее лицо будет
привлечено к ответственности.
Unterschrift / Подпись ______________________________
Ort der Kontrolle /
Место контроля ______________________________
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Dienstsiegel / Место печати :

Fahreranweisung / Sürücü üçün təlimat

Aufgrund des Beschlusses bzw. der Gesetzgebung der IRU darf der Fahrer das Carnet TIR und andere
Zolldokumente zur Kontrolle nur an die Vertreler des Zolles nach der Vorlage des Dienstausweises ubergeben.
Wenn die kontrollierende Person diesen Dienstausweis nicht vorlegen kann, mub sie dieses Formular
ausfullen.
İRU-nun sərəncamı ilə əlaqədar olaraq sürücü nəzarət üçün karnet TİR və digər gömrük sənədlərini
yalnız gömrük nəzarəti nümayəndələrinə, onlar müvafiq vəsiqəni təqdim etdikdən sonra verməlidir.
Əgər yoxlayan şəxs gömrük işçisi vəsiqəsini təqdim edə bilmirsə, o aşağıda göstərilmiş anketi
doldurmalıdır.
Name / Soyadı _________________________________________________________________
Vorname / Adı _________________________________________________________________
Vatersname / Atasının adı ________________________________________________________
Geburtsdatum / Doğum tarixi ______________________________________________________
Geburtsort / Döğum yeri _________________________________________________________
Anschrilt / Ünvanı ______________________________________________________________
Pass – Nummer / Pasport _________________________________________________________
Dienstgrad / Vəzifəsi _____________________________________________________________
Nr. des Dienstausweises /
Vəzifə vəsiqəsinin № -si __________________________________________________________
Datum / Tarix ___________________________________________________________________
Unterschrift / İmza _______________________________________________________________
Sollten
Kriminalitat

wahrend der Weiterfahrt zur Entladestelle Schwierigkeiten auftreten, die mit der organisierten

verbunden sind und die zum Diebstahl der beforderten Ware fuhren wird die diensthabende /

kontrollierende Person zur Verantwortung gezogen
Boşaltma yerinə sonrakı hərəkət zamanı yolda yükün oğurlanması ilə nəticələnən mütəşəkkil cinayətkarlıqla
bağlı sürücüdə problem yarandığı halda, yoxlayan şəxs məsuliyyətə cəlb olunacaq.

Unterschrift / İmza ______________________________

Dienstsiegel / Möhür yeri

Ort der Kontrolle /
Nəzarət yeri ______________________________
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5.3.4. Yol nəqliyyat vasitəsinin buraxılış haqqında
Şəhadətnaməsinin nümunəsi
Şərhlər
Buraxılış haqqında şəhadətnamə
Buraxılış haqqında şəhadətnamə ikiqat qatlanmış halda A3 formatında olmalıdır. Aşağıda
nümunəyə bax.
(TRANS/GE.30/10, 33-cü bənd; TRANS/WP.30/157, 27-29-cu bəndlər; TRANS/WP.30/AC.2/35, 6-cı
qoşma)
Fotoşəkillər və ya cizgilər
Bu Konvensiyanın 4-cü qoşmasına uyğun olaraq buraxılış haqqında şəhadətnaməyə
fotoşəkillər və ya cizgilər əlavə olunduğu halda, onlar

nəqliyyat vasitəsinin şəhadətnamənin

verilmə anındakı vəziyyətinə dəqiq uyğun olmalıdır.
(TRANS/WP.30/157, 31-ci bənd)
Çıxarıla bilən banların buraxılışı
Konvensiyanın 1 j) maddəsinə müvafiq olaraq çıxarıla bilən banlara konteyner kimi baxılır.
Bununla əlaqədar və 6-cı qoşma, 0.1 j) izahat yazısına uyğun olaraq çıxarıla bilən banlar üçün 4-cü
qoşmada nəzərdə tutulmuş buraxılış haqqında şəhadətnamənin alınması tələb olunmur. Buna
baxmayaraq, 7-ci qoşmanın II hissəsinin müddəalarına uyğun olaraq çıxarıla bilən banların
buraxılış haqqında lövhəcikləri olmalıdır.
(TRANS/WP.30/157, 59-cu bənd)
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Şəhadətnamə №
EYNİLƏŞDİRMƏ
1.

Qeydiyyat nömrəsi ………………………………………………………..

2.

Nəqliyyat vasitəsinin tipi …………………………………………………

3.

Şassi nömrəsi ………………………………………………………………

4.

Ticarət işarəsi (və ya istehsalçı zavodun adı) ……………………………

5.

Digər məlumatlar …………………………………………………………

6.

Qoşmaların sayı …………………………………………………………..

7.

Etibarlıdır

BURAXILIŞ
fərdi buraxılış *

Möhür

konstruksiya tipinə görə buraxılış*
İcazə № (uyğun hallarda) ……………………………….
Yeri ……………………………………………………….
Tarix ………………………………………………………
İmza ………………………………………………………

8. Sahib (istehsalçı zavod, mülkiyyətçi və ya operator) (yalnız
qeydə alınmamış nəqliyyat vasitələri üçün)
Adı və ünvanı
………………………………………………...........................
…………………………………………………………………….
9. UZADILMA
Etibarlıdır
Yeri
Tarix
İmza
Möhür
* Uyğun damada «x» işarəsi qoymaq
4-cü səhifədə «Göstərişə» bax.
səh.2
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Yol nəqliyyat vasitəsinin buraxılış haqqında şəhadətnaməsinin nümunəsi
(davamı)

QEYDLƏR (səlahiyyətli orqanlar doldurur)

Şəhadətnamə №

10. Müəyyən olunmuş nasazlıqlar

11. Nasazlıqların aradan qaldırılması

Səlahiyyətli orqan

Səlahiyyətli orqan

Möhür

Möhür

İmza

İmza

10. Müəyyən olunmuş nasazlıqlar

11. Nasazlıqların aradan qaldırılması

Səlahiyyətli orqan

Səlahiyyətli orqan

Möhür

Möhür

İmza

İmza

10. Müəyyən olunmuş nasazlıqlar

11. Nasazlıqların aradan qaldırılması

Səlahiyyətli orqan

Səlahiyyətli orqan

Möhür

İmza

İmza

12. Digər qeydlər
4-cü səhifədə «Göstərişə» bax.
səh.3
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Möhür

Yol nəqliyyat vasitəsinin buraxılış haqqında şəhadətnaməsinin nümunəsi
(davamı)
GÖSTƏRİŞ
1.

Buraxılış

haqqında

şəhadətnaməni

verən

səlahiyyətli

orqan,

zəruri

hesab

etdikdə,

şəhadətnaməyə bu orqanın təsdiq etdiyi fotoşəkillər və ya şəkillər əlavə edilir. Bu halda həmin
orqan tərəfindən bu sənədlərin sayı şəhadətnamənin 6 №-li bəndində göstərilir.
2.

Şəhadətnamə nəqliyyat vasitəsində olmalıdır . O, sənədin fotosurəti deyil, əsli olmalıdır.

3.

Yol nəqliyyat vasitələri hər iki ildən bir yoxlanmaq üçün təqdim edilir, lazım gəldikdə isə
şəhadətnamənin fəaliyyət müddətinin artırılması üçün həmin nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyatda
olduğu ölkənin səlahiyyətli orqanlarına və ya qeydiyyatdan keçməmiş nəqliyyat vasitələri
halında – sahibinin və ya istifadəçisinin yaşadığı ölkənin səlahiyyətli orqanlarına təqdim edilir.

4.

Əgər yol nəqliyyat vasitəsi buraxılış proseduru ilə təyin olunmuş texniki tələblərə daha cavab
vermirsə, onda, onu BYD kitabçasının tətbiqi ilə yüklərin daşınması üçün istifadə etmək
mümkün olsun deyə, əvvəlcədən, o, buraxılış üçün əsas verən vəziyyətə gətirilməlidir ki,
yenidən həmin texniki tələblərə cavab versin.

5. Əgər nəqliyyat vasitəsinin əsas xarakteristikaları dəyişdirilmişsə, onda bu nəqliyyat vasitəsinin
buraxılışı öz qüvvəsini itirir və onu BYD kitabçasının tətbiqi ilə yüklərin daşınması üçün
istifadə etmək mümkün olsun deyə, əvvəlcədən, səlahiyyətli orqan tərəfindən yenidən buraxılış
prosedurunu keçməlidir.
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TİR LÖVHƏCİYİ
1.

Lövhəciklərin ölçüsü: 250 mm-in 450 mm-ə olmalıdır.

2.

Baş latın hərfləri ilə yazılan TIR literlərinin hündürlüyü 200 mm olmalı və xəttin eni 20
mm-dən az olmamalıdır. Literlər göy fonda ağ rəngli olmalıdır.
Şərhlər

5-ci qoşmaya uyğun olan BYD lövhəciyi nümunəsi aşağıda göstərilmişdir. Göy fonda ağ rəngli baş
hərflər (RAL 5017) (Hərflər: hündürlüyü – 200 mm; hərfin ştrixinin qalınlığı – 20 mm-dən az
olmamalı).
Yuxarıda göstərildiyi kimi, 5-ci qoşmaya uyğun olan BYD lövhəciyinin yerləşdiyi elektron fayl
(“inkapsulə edilmiş postkript” formatında (EPS)) BYD vebsaytında vardır (http://tir.unece.org) və
ya BYD Katibindən götürülə bilər.
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5.3.5. BYD kitaçasının tətbiqilə əlaqədar sürücünün
vəzifələri və məsuliyyəti.
 Sürücü BYD kitabçasından istifadə qaydalarını bilməli və onlara riayət etməlidir
 Sürücü BYD kitabçası ilə şərab və pivə istisna olunaraq, spirt və spirtli içkilərin,
həmçinin tam tütün istisna olunaraq, tütün məmulatların daşınmasına yol verməməlidir.
 Sürücü BYD kitabçasının bütün qrafaların düzgün doldurulmasını yoxlamalıdır və
nəzarət etməlidir
 BYD kitabçası oğurlananda, itirdikdə, məhv olduqda, yaxud müsadirə olunanda dərhal
öz təşkilatına və ABADA-ya xəbər verilməlidir.
 Sürücü BYD kitabçasını yalnız gömrük orqanların əməkdaşlarına təqdim etməlidir.
Başqa rəsmi şəxs yoxlamaq üçün BYD kitabçasını tələb etdikdə, o şəxs tərəfindən İRUnun xüsusi “Sürücü üçün təqdimat” blankı doldurulduqan sonra ona BYD kitabçasını
təqdim etmək olar.
 Sürücü ona verilən bütün təlimatlara və “BYD kitabçasının tətbiqi üzrə sürücünün
yaddaş vərəqəsi”-nin şərtlərinə riayət etməlidir.
Sürücü BYD kitabçasının tətbiqilə əlaqədar öz vəzifələrinin icrasında yol verdiyi hər hansı
pozuntuya görə məsuliyyət daşıyır.
Yol verdiyi pozuntunun xarakterindən asılı olaraq sürücü inzibati, mülki və (yaxud) cinayət
məsuliyyətinə cəlb oluna bilər.
5.4. Diqər gömrük sistemləri haqqında məlumat
 Gömrük talon kitabçası (Karnet de passaj)
Gömrük talon kitabçası (Karnet de passaj) “Yol nəqliyyat vasitələrinin ticarət və
kommersiya məqsədilə müvəqqəti idxalının Gömrük Konvensiyası” əsasında verilir.
- Karnet de passaj beynəlxalq gömrük sənədidir. Bu sənəd əsasında, gömrük yığımı, yaxud girov
məbləğini vermədən, nəqliyyat vasitəsinin ölkəyə müvəqqəti idxalına və ixracına nəzarət edilir, əgər
bu və digər ölkə bunu tələb edir.
Karnet de passaj beynəlxalq avtomobil federasiyası (FİA, Paris şəh.) və beynəlxalq turizm üzrə
ittifaq (AİT, Cenevrə) tərəfindən hazırlanır və verilir.
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Beynəlxalq avtomobil daşıyıcılarına bu sənəd əsasən İran İslam Respublikasına daşımaları həyata
keçirmək üçün lazım olur. Avtoqatara 2 Karnet rəsmiləşdirilməlidir – biri dartqıya, biri isə
yarımqoşquya. Karnet de passaj cilddən və 5,10 və yaxud 25 vərəqdən ibarətdir. Karnetin etibarlıq
müddəti – rəsmiləşdirilən andan – 1 il təşkil edir.
 Avropa Birliyi ərazisində tətbiq edilən “T” sistemi.
“T” sistemi BYD sistemi ilə yanaşı Avropa Birliyi və EFTA (İslandiya, İsveçrə, Lixtenşteyn və
Norveç) dövlətlərində tətbiq olunur. “T” sistemi daxili və xarici tranzit üçün tətbiq edilir.
Xarici tranzit – AB-nə daxil olmayan dövlətlərdə istehsal olunmuş malların AB-nə və yaxud ABdən tranzit daşınması deməkdir. Belə malların daşınması üçün T1 sənədi tərtib olunur.
Daxili tranzit – AB-də istehsal olunmuş malların Konvensiyaya üzv olan dövlətlərə daşınması
deməkdir. Belə malların daşınması üçün T2 sənədi tərtib olunur.
 Yüklərin müvəqqəti idxalı haqqında Konvensiyaya qoşulan ölkələr üçün tətbiq edilən
ATA kitabçası.
ATA kitabçası – gömrük bəyannaməsini əvəz edən beynəlxalq gömrük sənədidir. ATA kitabçası
– sərgi, yarmarka keçirilməsi üçün aparılan, nümunəvi və bəzi digər

kateqoriyalı yüklərin

sadələşmiş, tez və gömrük rüsumsuz rəsmiləşdirilməyə və müvəqqəti idxalına imkan verir.
Azərbaycan Respublikası Həmin Konvensiyaya qoşulmayıb.
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VI. AVTOMOBİL YOLLARI ATLASLARINDAN İSTİFADƏ
Beynəlxalq yük daşimalarinin yerinə yetirən avtomobillərdə MDB-nin və Avropanın
avtomobil yollarının atlasının (xəritəsinin) olması zəruridir. Avtomobil nəqliyyati ilə beynəlxalq
daşimaları yerinə yetirən sürücülərin atlaslardakı şərti işarələr haqqında məlumatı olmalı və onlar
atlaslardan sərbəst istifadə etməyi bacarmalıdır.

VII. BEYNƏLXALQ AVTOMOBİL DAŞIMALARINDA İSTİFADƏ
OLUNAN DANIŞIQ TERMİNLƏRİ
Beynəlxalq yük daşımalarını yerinə yetirən avtomobillərdə “Beynəlxalq yük və sərnişin
avtomobil daşımalarını yerinə yetirən mütəxəssislər üçün Azərbaycan – rus – ingilis – alman
dillərində danışıq-lüğəti” kitabının olması məqsədəuyğundur. Bundan başqa avtomobil nəqliyyati
ilə beynəlxalq daşimaları yerinə yetirən sürücülər həmçinin gündəlik fəaliyyətlərində çox işlənən
terminləri, sözləri, söz birləşmələrini rus və ingilis dillərində bilməli və danışıq lüğətindən
istifadə etməyi bacarmalıdır.
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Qoşma 1
ДОБАВЛЕНИЕ 3 ПРИЛОЖЕНИЯ К ЕСТР
ATTESTATION OF ACTIVITIES* / FORMULAIRE D’ATTESTATION D’ACTIVITÉS*
БЛАНК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

(Регламент 561/2006 (ЕС) или ЕСТР**)/ (REGULATION (EC) 561/2006 OR THE AETR**)
Заполнить печатными латинскими буквами и подписать до рейса/ To be filled in by typing in Latin characters and signed before a journey
Приложить к записям контрольного устройства, которые должны сохраняться/ To be kept with the original control device records wherever
they are required to be kept
Подделка бланка подтверждения является правонарушением/ False attestations constitute an infringement
Часть, подлежащая заполнению предприятием (Part to be filled in by the undertaking)
1.

Название предприятия /Name of the undertaking ...............................................................................................................................

2.

Улица, почтовый индекс, город/Street address, postal code, city .....................................................................................................

3.

Номер телефона (включая международный код)/Telephone number (including international prefix) ...........................................

Страна/Country:
4.

Номер факса (включая международный код)/Fax number (including international prefix) ............................................................

5.

Адрес электронной почты/e-mail address: .........................................................................................................................................

Я, нижеподписавшийся (I, the undersigned):
6.

Фамилия и имя/ Name and first name: ................................................................................................................................................

7.

Должность на предприятии/Position in the undertaking: ...................................................................................................................

заявляю, что водитель/declare that the driver :
8.

Фамилия и имя/Name and first name: .................................................................................................................................................

9.

Дата рождения: (день/месяц/год)/ Date of birth (day/month/year): ...................................................................................................

10.

Номер водительского удостоверения или удостоверения личности или паспорта/Driving licence or identity card or passport number
………………………………………………………………………………………………………………………………

11.

Начал работать на предприятии с (день/месяц/год)/ who has started to work at the undertaking on (day/month/year)

12.

с (час/день/месяц/год)/ from (day/month/year): ……………………………………………………………………………………

в течение периода/for the period:
13.

по (час/день/месяц/год)/ to (day/month/year): ....................................................................................................................................

14.

□ находился в отпуске по болезни***/ was on sick leave

15.

□ находился в ежегодном отпуске ***/ was on annual leave)

16.

□ находился в отпуске или на отдыхе***/was on leave or rest

17.

□ управлял транспортным средством, не подпадающим под действие положений Регламента (ЕС) 561/2006 или ЕСТР***/drove a
vehicle exempted from the scope of the Regulation(EC) 561/2006 or the AETR

18.

□ выполнял другую работу, отличную от управления транспортным средством,***/was performing any work other than driving of a
vehicle

19.

□ был в ожидании***/was available

20.

Место/Place:…………………………….…………...

Дата/date: ……………………………………...

Подпись/signature

21.

Я, нижеподписавшийся, водитель, подтверждаю, что в течение указанного выше периода не управлял транспортным средством,
подпадающим под действие положений Регламента 561/2006 (ЕС) или ЕСТР.
(I, the driver, confirm that I have not been driving a vehicle falling under the scope of the (EC) Regulation 561/2006 or AETR during the
period mentioned above).

22.

Место/Place:…………………………….…………...

Дата/date: ……………………………………

Подпись водителя/signature of the driver

*
Настоящий формуляр можно получить в электронном и печатном варианте по следующему адресу/ This form is available in
electronic and printable versions at the following address: http://www.unece.org/trans/main/sc1/aetr.html
**
Европейское Cоглашение, касающееся работы экипажей Транспортных средств, производящих международные Автомобильные
перевозки/European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport.
***
Выбрать только одну позицию/Choose only one box.
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Qoşma 2
Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarının
həyata keçirilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 31 may tarixli, 110-IQ nömrəli Qanunu ilə qoşulduğu
1970-ci il 1 iyul tarixli “Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri
heyətinin işinə dair Avropa Sazişi”nə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasında avtomobil
nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarının təhlükəsizliyinin artırılması və beynəlxalq
sərnişin və yük daşımalarında rəqəmsal taxoqrafların istifadəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. “Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri heyətinin işinə dair
Avropa Sazişi”nə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasında 2010-cu il 16 iyun tarixindən sonra
dövlət qeydiyyatına alınmış, avtomobil nəqliyyatı ilə kommersiya məqsədli beynəlxalq daşımalarda
istifadə edilməsi nəzərdə tutulmuş, sürücünün oturacaq yeri daxil olmaqla, oturacaq yerlərinin sayı
doqquzdan çox olan avtobuslar, habelə tam kütləsi 3,5 tondan yuxarı olan yük avtonəqliyyat
vasitələri 2011-ci il 1 yanvar tarixindən etibarən rəqəmsal taxoqraflarla təchiz edilsinlər.
2. “Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri sürücülərinin iş və
istirahət rejiminə dair Qaydalar” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
3. “Rəqəmsal taxoqraf kartlarının sisteminə dair Qayda” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
4. “Taxoqrafların quraşdırılması, yoxlanması, təmiri, sınağı, kalibrlənməsi və onlara texniki
xidmət göstərilməsi ilə bağlı işləri yerinə yetirən xidmət mərkəzlərinin (servis emalatxanalarının)
fəaliyyəti Qaydaları” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 17 sentyabr tarixli 141 nömrəli
qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 9, maddə 745) ilə təsdiq
edilmiş “Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması Qaydaları”nın 2.12-ci bəndindən
“müntəzəm” və “elektron rəqəmsal” sözləri çıxarılsın.
6. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A.RASİZADƏ
Bakı şəhəri, 24 dekabr 2010-cu il
№ 244
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Qoşma 3
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2010-cu il 24 dekabr tarixli 244 nömrəli qərarı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat
vasitələri sürücülərinin iş və istirahət rejiminə dair

QAYDALAR
1. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 31 may tarixli, 110-IQ nömrəli
Qanunu ilə qoşulduğu “Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri
heyətinin işinə dair Avropa Sazişi”nə (bundan sonra — Saziş), habelə Azərbaycan Respublikasının
digər normativ hüquqi aktlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır.
1.2. Bu Qaydalar beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri
sürücülərinin (bundan sonra — sürücü(lər)) iş və istirahət rejimini, taxoqraflardan istifadə
qaydalarını, bununla bağlı avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarını yerinə yetirən
hüquqi və fiziki şəxslərin (bundan sonra - daşıyıcı), sürücülərin hüquqlarını, vəzifələrini və
məsuliyyətini, həmçinin Azərbaycan Respublikasının ərazisində taxoqraflarla təchiz olunmuş
beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən xarici və yerli daşıyıcılara məxsus olan
avtonəqliyyat vasitələrinin sürücülərinin iş və istirahət rejiminə riayət etmələrinə Azərbaycan
Respublikasının səlahiyyətli orqanlarının əməkdaşları tərəfindən nəzarətin həyata keçirilməsinin
əsaslarını müəyyən edir.
1.3. Bu Qaydalar Sazişə qoşulan istənilən dövlətin (bundan sonra — razılaşan tərəf)
ərazisində qeydiyyatda olan avtonəqliyyat vasitəsinin növündən asılı olmayaraq, Azərbaycan
Respublikasının ərazisində yerinə yetirilən bütün beynəlxalq avtomobil daşımalarına şamil olunur.
1.4. Bu Qaydaların məqsədləri üçün istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakılardır:
1.4.1. avtonəqliyyat vasitəsi — yüklərin daşınması zamanı istifadə olunan və icazə verilən
maksimal kütləsi qoşqu və ya yarımqoşqunun kütləsi də daxil olmaqla 3,5 tondan artıq olan,
istənilən avtomobil və ya qoşqu (bu termin istənilən nəqliyyat vasitəsini özündə ehtiva edir),
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həmçinin sərnişin daşınmasında istifadə olunan və konstruksiyasına və avadanlığına görə sürücü də
daxil olmaqla, doqquz nəfərdən artıq sərnişin apara bilən nəqliyyat vasitələri;
1.4.2. yolverilən maksimal kütlə — yüklü avtonəqliyyat vasitəsinin maksimal kütləsinin
nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyatda olduğu dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş
yolverilən həddi;
1.4.3. avtomobil daşımaları — boş, yaxud sərnişinlərin və ya yükün olduğu avtonəqliyyat
vasitələri ilə ümumi istifadədə olan yollarla müəyyən marşrut üzrə yerinə yetirilən sərnişin və ya
yük daşımaları;
1.4.4. beynəlxalq daşımalar — ən azı bir dövlət sərhədini keçməklə, yerinə yetirilən
avtomobil daşımaları;
1.4.5. sürücü — muzdla işləyib-işləməməsindən asılı olmayaraq, müəyyən zaman kəsiyində
avtonəqliyyat vasitəsini idarə edən və ya zərurət yarandıqda, olduğu avtonəqliyyat vasitəsini idarə
etmək vəzifəsini daşıyan istənilən şəxs;
1.4.6. işçi heyətinin üzvü — muzdla işləyib-işləməməsindən asılı olmayaraq sürücü,
konduktor və müşayiət edən şəxs;
1.4.7. həftə — bazar ertəsi saat 00.00-dan bazar günü saat 24.00-dək olan dövr, lakin,
sürücüyə həftəni başqa gündən başlamasına qadağa qoyulmur;
1.4.8. istirahət — sürücünün öz vaxtından sərbəst istifadə edə bildiyi bir saatdan az olmayan
istənilən fasiləsiz dövr;
1.4.9. fasilə — sürücünün avtonəqliyyat vasitəsini idarə etmədiyi və ya istənilən digər işi
yerinə yetirmədiyi və yalnız özünün iş qüvvəsini bərpa etmək üçün istifadə etdiyi istənilən dövr;
1.4.10. gündəlik istirahət dövrü — sürücünün öz vaxtını müstəqil surətdə istifadə edə bildiyi
gündəlik adi istirahət dövründən və gündəlik qısaldılmış istirahət dövründən ibarət olan gündəlik
dövr;
1.4.11. gündəlik adi istirahət dövrü — müddəti 11 saatdan az olmayan istənilən istirahət
dövrü. Gündəlik adi istirahət dövrü iki hissəyə - arasıkəsilmədən 3 saatdan az olmayan və
arasıkəsilmədən 9 saatdan az olmayan müddətlərə bölünə bilər;
1.4.12. gündəlik qısaldılmış istirahət dövrü — 11 saatdan çox, lakin 9 saatdan az olmayaraq
davam edən istənilən istirahət dövrü;
1.4.13. həftəlik istirahət dövrü — sürücünün öz vaxtını müstəqil surətdə istifadə edə bildiyi
və həftəlik adi istirahət dövründən və həftəlik qısaldılmış istirahət dövründən ibarət olan həftəlik
dövr;
1.4.14. həftəlik adi istirahət dövrü — 45 saatdan az olmayan istənilən istirahət dövrü;
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1.4.15. həftəlik qısaldılmış istirahət dövrü — minimal olaraq sonrakı 24 saatadək ixtisar edilə
bilən 45 saatdan az olan istənilən istirahət dövrü;
1.4.16. başqa iş — bilavasitə avtonəqliyyat vasitəsinin idarə olunması işi istisna olmaqla,
nəqliyyat və ya digər sahələrdə hər hansı işəgötürən üçün görülən istənilən iş fəaliyyəti. Sürücünün
hərəkət edən avtonəqliyyat vasitəsində olduğu, lakin avtonəqliyyat vasitəsinin idarə olunmasına sərf
olunmayan vaxtı, bərədə və ya qatarda olduğu vaxtı, habelə gözləmə vaxtı başqa iş hesab edilmir;
1.4.17. avtonəqliyyat vasitəsinin gündəlik idarə olunması vaxtı — bir gündəlik istirahət
dövrünün başa çatması ilə digər gündəlik istirahət dövrünün başlanması arasında və ya gündəlik
istirahət dövrü ilə həftəlik istirahət dövrü arasında olan avtonəqliyyat vasitəsinin idarə olunması
vaxtının cəmi;
1.4.18. avtonəqliyyat vasitəsinin həftəlik idarə olunması vaxtı — bir həftə ərzində
avtonəqliyyat vasitəsinin idarə olunmasına sərf edilmiş vaxt;
1.4.19. avtonəqliyyat vasitəsinin idarə olunması vaxtı — sürücünün avtonəqliyyat vasitəsinin
idarə olunması anından başlayaraq istirahət və ya fasiləyə çıxma anınadək avtonəqliyyat vasitəsinin
idarə olunmasına sərf etdiyi və Sazişin tələblərinə uyğun olaraq avtomatik, yarımavtomatik və
əlyazma üsulu ilə qeyd olunmuş vaxt. Avtonəqliyyat vasitəsinin idarə olunmasına sərf olunan vaxt
arası kəsilən və ya arası kəsilməyən ola bilər;
1.4.20. sürücü heyəti tərəfindən avtonəqliyyat vasitəsinin idarə olunması — avtonəqliyyat
vasitəsinin idarə olunmasının hər bir dövrü ərzində, yəni gündəlik istirahətin iki fasiləsiz dövrü
arasında və ya gündəlik istirahətin dövrü ilə həftəlik istirahətin dövrü arasında avtonəqliyyat
vasitəsinin ən azı iki sürücü tərəfindən idarə olunması. Bu halda avtonəqliyyat vasitəsinin idarə
edilməsinin birinci saatı ərzində digər sürücünün avtonəqliyyat vasitəsində olması zəruri hesab
olunmur, digər vaxtlarda isə həmin sürücü avtonəqliyyat vasitəsində olmalıdır;
1.4.21. daşıyıcı — muzdla, mükafat müqabilində və ya öz hesabına kommersiya və ya qeyrikommersiya xarakterli avtomobil daşımalarını yerinə yetirən hər hansı hüquqi və ya fiziki şəxs;
1.4.22. analoq taxoqraf — avtonəqliyyat vasitəsinin hərəkətinə, o cümlədən qət edilmiş
məsafəyə, hərəkətin sürətinə, habelə sürücülərin iş və istirahət dövrlərinə dair bütün məlumatları
fasiləsiz olaraq ölçmək və ya qeydə almaq məqsədi ilə həmin avtonəqliyyat vasitəsində quraşdırılan
elektromexaniki nəzarət cihazı;
1.4.23. qeyd vərəqəsi — məlumatların arasıkəsilmədən qeydə alınması və saxlanması üçün
nəzərdə tutulmuş və analoq taxoqrafa daxil edilən vərəqə;
1.4.24. rəqəmsal taxoqraf — avtomatik rejimdə avtonəqliyyat vasitəsinin hərəkətinə, o
cümlədən qət edilmiş məsafəyə, hərəkətin sürətinə, habelə sürücülərin iş və istirahət dövrlərinə dair
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bütün məlumatları fasiləsiz olaraq ölçmək və ya qeydə almaq məqsədi ilə həmin avtonəqliyyat
vasitəsində quraşdırılan elektron nəzarət cihazı;
1.4.25. rəqəmsal taxoqraf kartı — sürücünün iş və istirahət dövrlərinə dair məlumatların,
habelə rəqəmsal taxoqrafla işləmək üçün tələb olunan digər məlumatların saxlanmasını təmin edən
inteqral mikrosxemli kart;
1.4.26. sürücü kartı — avtonəqliyyat vasitəsini idarə edərkən, sürücü-nün iş və istirahət
dövrlərinə dair müvafiq məlumatların saxlanması və sürücünün şəxsiyyətinin eyniləşdirilməsi üçün
istifadə edilən kart.
2. Sürücülərin iş və istirahət rejimi
2.1. Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən avtonəqliyyat vasitələrinin sürücüləri
üçün avtonəqliyyat vasitəsinin idarə olunması vaxtı aşağıdakı qaydada müəyyən olunur:
2.1.1. avtonəqliyyat vasitəsinin gün ərzində idarə edilməsi vaxtı 9 saatdan artıq olmamalıdır.
Həftə ərzində bu vaxt iki dəfədən çox olmayaraq 10 saatadək uzadıla bilər;
2.1.2. avtonəqliyyat vasitəsinin bir həftə ərzində idarə olunması vaxtı 56 saatdan artıq
olmamalıdır;
2.1.3. avtonəqliyyat vasitəsinin ardıcıl gələn 2 həftə ərzində arasıkəsilmədən idarə
olunmasının ümumi vaxtının cəmi 90 saatdan artıq olmamalıdır;
2.1.4. sürücü başqa işə sərf etdiyi hər hansı vaxtla yanaşı, digər kommersiya daşımalarında
istifadə edilən, lakin bu Qaydaların şamil edilmədiyi avtonəqliyyat vasitələrinin idarə olunmasına
sərf etdiyi vaxtın da qeydiyyatını aparmalıdır. Həmin qeydlər qeydiyyat vərəqəsində əlyazma üsulu
ilə aparılmalı, çap edilməli və ya mexaniki surətdə nəzarət cihazına daxil edilməlidir;
2.1.5. avtonəqliyyat vasitəsinin hərəkətdə olduğu vaxta razılaşan tərəfin ərazisi ilə yanaşı,
Sazişin tərəfi olmayan dövlətlərin ərazisi ilə hərəkət edilən vaxt da daxil edilir.
2.2. Beynəlxalq avtomobil daşımalarında istifadə edilən avtonəqliyyat vasitələrinin
sürücüləri üçün fasilə vaxtları aşağıdakı qaydada müəyyən olunur:
2.2.1. avtonəqliyyat vasitəsini 4,5 saat ərzində idarə etdikdən sonra, istirahət dövrü
başlamamışdırsa, sürücü minimal olaraq arasıkəsilmədən 45 dəqiqəlik fasilə etməlidir. Həmin 45
dəqiqəlik fasilə avtonəqliyyat vasitəsinin 4,5 saat ərzində idarə olunması vaxtı ərzində
bölüşdürülərək, ardıcıl olaraq 30 dəqiqəlik və 15 dəqiqəlik fasilələrlə də əvəz oluna bilər;
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2.2.2. gözləmə vaxtı, habelə avtonəqliyyat vasitəsinin idarə olunmasına sərf olunmayan və
hərəkətdə olan avtonəqliyyat vasitəsində (bərədə, qatarda) keçirilən vaxt başqa iş hesab edilmir və
fasilə kimi qəbul oluna bilər;
2.2.3. fasilə ərzində sürücü hər hansı digər işlə məşğul olmamalıdır. Bu zaman gözləmə
vaxtı, habelə avtonəqliyyat vasitəsinin idarə olunmasına sərf olunmayan və bərə və ya qatarla nəql
edilən avtonəqliyyat vasitəsində keçirilən vaxt başqa iş hesab edilmir;
2.2.4. fasilələr gün ərzindəki istirahət dövrünün vaxtına daxil edilmir.
2.3. Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən avtonəqliyyat vasitələrinin sürücüləri
üçün istirahət vaxtı aşağıdakı qaydada müəyyən olunur:
2.3.1. sürücü gündəlik və həftəlik istirahətə malik olmalıdır;
2.3.2. əvvəlki gündəlik və ya həftəlik istirahətin bitməsindən sonra hər 24 saat ərzində sürücü
yeni gündəlik istirahətə malik olmalıdır. 24 saatlıq istirahətə aid edilən gündəlik istirahətin müəyyən
hissəsi 9 saatdan az deyildirsə, lakin 11 saatdan azdırsa, gündəlik istirahət qısaldılmış istirahət dövrü
kimi qəbul olunur;
2.3.3. gündəlik və ya həftəlik istirahətin bitməsi anından 30 saat ərzində avtonəqliyyat
vasitəsinin işçi heyətinin üzvü qismində yük və sərnişin daşınmasını yerinə yetirən sürücü 9 saatdan
az olmayan yeni gündəlik istirahətdən istifadə etməlidir;
2.3.4. gündəlik istirahət dövrü elə artırıla bilər ki, nəticədə adi həftəlik və ya qısaldılmış
həftəlik istirahət əldə olunsun;
2.3.5. iki həftəlik istirahət dövrləri arasında sürücü üçdən çox olmayaraq, qısaldılmış
gündəlik istirahət dövrünə malik olmalıdır;
2.3.6. istənilən iki ardıcıl həftə ərzində sürücü iki adi həftəlik istirahət dövrünə, yaxud bir adi
həftəlik istirahət dövrünə və 24 saatdan az olmayaraq, bir qısaldılmış həftəlik istirahət dövrünə
malik olmalıdır. Lakin qısaldılma bərabər istirahət dövrü ilə əvəzlənməli və sürücü həmin istirahət
dövründən birdəfəlik olaraq qeyd edilən həftənin ardınca gələn üçüncü həftənin bitməsindən əvvəl
istifadə etməlidir. Həftəlik istirahət dövrü əvvəlki həftəlik istirahət dövrünün bitməsi anından altı 24
saatlıq dövrlərin bitməsindən gec olmayaraq başlamalıdır;
2.3.7. gündəlik istirahət dövrünün qısaldılması hesabına istifadə olunan hər hansı istirahət 9
saatdan az olmayan digər istirahət dövrünə birləşdirilməlidir;
2.3.8. sürücünün təhkim edilmiş yerdə olması halı istisna olmaqla, sürücü 45 saatdan az olan
həftəlik istirahət dövrünü və gündəlik istirahət dövrünü yataq yeri ilə təchiz olunmuş avtonəqliyyat
vasitəsində xüsusi dayanacaqda istifadə edə bilər;
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2.3.9. iki həftəni əhatə edən həftəlik istirahət dövrü yalnız bu həftələrdən hər hansı biri üçün
hesablana bilər;
2.3.10. sürücü qatarla və ya bərə ilə daşınan avtonəqliyyat vasitəsini müşayiət edirsə və adi
gündəlik istirahət dövründən istifadə edirsə, həmin istirahət dövrünün arası hər hansı digər işin
görülməsi ilə bağlı iki dəfədən çox olmayaraq və aşağıdakı şərtlərə əməl edilməklə kəsilə bilər:
- quruda keçirilən gündəlik istirahət dövrünün müəyyən hissəsi qatarda və ya bərədə olarkən,
gündəlik istirahət dövrünün istifadə edilən hissəsindən əvvəl və ya sonra istifadə edilməlidir;
- gündəlik istirahətlər arasındakı dövr mümkün qədər qısa olmalı və yüklənmədən bir saat
əvvəlki və ya yükboşaltmadan bir saat sonrakı müddəti aşmamalıdır. Gömrük rəsmiləşdirmələri
yüklənmə və ya yükboşaltma əməliyyatlarına aid olunur;
- gündəlik istirahət dövrü ərzində sürücü yataq yerinə malik olmalıdır;
2.3.11. sürücünün bərədə və ya qatarda olduğu müddət ərzində rahat yataq yerinə malik
olması halları istisna olmaqla, bu Qaydaların şamil olunduğu avtonəqliyyat vasitəsinin daimi olduğu
yerə və ya həmin yerdən kənarda olan digər bir yerə getmək üçün sərf olunan istənilən vaxt istirahət
və ya fasilə hesab edilmir;
2.3.12. bu Qaydaların şamil olunduğu avtonəqliyyat vasitəsinin daimi olduğu yerə və ya
həmin yerdən kənarda olan digər bir yerə getmək üçün bu Qaydaların şamil olunmadığı
avtonəqliyyat vasitəsinin idarə olunmasına sərf olunan vaxt başqa iş kimi qiymətləndirilərək iş vaxtı
hesab olunur.
2.4. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə xələl gətirməmək və rahat dayanacaq yerinə çatmaq
üçün sürücü avtonəqliyyat vasitəsində olan şəxslərin və ya yükün təhlükəsizliyinin təmin olunması
məqsədi ilə bu Qaydaların tələblərindən kənara çıxa bilər. Bu halda sürücü əlverişli dayanacaq
yerinə çatdıqdan dərhal sonra qeydiyyat vərəqəsində və ya nəzarət cihazının taxoqramında
kənaraçıxmanın səbəbini göstərməlidir.
3. Taxoqraflardan istifadə qaydaları
3.1. Avtonəqliyyat vasitələrində taxoqrafların quraşdırılması Azərbaycan Respublikasında
nəzarət cihazlarına dair normativ sənədlərə müvafiq olaraq həyata keçirilir.
3.2. Sazişin tələblərinə uyğun olaraq, hər bir taxoqrafı Azərbaycan Respublikasının
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən verilmiş və Azərbaycan
Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyində (bundan sonra — Nəqliyyat Nazirliyi) registrdə qeydiyyata
alınmış, müvafiq attestata malik olan xidmət mərkəzləri (servis emalatxanaları) yoxlamalıdır.
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Taxoqrafların quraşdırılması, yoxlanması, təmiri, sınağı, kalibrlənməsi və onlara texniki xidmət
göstərilməsi ilə bağlı işləri yerinə yetirən bu xidmət mərkəzlərinin (servis emalatxanalarının)
fəaliyyəti “Taxoqrafların quraşdırılması, yoxlanması, təmiri, sınağı, kalibrlənməsi və onlara texniki
xidmət göstərilməsi ilə bağlı işləri yerinə yetirən bu xidmət mərkəzlərinin (servis emalatxanalarının)
fəaliyyəti Qaydaları” ilə tənzimlənir.
3.3. Taxoqrafın yoxlanmasının müsbət nəticələri onun yoxlanılması haqqında şəhadətnamə
və ya müvafiq yoxlama möhürü ilə təsdiqlənir.
3.4. Sazişin tələblərinə uyğun olaraq, taxoqrafın yoxlanması onların istehsalı, təmiri, idxalı
və bilavasitə istismar edilməsi zamanı həyata keçirilir.
3.5. Taxoqrafın yoxlanması haqqında şəhadətnamə və ya möhür olmadan taxoqraf istismar
edilə bilməz.
3.6. Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş avtonəqliyyat vasitələrində
quraşdırılmış taxoqraflar Sazişin tələblərinə uyğun gəlməli, Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinə əsasən növü təsdiq edilərək, ölçmə vasitələrinin dövlət reyestrinə daxil
edilməlidir.
3.7.

Azərbaycan

Respublikasında

qeydiyyatdan

keçməmiş,

lakin

Azərbaycan

Respublikasının ərazisindən istifadə etməklə, beynəlxalq daşımaları həyata keçirən avtonəqliyyat
vasitələrində quraşdırılmış taxoqraflar Sazişin tələblərinə uyğun olmalıdır.
3.8. Konstruksiyasına görə taxoqraflar analoq (elektromexaniki) və rəqəmsal olur.
3.9. Taxoqrafların istismarı Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktlarının, Sazişin,
habelə onun istehsalçısının tələblərinə uyğun qaydada həyata keçirilir.
3.10. Sürücülərin iş və istirahət rejimi, qət edilən məsafə və avtonəqliyyat vasitəsinin hərəkət
sürəti haqqında məlumatların qeydə alınması analoq taxoqrafda qeyd vərəqələri, rəqəmsal
taxoqrafda isə sürücü kartı vasitəsilə həyata keçirilir.
3.11. Nəzarət edən orqanların səlahiyyətli işçilərinin tələbi ilə analoq taxoqrafla təchiz
olunmuş avtonəqliyyat vasitələrinin sürücüləri cari gün və əvvəlki 28 təqvim günü üçün məlumatları
əks etdirən analoq taxoqrafın qeyd vərəqələrini, göstərilən dövr üçün əlyazma üsulu ilə tərtib
edilmiş və ya çap olunmuş hesabatı, habelə sürücüyə rəqəmsal taxoqraf kartı verildikdə, həmin
sürücü kartını təqdim etməlidirlər. Rəqəmsal taxoqrafla təchiz olunmuş avtonəqliyyat vasitələrinin
sürücüləri isə sürücü kartını, cari gün və əvvəlki 28 təqvim günü üçün məlumatları əks etdirən,
əlyazma üsulu ilə tərtib edilmiş və ya çap olunmuş hesabatı, habelə sürücünün analoq taxoqrafla
təchiz olunmuş avtonəqliyyat vasitəsində işlədiyi vaxtlarda həmin dövr üçün olmuş məlumatları əks
etdirən qeyd vərəqələrini təqdim etməlidirlər.
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3.12. Taxoqraf sıradan çıxdıqda, sürücü dərhal avtonəqliyyat vasitəsinin sahibinə bu barədə
məlumat verir, iş və istirahət rejiminə dair məlumatları isə əlyazma üsulu ilə xüsusi qrafiki
təsvirlərdən istifadə etməklə, qeydiyyat kitabında aparır. Qeydiyyat kitabı avtonəqliyyat vasitəsinin
idarə edilməsi vaxtını, fasilələri və istirahət dövrlərini əks etdirməlidir.
3.13. Qeydiyyat kitabının hər bir səhifəsində aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir:
- sürücünün adı və soyadı;
- istismar edilən avtonəqliyyat vasitəsinə dair məlumatlar;
- reysin başlanması yeri və vaxtı;
- yol hərəkətində olan vaxt;
- başqa iş, fasilələr, istirahət vaxtı;
- avtonəqliyyat vasitəsinin əvəz edilməsi vaxtı və təfsilatı;
- reysin başa çatması yeri və vaxtı;
- digər məlumatlar.
3.14. Yazılı hesabat bütöv yeddigünlük dövrü əhatə etməlidir və onun başa çatması qeyri-iş
günlərinə təsadüf etməyə də bilər. Sürücü bir və ya bir neçə gün reysə çıxmadıqda, bu barədə sürücü
reysə çıxdıqdan sonra qeydiyyat kitabında qeyd edilməlidir.
3.15. Sürücü kartından və qeyd vərəqələrindən istifadə qaydaları aşağıdakılardan ibarətdir:
3.15.1. işə başlamazdan əvvəl zəruri sayda qeyd vərəqələri alınmalı, əlyazma üsulu ilə
onların müvafiq bölməsi doldurulmalıdır. Reysə iki və ya daha çox sürücü çıxdıqda, qeyd vərəqələri
hər sürücü üçün doldurulur;
3.15.2. reysdə iki və daha çox sürücü iştirak edərsə, hər bir sürücünün sürücü kartı rəqəmsal
taxoqrafın müvafiq hissəsinə düzgün daxil edilməlidir;
3.15.3. qeyd vərəqələrinin və ya sürücü kartının taxoqrafa uyğunluğu yoxlanılmalı, taxoqrafa
daxil edilməli və ya zəruri hallarda əvəz olunmalıdır;
3.15.4. taxoqrafın saatında olan vaxt göstəriciləri dəqiqləşdirilməli və zəruri olduqda dəqiq
vaxt daxil edilməlidir;
3.15.5. magistral və ya yaşayış məntəqəsi üçün müəyyən edilmiş sürət rejiminin pozulmasını
xəbər verən işarənin yuxarı həddi taxoqrafa daxil edilməli və sürət rejiminə dair tələblər dəyişdikdə,
həmin işarənin həddi dəqiqləşdirilməlidir;
3.15.6. sükan arxasında olan sürücü ikinci sürücü ilə əvəz olunduqda, qeyd vərəqələrinin və
ya sürücü kartlarının taxoqrafdakı yerləri dəyişdirilməlidir;
3.15.7. avtonəqliyyat vasitəsi hərəkətdə olarkən, birinci və ikinci sürücünün vaxt qruplarının
dəyişdirici açarı müvafiq işarəli “iş yerində olan vaxt” mövqeyinə köklənməlidir;
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3.15.8. müvəqqəti olaraq avtonəqliyyat vasitəsindən kənarda işlər aparıldıqda, habelə fasilə
və ya istirahət dövrlərində sürücü vaxt qruplarının dəyişdirici açarını müvafiq işarəli “başqa iş” və
ya “istirahət” mövqelərinə müvafiq olaraq kökləməlidir;
3.15.9. iş vaxtı ərzində avtonəqliyyat vasitəsi digəri ilə əvəz olunduqda, sürücü ona məxsus
sürücü kartını və ya qeyd vərəqəsini əvəzlənən avtonəqliyyat vasitəsinin taxoqrafından çıxarmalı və
qeyd vərəqəsinin əks tərəfində əlyazma üsulu ilə müvafiq qeyd edərək, yeni avtonəqliyyat
vasitəsinin taxoqrafına daxil etməlidir;
3.15.10. iş və istirahət başa çatdıqdan sonra yeni iş gününün başlamasından əvvəl sürücü ona
məxsus sürücü kartını və ya qeyd vərəqəsini taxoqrafdan çıxarmalı, kart məlumatlarını çap etməli və
ya əlyazma üsulu ilə qeyd vərəqəsinin müvafiq bölməsini doldurmalı və saxlamalıdır;
3.15.11. iş funksiyalarını yerinə yetirərkən, sürücüdə aşağıdakı sənədlər olmalıdır:
- taxoqrafa daxil edilmiş qeyd vərəqəsi;
- cari gün və əvvəlki 28 təqvim günü üçün ehtiyatda saxlanılan qeyd vərəqələri;
- cari gün və işlədiyi əvvəlki 28 təqvim günü üçün məlumatları əks etdirən qeydiyyat kitabı;
- sürücü kartı və ya cari gün və işlədiyi əvvəlki 28 təqvim günü üçün taxoqraf məlumatlarını
əks etdirən çap nüsxəsi.
Həmin sənədləri sürücü qoruyub saxlamalı və tələb olunduqda, nəzarət orqanlarının
səlahiyyətli işçilərinə təqdim etməlidir;
3.15.12. reys başa çatdıqdan sonra və ya iş həftəsinin sonunda sürücü son iş günü üçün
məlumatlar istisna olmaqla, qeyd vərəqələrini daşıyıcıya təhvil verməlidir. Son iş günü üçün qeyd
vərəqəsi yalnız növbəti reys başa çatdıqdan sonra və ya növbəti iş həftəsinin sonunda təhvil verilir;
3.15.13. avtonəqliyyat vasitəsi istismar edilərkən, sürücü taxoqrafın işlək vəziyyətdə
olmasına nəzarət etməli, sıradan çıxdıqda isə nasazlıqların aradan qaldırılması üçün dərhal
ixtisaslaşmış servis mərkəzlərinə müraciət etməlidir. Nasaz taxoqrafla avtonəqliyyat vasitəsinin
hərəkəti zamanı sürücü iş və istirahət dövrləri haqqında əlyazma üsulu ilə qeyd vərəqələrinin əks
tərəfində və ya qeydiyyat kitabında qeydlər aparmalıdır.
3.16. Taxoqrafdan istifadə edərkən, avtonəqliyyat vasitəsinin sürücüsü aşağıdakı vəzifələri
yerinə yetirməlidir:
3.16.1. taxoqrafın düzgün istismarını, onun vaxtlı-vaxtında işə salınmasını və müvafiq rejimə
keçirilməsini təmin etməli;
3.16.2. vaxtlı-vaxtında sürücü kartını rəqəmsal taxoqrafa, qeyd vərəqələrini isə analoq
taxoqrafa daxil etməli və ya dəyişdirməli, həmçinin onların qorunub saxlanmasını təmin etməli;
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3.16.3. avtonəqliyyat vasitəsinin qəbul edildiyi andan onun idarə olunması müddəti ərzində
sürücü kartından, qeyd vərəqələrindən hər gün istifadə etməli;
3.16.4. rəqəmsal və ya analoq taxoqraf sıradan çıxdıqda, dərhal avtonəqliyyat vasitəsinin
sahibini məlumatlandırmalı və qeydiyyat kitabında əlyazma üsulu ilə iş və istirahət rejiminin
qeydiyyatını aparmalı;
3.16.5. rəqəmsal və ya analoq taxoqrafın plomblanmasının və müvafiq parametrlərinin
köklənməsinin yoxlanılması üçün nəzarət edən dövlət orqanlarının səlahiyyətli işçilərinə şərait
yaratmalı;
3.16.6. yoxlanma müddəti bitmiş və ya plomblanması pozulmuş taxoqrafın istismarına yol
verməməli.
3.17. Taxoqraflardan istifadə edilməsi ilə əlaqədar daşıyıcının vəzifələri aşağıdakılardan
ibarətdir:
3.17.1. sürücü kartının fərdiliyini nəzərə almaqla, sürücüləri avtonəqliyyat vasitəsində
quraşdırılmış taxoqrafdan istifadə edilməsi üçün müvafiq nümunəli kartla və lazımi miqdarda qeyd
vərəqələri ilə təmin etmək;
3.17.2. hər bir sürücü kartını və doldurulmuş qeyd vərəqələrini sonuncu qeyd aparılan
gündən 12 aydan az olmayan müddətdə, rəqəmsal və ya analoq taxoqrafın yoxlanması haqqında
şəhadətnaməni isə onun verildiyi andan 2 il müddətində saxlamaq;
3.17.3. sürücü kartında və ya qeyd vərəqələrində olan məlumatları təhlil etmək və pozuntular
aşkar edildikdə, onların aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlər görmək;
3.17.4. sürücü kartlarını, qeyd vərəqələrini, qeydiyyat kitabının qeydlərini, habelə çap
edilmiş kart məlumatlarını təhlil olunaraq qorunub saxlanmasını təşkil etmək;
3.17.5. yoxlanma müddəti bitmiş və ya plomblanması pozulmuş taxoqrafın istismarına yol
verməmək;
3.17.6. nəzarət edən dövlət orqanlarının səlahiyyətli işçilərinin tələbi ilə taxoqrafların
istifadəsinə dair sənədləri təqdim etmək.
3.17.7. sürücü kartları itdikdə, zədələndikdə və ya oğurlandıqda, müvafiq dövlət orqanına
müraciət etməklə, həmin kartların əvəzlənməsini təmin etmək.
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4. Sürücülərin iş və istirahət rejimi ilə əlaqədar daşıyıcının fəaliyyəti
4.1. Daşıyıcı avtomobil nəqliyyatı ilə yerinə yetirdiyi sərnişin və yük daşımalarını və
avtonəqliyyat vasitələrinin işçi heyətlərinin maarifləndirilməsini bu Qaydaların tələblərinə uyğun
olaraq təşkil etməlidir.
4.2. Daşıyıcı sürücülərin iş və istirahət vaxtına nəzarət etməli, habelə ona məxsus
avtonəqliyyat vasitələrinin yerinə yetirdiyi reyslər barədə məlumatları təhlil etməli, bu Qaydaların
tələblərinin pozulması hallarını aşkar etdikdə isə onların aradan qaldırılmasına yönəlmiş tədbirlər
görməli, o cümlədən zəruri hallarda iş qrafiklərinə və marşrutlara düzəlişlər etməlidir.
4.3. Muzdla işləyən sürücülərin əməkhaqqına qət edilmiş məsafəyə və daşınmış yüklərin
həcminə görə hər hansı əlavə ödənişlərin edilməsinə yalnız yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin və bu
Qaydaların tələblərinin təmin olunması şərtilə yol verilir.
4.4. Daşımaların razılaşdırılmış qrafikləri tərtib edilərkən daşıyıcılar, yükgöndərənlər,
ekspeditorlar, turizm üzrə operatorlar, əsas podratçılar, subpodratçılar və sürücülərin məşğulluğu
üzrə agentliklər bu Qaydaların tələblərinə əməl olunmasını təmin etməlidirlər.
5. Beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən avtonəqliyyat vasitələrinin
sürücülərinin iş və istirahət rejiminə nəzarət
5.1. Beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən avtonəqliyyat vasitələrinin
sürücülərinin iş və istirahət rejiminə, həmçinin daşıyıcılar tərəfindən bu rejimə riayət olunmasına
dövlət nəzarəti qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və Sazişin tələblərinə müvafiq olaraq
Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.
5.2. Beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən avtonəqliyyat vasitələrinin sürət
həddi ilə əlaqədar yoxlamaları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və Sazişin tələblərinə
müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi (bundan sonra - Daxili İşlər
Nazirliyi) həyata keçirir.
5.3. Bu Qaydaların 5.1-ci və 5.2-ci bəndlərinə uyğun olaraq, nəzarət tədbirləri yalnız xüsusi
yol nişanları ilə işarələnmiş stasionar nəzarət postlarında (məntəqələrində) əvvəlcədən müəyyən
edilmiş plan və qrafikə əsasən Nəqliyyat Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən birgə həyata
keçirilir.
5.4. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan xarici avtonəqliyyat vasitəsində
taxoqrafdan

istifadə

qaydaları

pozulduqda,

həmin
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avtonəqliyyat

vasitəsinin

Azərbaycan

Respublikasının ərazisi ilə sonrakı hərəkətinə yalnız həmin nöqsanlar aradan qaldırıldıqdan sonra
yol verilir.
5.5. Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrin tələbləri xarici
avtonəqliyyat vasitəsinin sürücüsü tərəfindən pozulduqda, Nəqliyyat Nazirliyi həmin sürücünün
yaşayış yeri üzrə və ya işlədiyi müəssisənin yerləşdiyi ölkənin səlahiyyətli orqanına rəsmi məlumat
verir.
5.6. Azərbaycan daşıyıcıları tərəfindən beynəlxalq avtomobil daşımalarının həyata
keçirilməsi qaydaları dəfələrlə pozulduqda, avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq yük və sərnişin
daşımaları üçün həmin daşıyıcıya verilmiş xüsusi razılığın (lisenziyanın) qüvvəsi Nəqliyyat
Nazirliyi tərəfindən dayandırıla bilər.
5.7. Sazişin tələblərinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq
avtomobil daşımalarının həyata keçirilməsi qaydalarını mütəmadi pozan xarici daşıyıcılar barədə
tədbirlərin görülməsi üçün Nəqliyyat Nazirliyi həmin daşıyıcının təmsil etdiyi ölkənin səlahiyyətli
orqanına müraciət edir.
5.8. Nəzarət edən dövlət orqanlarının səlahiyyətli işçiləri tərəfindən aşağıdakılara nəzarət
edilir:
5.8.1. taxoqrafın mövcudluğuna, sazlığına və bu Qaydalarla müəyyən edilmiş tələblərə
uyğunluğuna;
5.8.2. sürücü tərəfindən avtonəqliyyat vasitəsinin idarə olunduğu cari gün və əvvəlki 28
təqvim günü üçün onun sürücü kartının çap edilmiş məlumatlarına və qeyd vərəqələrinə;
5.8.3. sürücü tərəfindən iş və istirahət rejiminə riayət olunmasına;
5.8.4. taxoqrafın köklənmə parametrlərinə və yoxlanmasına dair tələblərə riayət olunmasına;
5.8.5. taxoqrafın köklənmə parametrlərinin avtonəqliyyat vasitəsinin faktiki parametrlərinə
uyğunluğuna;
5.8.6. hərəkətin sürət rejimlərinə riayət olunmasına.
5.9. Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşlarının apardığı yoxlama zamanı avtonəqliyyat
vasitəsinin sürücüsünün aşağıdakı sənədləri yoxlanılır:
5.9.1. analoq taxoqraflarla təchiz edilmiş avtonəqliyyat vasitələrində işləyən sürücülərin cari
gün və əvvəlki 28 təqvim günü üçün qeyd vərəqələri (taxoqramlar);
5.9.2. rəqəmsal taxoqraflarla təchiz edilmiş avtonəqliyyat vasitələrində işləyən sürücülərin
sürücü kartı, cari gün və əvvəlki 28 təqvim gününə dair kartdakı məlumatların çıxarışı;
5.9.3. taxoqrafın sıradan çıxdığı halda sürücünün iş və istirahət rejiminə riayət edilməsini əks
etdirən qeydiyyat kitabında edilmiş qeydlər.
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5.10. Normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməyən taxoqraflarla təchiz olunmuş
avtonəqliyyat vasitələrinin idarə edilməsinə yol verilmir.
5.11. Taxoqrafın işi zamanı meydana çıxan nöqsanların aradan qaldırılması üçün sürücü
Sazişin tələblərinə və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq tədbirlər
görməlidir.
5.12. Daşıyıcının yerləşdiyi yer üzrə sürücünün iş və istirahət vaxtının yoxlanılması sürücü
kartında olan məlumatların çıxarışı, daşıyıcının kartı, qeyd vərəqələri əsasında həyata keçirilir.
5.13. Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlət arasında rəqəmsal taxoqraflar olmadan
avtonəqliyyat vasitələri ilə daşımalar barədə razılaşma olduqda, həmin ölkələrə beynəlxalq
daşımaları həyata keçirən avtonəqliyyat vasitələrində rəqəmsal taxoqraflardan istifadə olunması
tələb olunmur. Bu halda cari və əvvəlki 28 təqvim günü üçün sürücünün iş və istirahət vaxtını əks
etdirən qeyd vərəqinin və ya qeydiyyat kitabının məlumatları yoxlanılır.
5.14. Sürücülərin iş və istirahət rejiminə, taxoqrafların quraşdırılmasına və istismar
edilməsinə dair bu Qaydaların, həmçinin Sazişin tələblərinin pozulmasına görə hüquqi, fiziki və
vəzifəli şəxslər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.
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Qoşma 4
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2010-cu il 24 dekabr tarixli 244 nömrəli qərarı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

Rəqəmsal taxoqraf kartlarının sisteminə dair
QAYDA
1. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Qayda Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 31 may tarixli, 110-IQ nömrəli
Qanunu ilə qoşulduğu “Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri
heyətinin işinə dair Avropa Sazişi”nə (bundan sonra — Saziş), habelə Azərbaycan Respublikasının
digər normativ hüquqi aktlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır və rəqəmsal taxoqraf kartlarına dair
sistemin təşkilati-hüquqi əsaslarını müəyyən edir.
1.2. Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal taxoqraf kartlarına dair milli sistemin
fəaliyyətinin təmin olunması Azərbaycan Respublikasında Saziş üzrə səlahiyyətli orqan olan
Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi (bundan sonra — Nəqliyyat Nazirliyi) tərəfindən
həyata keçirilir.
2. Rəqəmsal taxoqraf kartları üzrə milli sistemin iştirakçılarının vəzifələri
2.1. Nəqliyyat Nazirliyi rəqəmsal taxoqraf kartları üzrə milli sistemin fəaliyyətinin
tənzimlənməsi və idarə olunması ilə əlaqədar aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:
2.1.1. rəqəmsal taxoqraf kartları üzrə milli sistemin fəaliyyəti ilə bağlı nəzarətin həyata
keçirilməsi;
2.1.2. rəqəmsal taxoqraf kartlarının çap edilməsi üzrə məlumat sisteminin idarə olunması
(verilənlərin qorunması);
2.1.3. rəqəmsal taxoqraf kartlarının buraxılmasını (çap edilməsini) yerinə yetirən xarici
təsisatlarla məlumat mübadiləsinin aparılması.
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2.2. Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində olan ixtisaslaşdırılmış qurum rəqəmsal taxoqraf
kartları üzrə milli sistemin fəaliyyətinin təmin olunması ilə əlaqədar aşağıdakı funksiyaları yerinə
yetirir:
2.2.1. rəqəmsal taxoqraf kartlarının çap edilməsinin və ya satın alınmasının təmin edilməsini;
2.2.2. rəqəmsal taxoqraf kartlarının fərdiləşdirilməsini;
2.2.3. rəqəmsal taxoqraf kartlarının paylanmasını;
2.2.4. rəqəmsal taxoqraf kartları üzrə məlumatların toplanılmasını və işlənilməsi;
2.2.5. rəqəmsal taxoqraf kartları üzrə milli sistemə dair məlumatların dərc edilməsini.
3. Rəqəmsal taxoqraf kartlarının növləri
3.1. Rəqəmsal taxoqrafın sürücü kartı 5 il müddətinə olmaqla aşağıdakı fiziki şəxslərə verilir:
3.1.1. Sazişin şamil edildiyi avtonəqliyyat vasitəsilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarını
yerinə yetirənlərə və ya belə daşımaları yerinə yetirmək niyyəti olanlara;
3.1.2. avtonəqliyyat vasitəsinin idarə olunması üçün müəyyən edilmiş qaydada verilmiş
müvafiq kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi olanlara;
3.1.3. Azərbaycan Respublikasında və ya Sazişin tərəfi olan digər dövlətdə verilmiş sürücü
kartına malik olmayanlara;
3.1.4. şəxsi və ya peşə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı hər ilin ən azı 182 günü
ərzində Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan xüsusi təlim keçmiş şəxslərə.
3.2. Rəqəmsal taxoqrafın daşıyıcı kartı mülkiyyət növündən asılı olmayaraq, Sazişin şamil
edildiyi avtonəqliyyat vasitələri ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarını yerinə yetirən,
Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövlət qeydiyyatından keçmiş hüquqi şəxslərə və fərdi
sahibkarlara, onların sərəncamında xüsusi təlim keçmiş mütəxəssislər olduğu halda 5 il müddətinə
verilir.
3.3. Rəqəmsal taxoqrafın servis emalatxanasının kartı mülkiyyət növündən asılı olmayaraq,
taxoqrafların quraşdırılması, təmiri, texniki xidmətin göstərilməsi, plomblanması və istismardan
çıxarılması üzrə işlərin yerinə yetirilməsinə buraxılmış emalatxanaların texniki heyət üzvlərinə 1 il
müddətinə verilir.
3.4. Rəqəmsal taxoqrafın nəzarət kartı beynəlxalq avtomobil daşımalarını yerinə yetirən
sürücülər tərəfindən iş və istirahət rejimlərinə riayət olunmasına nəzarəti həyata keçirən dövlət
orqanlarının xüsusi təlim keçmiş səlahiyyətli işçilərinə 2 il müddətinə fərdiləşdirilməklə verilir.
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4. Rəqəmsal taxoqraf kartlarının ilk dəfə verilməsi və təzələnməsi qaydaları
4.1. Rəqəmsal taxoqraf kartını almaq üçün ərizəçi Nəqliyyat Nazirliyinə ərizə təqdim edir.
Rəqəmsal taxoqraf kartını almaq üçün ərizə şəxsən, poçt və ya rəsmi elektron poçt ünvanı vasitəsilə
təqdim edilə bilər.
4.2. Rəqəmsal taxoqraf kartını almaq üçün şəxs Sazişin müvafiq tələblərinin yerinə
yetirilməsi ilə bağlı aşağıdakı öhdəlikləri öz üzərinə götürür:
4.2.1. kartın qüvvədə olma müddətinə və istifadə şərtlərinə əməl etmək;
4.2.2. qüvvədə olma müddətində kartı digər şəxsə verməmək;
4.2.3. kartın sahibinin iş yeri dəyişildikdə və ya peşə fəaliyyəti dayandırıldıqda, kartı
Nəqliyyat Nazirliyinə qaytarmaq.
4.3. Bu Qaydanın 4.2.1-4.2.3-cü yarımbəndlərində göstərilmiş öhdəliklər rəqəmsal taxoqraf
kartının verilməsi üçün ərizəçinin təqdim etdiyi ərizə blankında göstərilir və imzası ilə təsdiq olunur.
4.4. Rəqəmsal taxoqraf kartının verilməsi üçün ərizəçinin təqdim etdiyi ərizə xüsusi kitabda
qeydiyyata alınır və ərizədəki məlumatların dolğunluğu və düzgünlüyü, habelə Sazişin tərəflərinin
taxoqraf kartlarının uçotuna dair vahid avtomatlaşdırılmış sistemində ərizəçinin adına əvvəllər
rəsmiləşdirilmiş kartın olub-olmaması barədə məlumatın olması Nəqliyyat Nazirliyində yoxlanılır.
4.5. Rəqəmsal taxoqraf kartının verilməsi üçün təqdim edilmiş ərizədəki məlumatların
düzgünlüyünə şübhə yarandıqda, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən
ərizəçidən əlavə məlumat tələb oluna və ya aidiyyəti orqanları cəlb etməklə xüsusi ekspertiza
keçirilə bilər.
4.6. Yoxlamanın nəticəsi müsbət olduqda, Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən rəqəmsal taxoqraf
kartının verilməsi barədə qərar qəbul edilir, həmin kart qeydiyyata alınır və fərdiləşdirilərək
ərizəçiyə təqdim olunur. Rəsmiləşdirilmiş rəqəmsal taxoqraf kartı barədə Sazişin tərəflərinin
taxoqraf kartlarının uçotuna dair vahid avtomatlaşdırılmış sistemində müvafiq məlumat yerləşdirilir.
Rəqəmsal taxoqraf kartı ilə birlikdə ərizəçiyə həmin kartın istifadə müddəti və Sazişin şərtləri
barədə məlumat təqdim olunur.
4.7. Yoxlama nəticəsində qeyri-dəqiq məlumatlar aşkar edildikdə, Nəqliyyat Nazirliyi
tərəfindən rəqəmsal taxoqraf kartının verilməsindən imtina olunur və bu barədə səbəbi göstərilməklə
ərizəçiyə məlumat verilir.
4.8. Rəqəmsal taxoqraf kartının verilməsi barədə müraciətlərə 30 gün müddətində baxılır.
Rəqəmsal taxoqraf kartının verilməsi üçün əlavə yoxlama aparılması zərurəti yarandıqda, həmin
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müddət 45 günədək uzadıla bilər. Bu müddətlər ərzində Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən rəqəmsal
taxoqraf kartının verilməsi və ya verilməsindən imtina edilməsi barədə qərar qəbul olunmalıdır.
4.9. Rəqəmsal taxoqraf kartını almaq istəyən şəxsə yalnız bir növ kart verilə bilər.
4.10. Rəqəmsal taxoqrafın daşıyıcı kartını almaq istəyən hüquqi şəxslərə və ya fərdi
sahibkarlara təsərrüfat ehtiyacları, daşımaların həcmi və yerinə yetirilən beynəlxalq daşımaların
xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, həmin növ kartın bir neçəsi verilə bilər. Daşıyıcı kartı bilavasitə
hüquqi şəxsin və ya fərdi sahibkarın və ya onlar tərəfindən sürücülərin iş və istirahət rejiminə
nəzarətin aparılması üçün təyin edilmiş və xüsusi təlim keçmiş məsul şəxsin adına rəsmiləşdirilə
bilər.
4.11. Bu Qaydanın tələbləri nəzərə alınmaqla, hüquqi şəxslərə və ya fərdi sahibkarlara
rəqəmsal taxoqrafın daşıyıcı kartından başqa servis emalatxanasının kartı da verilə bilər.
4.12. Hüquqi şəxslərə və ya fərdi sahibkarlara emalatxana tərəfindən yerinə yetirilən işlərin
həcmi və xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, rəqəmsal taxoqrafın servis emalatxanasının bir neçə kartı
verilə bilər.
4.13. Rəqəmsal taxoqrafın servis emalatxanasının kartı emalatxananın rəhbəri və ya
emalatxana üzrə təyin edilmiş məsul şəxsin adına rəsmiləşdirilə bilər.
4.14. Bu Qaydanın tələbləri nəzərə alınmaqla, servis emalatxanasına rəqəmsal taxoqrafın
servis emalatxanasının kartından başqa daşıyıcı kartı da verilə bilər.
4.15. Beynəlxalq avtomobil daşımalarında istifadə edilən avtonəq-liyyat vasitələrinin
sürücüləri tərəfindən iş və istirahət rejimlərinə riayət olunmasına nəzarəti həyata keçirən dövlət
orqanlarının səlahiyyətli işçilərinə yalnız bir nəzarət kartı verilə bilər. Rəqəmsal taxoqrafın nəzarət
kartı olan işçilərə digər növ kartlar verilə bilməz.
4.16. Qüvvədə olma müddətinin bitməsi ilə bağlı rəqəmsal taxoqraf kartının təzələnməsi
zərurəti yaranarsa, kartın sahibi həmin müddətin bitməsinə ən azı 15 gün qalmış yeni kartın
verilməsi üçün ərizə ilə Nəqliyyat Nazirliyinə müraciət etməlidir.
4.17. Qüvvədə olma müddətinin bitməsi ilə bağlı rəqəmsal taxoqraf kartının təzələnməsi yeni
kartın rəsmiləşdirilməsi qaydalarına uyğun olaraq aparılır. Rəqəmsal taxoqrafın sürücü və daşıyıcı
kartlarının təzələnməsi müvafiq ərizənin qeydiyyata alındığı vaxtdan 30 gündən, nəzarət və servis
emalatxanasının kartlarının təzələnməsi isə 15 gündən gec olmayaraq həyata keçirilir.
4.18. Sürücü kartının, daşıyıcı kartının, emalatxana kartının və nəzarətçi kartının ilk dəfə
verilməsi və təzələnməsi üçün təqdim edilən ərizələrin formaları bu Qaydanın 1-5 nömrəli
əlavələrində göstərilmişdir.
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5. Rəqəmsal taxoqraf kartlarının əvəz olunması qaydaları
5.1. Qüvvədə olma müddəti bitməmiş taxoqraf kartlarının əvəz olunması aşağıda göstərilən
hallarda həyata keçirilir:
5.1.1. kartın istifadəsini mümkün etməyən qüsurlar olduqda;
5.1.2. kart düzgün işləmədikdə;
5.1.3. kart zədələndikdə;
5.1.4. kart itdikdə və ya oğurlandıqda;
5.1.5. kartın sahibinə dair fərdi məlumatlar, o cümlədən soyadı, yaşayış yeri və ya kartın və
onun sahibinin eyniləşdirilməsinə təsir edən digər məlumatlar dəyişdikdə.
5.2. Milli sürücülük vəsiqəsi dəyişdirildikdə, taxoqraf kartının dəyişdirilməsi tələb olunmur.
5.3. Fərdi məlumatların dəyişdirilməsi ilə bağlı olmayan hallarda taxoqraf kartının əvəz
olunması barədə ərizə kartın sahibi tərəfindən əvəzolunma zərurətinin səbəbləri yarandığı andan 7
gün müddətində Nəqliyyat Nazirliyinə təqdim edilir.
5.4. Taxoqraf kartının itirilməsi və ya oğurlanması halları istisna olmaqla, əvəz olunan kart
Nəqliyyat Nazirliyinə qaytarılır. Əvəz olunan kart barədə Sazişin tərəflərinin taxoqraf kartlarının
uçotuna dair vahid avtomatlaşdırılmış sistemində müvafiq məlumat yerləşdirilir.
5.5. Fərdi məlumatların dəyişdirilməsi ilə bağlı olan hallarda taxoqraf kartının əvəz olunması
barədə ərizə kartın sahibi tərəfindən müvafiq fəaliyyətin (daşınmanın, nəzarət tədbirlərinin və s.)
başlanmasına ən azı 15 gün qalmış Nəqliyyat Nazirliyinə təqdim edilir.
5.6. Taxoqraf kartı itirildikdə və ya oğurlandıqda, kartın sahibi yeni kartın alınması üçün
ərizəni təqdim etməmişdən əvvəl kartın itməsi və ya oğurlanması barədə Nəqliyyat Nazirliyinə
məlumat verir və bu barədə arayış alır.
5.7. Kartın sahibinin yaşayış yerinin dəyişməsi (başqa ölkəyə köçməsi) ilə əlaqədar taxoqraf
kartının əvəz olunması yeni kartın rəsmiləşdirilməsi proseduruna uyğun olaraq aparılır. Bu halda
Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən yeni kart verilir, geri alınmış kart isə kartın sahibinin köçdüyü
ölkənin səlahiyyətli dövlət orqanına göndərilir.
5.8. İtirilmiş və ya oğurlanmış taxoqraf kartları barədə məlumat Sazişin tərəflərinin taxoqraf
kartlarının uçotuna dair vahid avtomatlaşdırılmış sistemində yerləşdirilir.
5.9. Qüsurlu, zədələnmiş və ya düzgün işləməyən taxoqraf kartları Nəqliyyat Nazirliyi
tərəfindən məhv edilir. Bu kartlar barədə məlumat Sazişin tərəflərinin taxoqraf kartlarının uçotuna
dair vahid avtomatlaşdırılmış sisteminin xüsusi bölməsində yerləşdirilir.
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5.10. Taxoqraf kartlarının əvəz olunması müvafiq ərizə daxil olduğu gündən 20 gün ərzində
həyata keçirilir.
5.11. İstifadədən çıxarılmış taxoqraf kartının əvəzinə verilən yeni taxoqraf kartının qüvvədə
olma müddətinin başlanması əvəz olunan kartın verildiyi tarixdən hesablanır. Əvəz olunan taxoqraf
kartının əvəzinə verilən yeni taxoqraf kartının qüvvədə olma müddətinə 6 aydan az vaxt qaldıqda
Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən yeni taxoqraf kartı verilə bilər.
5.12. Sazişin tərəfi olan digər dövlətdə verilmiş taxoqraf kartı əvəz olunduqda, əvəz olunan
kart Sazişin tərəflərinin taxoqraf kartlarının uçotuna dair vahid avtomatlaşdırılmış sistemində bu
barədə məlumatın yerləşdirilməsi üçün Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən səbəbi göstərilməklə, həmin
dövlətin səlahiyyətli orqanına qaytarılır. Bu halda Azərbaycan Respublikasında yeni verilmiş
taxoqraf kartına dair uçot məlumatları ilk dəfə verilən kartlar üçün nəzərdə tutulmuş qaydada
rəsmiləşdirilir.
5.13. Taxoqraf kartının əvəz olunması üçün ərizə bu Qaydanın 6 nömrəli əlavəsində
göstərilmiş formaya uyğun olaraq Nəqliyyat Nazirliyinə təqdim edilir.
6. Rəqəmsal taxoqraf kartlarının qüvvəsinin dayandırılması
və ləğv edilməsi qaydası
6.1. Aşağıdakı hallar aşkar olunduqda, Nəqliyyat Nazirliyi rəqəmsal taxoqraf kartının
qüvvəsini dayandıra və ya ləğv edə bilər:
6.1.1. kart saxtalaşdırıldıqda;
6.1.2. sahibinin icazəsi olmadan kart qanunsuz olaraq digər şəxslər tərəfindən istifadə
edildikdə;
6.1.3. kart saxta sənədlər və ya yanlış məlumatlar təqdim edilməklə alındıqda.
6.2. Rəqəmsal taxoqraf kartının qüvvəsinin dayandırılması və ya ləğv edilməsi Nəqliyyat
Nazirliyinin müvafiq qərarı ilə rəsmiləşdirilir. Həmin qərarda rəqəmsal taxoqraf kartının qüvvəsinin
dayandırılması və ya ləğv edilməsi səbəbləri göstərilir.
6.3. Qüvvəsi dayandırılmış və ya ləğv edilmiş rəqəmsal taxoqraf kartları barədə məlumat
Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən Sazişin tərəflərinin taxoqraf kartlarının uçotuna dair vahid
avtomatlaşdırılmış sistemində yerləşdirilir və həmin kartların istifadədən çıxarılması üçün zəruri
tədbirlər görülür.
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“Rəqəmsal taxoqraf kartlarının sisteminə dair Qayda”ya
1 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikasının
Nəqliyyat Nazirliyinə
_______________________________________________________________ tərəfindən
(ərizəçinin adı, soyadı, atasının adı)

Sürücü kartının ilk dəfə verilməsi üçün
ƏRİZƏ

Xahiş edirəm mənə beynəlxalq avtomobil daşımalarının həyata keçirilməsi zamanı istifadə ediləcək
sürücü kartını verəsiniz.
Sürücü kartının verilməsi üçün məlumatlar:

adı, soyadı, atasının adı _________________________________________________________
yaşayış ünvanı _________________________________________________________________
poçt ünvanı ____________________________________________________________________
doğulduğu tarix ________________________________________________________________
şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriyası və nömrəsi, kim tərəfindən və nə vaxt verilmişdir (xarici
vətəndaşlar üçün xarici pasportun məlumatları)
______________________________________________________________________________
milli sürücülük vəsiqəsinin nömrəsi _________________________________________________
sürücülük vəsiqəsinin verildiyi ölkənin adı ____________________________________________
ünsiyyət dili ___________________________________________________________________
xüsusi təlim keçmə barədə məlumat _________________________________________________
Bu ərizə ilə sürücü kartının verildiyi andan onun qüvvədə olma müddətinin bitməsinədək
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istifadə müddəti və şərtlərinə dair “Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat
vasitələri heyətinin işinə dair Avropa Sazişi”nin tələblərinin yerinə yetirilməsinə razı olduğumu
təsdiq edirəm.
Sürücü kartını ondan istifadə etmək hüququ olmayan digər şəxslərə verməməyi və
“Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri heyətinin işinə dair Avropa
Sazişi”nin tələblərinə və onun təyinatına uyğun olaraq, kartın istifadəsini mümkünsüz edən hallar
yarandıqda (məsələn, sürücülük hüquqlarından məhrumetmə və s.), kartı onu verən orqana
qaytarmağı öz öhdəmə götürürəm.
Sürücü kartının verilməsi üçün xidmət haqqını ödəməyə təminat verirəm.
Ərizədə göstərilmiş məlumatları ərizəyə əlavə olunan aşağıdakı sənədlərlə təsdiq edirəm:
1. şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin məlumatlarını (soyadı, adı, atasının adı, kim tərəfindən və nə vaxt
verilmişdir, qeydiyyat yeri) əks etdirən səhifələrinin surəti;
2. sürücülük vəsiqəsinin surəti;
3. xüsusi təlim keçmə barədə sənədin surəti;
4. fotoşəkil.

_____________

____________________

___________________________________

(tarix)

(ərizəçinin imzası)

(adı, soyadı)

M.Y.
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“Rəqəmsal taxoqraf kartlarının sisteminə dair Qayda”ya
2 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikasının
Nəqliyyat Nazirliyinə
_______________________________________________________________ tərəfindən
(ərizəçinin adı, soyadı, atasının adı)

Sürücü kartının təzələnməsi üçün
ƏRİZƏ

Xahiş edirəm mənə qüvvədə olma müddətinin bitməsi ilə əlaqədar beynəlxalq avtomobil
daşımalarının həyata keçirilməsi zamanı istifadə edilən yeni sürücü kartını verəsiniz.
Əvvəl verilmiş kartın nömrəsi ___________________________________________________
Şəxsi məlumatların dəyişdirilməsi barədə məlumatlar (əgər həmin məlumatlarda dəyişikliklər
olmuşdursa):
adı, soyadı, atasının adı _________________________________________________________
yaşayış ünvanı _________________________________________________________________
poçt ünvanı ___________________________________________________________________
doğulduğu tarix _______________________________________________________________
şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin nömrəsi, kim tərəfindən və nə vaxt verilmişdir (xarici vətəndaşlar
üçün xarici pasport məlumatları)
______________________________________________________________________________
milli sürücülük vəsiqəsinin nömrəsi ______________________________________________
sürücülük vəsiqəsinin verildiyi ölkənin adı ________________________________________
ünsiyyət dili ___________________________________________________________________
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Bu ərizə ilə sürücü kartının verildiyi andan onun qüvvədə olma müddətinin bitməsinədək
istifadə müddəti və şərtlərinə dair “Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat
vasitələri heyətinin işinə dair Avropa Sazişi”nin tələblərinin yerinə yetirilməsinə razı olduğumu
təsdiq edirəm.
Sürücü kartını ondan istifadə etmək hüququ olmayan digər şəxslərə verməməyi və
“Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri heyətinin işinə dair Avropa
Sazişi”nin tələblərinə və onun təyinatına uyğun olaraq, kartın istifadəsini mümkünsüz edən hallar
yarandıqda (məsələn, sürücülük hüquqlarından məhrumetmə və s.), kartı onu verən orqana
qaytarmağı öz öhdəmə götürürəm.
Sürücü kartının təzələnməsi üçün xidmət haqqını ödəməyə təminat verirəm.
Şəxsi məlumatların dəyişdirilməsi ilə əlaqədar ərizədə göstərilmiş məlumatları ərizəyə əlavə
olunan aşağıdakı sənədlərlə təsdiq edirəm:
1. şəxsi məlumatların dəyişdirilməsini təsdiq edən sənədlər;
2. fotoşəkil.
_____________

____________________

___________________________________

(tarix)

(ərizəçinin imzası)

(adı, soyadı)

M.Y.
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“Rəqəmsal taxoqraf kartlarının sisteminə dair Qayda”ya
3 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikasının
Nəqliyyat Nazirliyinə
________________________________________________________________ tərəfindən
(daşıyıcı hüquqi şəxsin adı və ya fərdi sahibkarın adı, soyadı, atasının adı)

Daşıyıcı kartının ilk dəfə verilməsi və təzələnməsi üçün
ƏRİZƏ
______________________________________________________________________ şəxsində
(vəzifəsi, adı, soyadı, atasının adı)

______________________________________________________________________________
(hüquqi şəxsin və ya fərdi sahibkarın adı)

beynəlxalq avtomobil daşımalarının həyata keçirilməsi zamanı istifadə ediləcək _____________
ədəd daşıyıcı kartının verilməsini xahiş edirik.
Bunlardan:
1. ____ ədəd daşıyıcı kartının _____________________________________________
(vəzifəsi, adı, soyadı, atasının adı)

2. ____ ədəd daşıyıcı kartının ___________________________________________
(vəzifəsi, adı, soyadı, atasının adı)

adına rəsmiləşdirilməsini xahiş edirəm.
Bu ərizə ilə daşıyıcı kartının verildiyi andan onun qüvvədə olma müddətinin bitməsinədək istifadə
müddəti və şərtlərinə dair “Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri
heyətinin işinə dair Avropa Sazişi”nin tələblərinin yerinə yetirilməsinə razı olduğumu təsdiq
edirəm.
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“Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri heyətinin işinə dair Avropa
Sazişi”nin tələblərinə və təyinatına uyğun olaraq, daşıyıcı kartının istifadəsini mümkünsüz edən
hallar yarandıqda, kartı qaytarmağı öz öhdəmə götürürəm.
Daşıyıcı kartının verilməsi üçün xidmət haqqını ödəməyə təminat verirəm.
Daşıyıcı kartının verilməsi üçün hüquqi şəxs (fərdi sahibkar) haqqında məlumatlar:
tam və qısaldılmış adı _________________________________________________
qeydiyyat və idarəetmə orqanının ünvanı ___________________________________
poçt ünvanı _____________________________________________________________
Daşıyıcı kartı verilən şəxs(lər) barədə məlumatlar:
sürücülərin iş və istirahət rejiminə nəzarətin həyata keçirilməsinə məsul şəxsin vəzifəsi, adı,
soyadı,
atasının adı ____________________________________________________________
doğulduğu tarix __________________________________________________________
şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin məlumatları (nömrəsi, kim tərəfindən və nə vaxt verilmişdir)
__________________________________________________________________________
xüsusi təlim keçmə barədə məlumat __________________________________________
sürücülərin iş və istirahət rejiminə nəzarətin həyata keçirilməsinə məsul şəxsin təyin edilməsi
barədə
əmrin nömrəsi və tarixi __________________________________________________
_________________________________________________________________________
Əvvəllər verilmiş daşıyıcı kartı haqqında məlumatlar:
kartın nömrəsi __________________________________________________________
qüvvədə olma müddəti _____________________________________________________
daşıyıcı kartının verildiyi şəxsin adı, soyadı, atasının adı ____________
_________________________________________________________________________
Ərizədə qeyd edilən məlumatları ərizəyə əlavə olunan aşağıdakı sənədlərlə təsdiq edirəm:
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1. hüquqi şəxsin (fərdi sahibkarın) dövlət qeydiyyatına alınması haqqında sənədin surəti;
2. sürücülərin iş və istirahət rejiminə nəzarətin həyata keçirilməsinə təyin edilmiş məsul şəxsin
şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti;
3. sürücülərin iş və istirahət rejiminə nəzarətin həyata keçirilməsinə məsul şəxsin təyin edilməsi
barədə əmrin surəti;
4. kartın verilməsi nəzərdə tutulmuş hər bir şəxsin xüsusi təlim keçməsi haqqında sənədin surəti;
5. təzələnməsi tələb olunan əvvəllər verilmiş kartlar.
_____________

____________________

___________________________________

(tarix)

(ərizəçinin imzası)

(adı, soyadı)

M.Y.
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“Rəqəmsal taxoqraf kartlarının sisteminə dair Qayda”ya
4 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikasının
Nəqliyyat Nazirliyinə
_______________________________________________________________ tərəfindən
(emalatxana rəhbərinin adı, soyadı, atasının adı, vəzifəsi)

Emalatxana kartının ilk dəfə verilməsi və təzələnməsi üçün

ƏRİZƏ
__________________________________________________________________________
(hüquqi şəxsin və ya fərdi sahibkarın adı)

_________________________________________________________________ şəxsində
(vəzifəli şəxsin vəzifəsi, adı, soyadı, atasının adı)

“Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri heyətinin işinə dair Avropa
Sazişi” üzrə səlahiyyətli orqan tərəfindən icazə verilən taxoqrafların quraşdırılması, yoxlanması,
plomblanması, təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi üçün _____________ ədəd emalatxana
kartının verilməsini xahiş edirik.
Bunlardan:
1. ___ ədəd emalatxana kartının _________________________________________
(vəzifəsi, adı, soyadı, atasının adı)

2. ___ ədəd emalatxana kartının _________________________________________
(vəzifəsi, adı, soyadı, atasının adı)

adına rəsmiləşdirilməsini xahiş edirik.
Emalatxana kartının verilməsi üçün hüquqi şəxs (fərdi sahibkar) barədə məlumatlar:
emalatxanaya səlahiyyət verilməsi haqqında attestatın tarixi və qeydiyyat nömrəsi
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__________________________________________________________________
tam və qısaldılmış adı __________________________________________________
qeydiyyat və idarəetmə orqanının ünvanı ____________________________________
poçt ünvanı ______________________________________________________________
Emalatxana kartının verilməsi üçün məlumatlar:
kartların alınması, saxlanılması və istifadə edilməsi üçün hüquqi şəxs (fərdi sahibkar) tərəfindən
təyin edilmiş təşkilatın rəhbəri və ya digər şəxsin (şəxslərin) adı, soyadı, atasının adı və vəzifəsi
___________________
doğulduğu tarix ___________________________________________________________
şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin məlumatları (nömrəsi, kim tərəfindən və nə vaxt verilmişdir)
_____________________________________________________________
xüsusi təlim keçmə barədə məlumat __________________________________________
kartın alınması, saxlanılması və istifadə edilməsi üçün məsul şəxsin təyin edilməsi barədə əmrin
nömrəsi və tarixi ____________________________________
Əvvəllər verilmiş emalatxana kartı haqqında məlumatlar:
kartın nömrəsi ___________________________________________________________
qüvvədə olma müddəti ______________________________________________________
kartının verildiyi şəxsin adı, soyadı, atasının adı _______________________
Bu ərizə ilə daşıyıcı kartının verildiyi andan onun qüvvədə olma müddətinin bitməsinədək istifadə
müddəti və şərtlərinə dair Sazişin tələblərinin yerinə yetirilməsinə razı olduğumu təsdiq edirəm.
“Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri heyətinin işinə dair Avropa
Sazişi”nin tələblərinə və təyinatına uyğun olaraq, emalatxana kartının istifadəsini mümkünsüz edən
hallar yarandıqda (müvafiq fəaliyyətin dayandırılması, emalatxanaya səlahiyyət verilməsi haqqında
attestatın qüvvəsinin dayandırılması və ya ləğv olunması, xidmət göstərilən növ taxoqrafların
istismardan çıxarılması və s.), kartı onu verən orqana qaytarmağı öz öhdəmə götürürəm.
Emalatxana kartının verilməsi üçün xidmət haqqını ödəməyə təminat verirəm.
Ərizədə göstərilən məlumatlar ərizəyə əlavə edilən aşağıdakı sənədlərlə təsdiq edilir:
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1. hüquqi şəxsin (fərdi sahibkarın) dövlət qeydiyyatına alınması haqqında sənədin surəti;
2. emalatxanaya səlahiyyət verilməsi haqqında attestatın surəti;
3. emalatxana üzrə təyin edilmiş məsul şəxsin və ya rəhbərinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin
surəti;
4. kartların alınması, saxlanılması və istifadə edilməsinə məsul şəxsin təyin edilməsi barədə əmrin
surəti;
5. kartın verilməsi nəzərdə tutulmuş hər bir şəxsin xüsusi təlim keçməsi haqqında sənədin surəti;
6. təzələnməsi tələb olunan ilk dəfə verilmiş kartlar.
_____________

____________________

___________________________________

(tarix)

(ərizəçinin imzası)

(adı, soyadı)

M.Y.
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“Rəqəmsal taxoqraf kartlarının sisteminə dair Qayda”ya
5 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikasının
Nəqliyyat Nazirliyinə
_______________________________________________________________ tərəfindən
(ərizəçinin vəzifəsi, adı, soyadı, atasının adı)

Nəzarətçi kartının ilk dəfə verilməsi və təzələnməsi üçün
ƏRİZƏ

Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən sürücülərin iş və istirahət rejiminə nəzarətin
həyata keçirilməsi üçün aşağıdakı əməkdaşlara nəzarətçi kartlarının verilməsini xahiş edirik:
Nəzarətçi kartının verilməsi üçün məlumatlar:
nəzarət orqanının adı ___________________________________________________
ünvanı __________________________________________________________________
Nəzarətçi kartının verilməsi nəzərdə tutulmuş şəxs(lər) barədə məlumatlar:
vəzifəsi __________________________________________________________________
doğulduğu tarix ___________________________________________________________
şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin məlumatları (nömrəsi, kim tərəfindən və nə vaxt verilmişdir)
_________________________________________
xüsusi təlim keçmə barədə məlumat __________________________________________
Bu ərizə ilə nəzarətçi kartının verildiyi andan onun qüvvədə olma müddətinin bitməsinədək istifadə
müddəti və şərtlərinə dair “Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri
heyətinin işinə dair Avropa Sazişi”nin tələblərinin yerinə yetirilməsinə razı olduğumu təsdiq
edirəm.
“Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri heyətinin işinə dair Avropa
Sazişi”nin tələblərinə və təyinatına uyğun olaraq, nəzarətçi kartının istifadəsini mümkünsüz edən
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hallar yarandıqda (kartın verildiyi nəzarətçi tutduğu vəzifədən azad olunduqda və s.), kartı onu
verən orqana qaytarmağı öz öhdəmə götürürəm.
Nəzarətçi kartının verilməsi üçün xidmət haqqını ödəməyə təminat verirəm.
Ərizədə qeyd olunan məlumatları ərizəyə əlavə edilən aşağıdakı sənədlərlə təsdiq edirəm.
Nəzarətçi kartının verilməsi nəzərdə tutulmuş şəxsə(lərə) dair məlumatlar:
1. şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin məlumatlarını (nömrəsi, soyadı, adı, atasının adı, kim tərəfindən
və nə vaxt verilmişdir, qeydiyyat yeri) əks etdirən səhifələrinin surəti;
2. xüsusi təlim keçmə barədə sənədin surəti;
3. fotoşəkil.
_____________

____________________

___________________________________

(tarix)

(ərizəçinin imzası)

(adı, soyadı)

M.Y.
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“Rəqəmsal taxoqraf kartlarının sisteminə dair Qayda”ya
6 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikasının
Nəqliyyat Nazirliyinə
_______________________________________________________________ tərəfindən
(ərizəçinin adı, soyadı, atasının adı)

Taxoqraf kartının əvəz olunması üçün
ƏRİZƏ
Aşağıda qeyd olunan hallara görə verilmiş taxoqraf kartının əvəz olunmasını xahiş edirik:
[ ] kartın istifadəsini mümkünsüz edən qüsurların olması;
[ ] kartın düzgün işləməməsi;
[ ] kartın zədələnməsi;
[ ] kartın itirilməsi;
[ ] kartın oğurlanması;
[ ] şəxsi məlumatların dəyişdirilməsi
_____________________________________________________________________________
(kartın dəyişdirilməsinə səbəb olan yuxarıdakı hallardan birini qeyd etməli)

_____________________________________________________________________________
(dəyişdirilən şəxsi məlumatlar, o cümlədən yaşayış yeri, soyadı və şəxsə dair digər məlumatlar göstərilməli)

Göstərilən məlumatlar aşağıdakı sənədlərin ərizəyə əlavə olunması ilə təsdiq edilir:
1. ərizədə qeyd olunan məlumatları təsdiq edən sənədlər;
2. əvəz olunan kart (itirilməsi və ya oğurlanması halları istisna olmaqla);
3. kartın itirilməsi və ya oğurlanması barədə arayış.
_____________

____________________

___________________________________

(tarix)

(ərizəçinin imzası)

(adı, soyadı)

M.Y.
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Qoşma 5
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2010-cu il 24 dekabr tarixli 244 nömrəli qərarı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

Taxoqrafların quraşdırılması, yoxlanması, təmiri, sınağı, kalibrlənməsi və onlara texniki
xidmət göstərilməsi ilə bağlı işləri yerinə yetirən xidmət mərkəzlərinin (servis
emalatxanalarının) fəaliyyəti
QAYDALARI
1. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 31 may tarixli, 110-IQ nömrəli
Qanunu ilə qoşulduğu “Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri
heyətinin işinə dair Avropa Sazişi”nə (bundan sonra — Saziş), “Ölçmələrin vəhdətinin təmin
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa, habelə Azərbaycan Respublikasının
digər normativ hüquqi aktlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır.
1.2. Bu Qaydalar taxoqrafların quraşdırılması, yoxlanması, təmiri, sınağı, kalibrlənməsi və
onlara texniki xidmət göstərilməsi ilə bağlı işləri yerinə yetirən xidmət mərkəzlərinə (servis
emalatxanalarına) (bundan sonra — emalatxana) dair tələbləri və onların fəaliyyətinə nəzarətin
həyata keçirilməsi qaydalarını müəyyən edir.
2. Emalatxanalara dair tələblər
2.1. Taxoqrafların quraşdırılması, yoxlanması, təmiri, sınağı, kalibr-lənməsi və onlara texniki
xidmət göstərilməsi ilə bağlı işləri yerinə yetirən emalatxanalar Azərbaycan Respublikasının
ərazisində qeydiyyatda olan və Sazişin tələblərinə uyğun olaraq, həmin işlərin yerinə yetirilməsini
təmin etmək üçün müvafiq işçi heyətə, texniki vasitələrə, istehsalat obyektləri və ərazilərinə malik
olan hüquqi şəxslər və ya fərdi sahibkarlar tərəfindən təşkil edilir.
2.2. Emalatxanalara sınaq və kalibrlənmə işlərini yerinə yetirmək məqsədi ilə laboratoriyalar
üçün müəyyən olunmuş qaydada Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və
Patent üzrə Dövlət Komitəsi (bundan sonra — Komitə) tərəfindən attestat verilir.
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2.3. Emalatxananın idarə olunması sistemi emalatxananın əsas ərazisi ilə yanaşı, kənar
sahələrdə, həmçinin müvəqqəti və ya səyyar məntəqələrdə də həyata keçirilən işləri əhatə edir.
2.4. Taxoqrafların quraşdırılması, yoxlanması, təmiri, sınağı, kalibrlənməsi və onlara texniki
xidmət göstərilməsi ilə bağlı işləri yerinə yetirmək üçün emalatxana zəruri ixtisası və peşə vərdişləri
olan işçi heyətə malik olmalıdır. Sazişin tələblərinə uyğun olaraq, həmin işçi heyətin tərkibində qeyd
edilən işlərin yerinə yetirilməsi üzrə xüsusi təlim keçmiş və müvafiq sertifikat almış ən azı bir
mütəxəssis olmalıdır.
2.5. Emalatxana taxoqrafların quraşdırılması, yoxlanması, təmiri, sınağı, kalibrlənməsi və
onlara texniki xidmət göstərilməsi ilə bağlı fəaliyyətin həyata keçirilməsi prosesini əks etdirən bütün
sənədlərin, o cümlədən uçot sənədlərinin və emalatxananın rəhbər və texniki işçilərinin
funksiyalarını və məsuliyyətini əks etdirən sənədlərin səmərəli idarə olunması sisteminə malik
olmalıdır.
2.6. Emalatxanalar taxoqrafların quraşdırılması, yoxlanması, təmiri, sınağı, kalibrlənməsi və
onlara texniki xidmət göstərilməsi ilə bağlı işlərin yerinə yetirilməsi üçün ərizələrin, damğalama və
möhürləmə alətlərinə və materiallarına, habelə onlardan və emalatxana kartlarından istifadə
edilməsinə dair sənədlərin uçotunun aparılması işini təşkil etməlidirlər.
2.7. Emalatxanalar Sazişin tələblərinə uyğun olaraq, yerinə yetirdikləri işlərin keyfiyyətinə
və təhlükəsizliyinə bilavasitə təsir edən ehtiyat hissələrinin, materialların, habelə digər zəruri
xidmətlərin satın alınmasına dair sənədlərə malik olmalıdırlar.
2.8. Emalatxanalar yerinə yetirilən işlərin təhlükəsiz və keyfiyyətli idarə edilməsi, o
cümlədən elektron daşıyıcılarda olan məlumatların bərpa olunması və qorunması, həmçinin
məlumatlara qanunsuz müdaxilələrin xəbərdar edilməsinin sənədləşdirilmiş sisteminə malik
olmalıdırlar.
2.9. Yerinə yetirilən işlərin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq, emalatxanaların texniki təchizatı,
o cümlədən istehsalat binaları, istifadə olunan avadanlıqlar, alətlər və ölçmə vasitələri Sazişin
tələblərinə və qanunvericiliyə əsasən taxoqrafların quraşdırılması, yoxlanması, təmiri, sınağı,
kalibrlənməsi və onlara texniki xidmət göstərilməsi ilə bağlı işlərin yerinə yetirilməsini təmin
etməlidir.
2.10. İstehsal sahəsində nəzarət cihazlarının təmirini, sənədlərin tərtib edilməsini, habelə
rəqəmsal taxoqrafdan və ya emalatxana kartlarından çıxarılmış məlumatların saxlanmasını təmin
edən texniki və proqram vasitələri üçün ayrıca iş yeri, habelə emalatxana kartlarının, məlumatların
ehtiyat nüsxələrinin, möhürlərin və möhür materiallarının saxlanması üçün seyf və ya dəmir yeşik
olmalıdır.
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2.11. Emalatxana avtonəqliyyat vasitəsində quraşdırılmış taxoqrafın parametrlərinin
yoxlanılması üçün uzunluğu 20 metrdən az olmayan hamar, bərkörtüklü və iriqabaritli
avtomobillərin manevr etməsinə imkan verən yol sahəsinə və ya diyircəkli sınaq stendinə malik
olmalıdır.
2.12. İşlərin görülməsi zamanı istifadə olunan avadanlıqlar, alətlər və ölçmə vasitələri
eyniləşdirilməli və emalatxana tərəfindən xüsusi kitabda qeydiyyata alınmalıdır. Qeydiyyat
məlumatlarında avadanlığın və ölçmə vasitələrinin adı, markası (modeli), istehsalçının adı və
ünvanı, eyniləşdirmə tipi, seriya nömrəsi, əsas xarakteristikaları, istifadə olunan proqram təminatı,
sınaq və təsdiqetmə sənədlərinin, sertifikatların və digər razılıq və icazə sənədlərinin nömrəsi
göstərilməlidir.
2.13. Emalatxananın proqram-texniki vasitələri qeydə alınmış məlumatların oxunması üçün
nəzarət cihazına qoşulmasını, emalatxana kartlarında olan məlumatların oxunmasını, həmçinin
məlumatların ehtiyat elektron daşıyıcılara köçürülməsini təmin etməlidir.
2.14. Nəzarət cihazından və ya emalatxana kartından köçürülmüş məlumatlar Sazişin
tələblərinə uyğun olaraq kənar müdaxilələrdən qorunmalıdır.
2.15. Emalatxanaların işinə aid olan bütün təlimatlar, standartlar, metodiki göstərişlər və
tövsiyələr işçi heyət üçün açıq olmalıdır.
2.16. Emalatxanaların təşkilati, maliyyə, texniki, normativ və metodiki təminatı Sazişin
tələblərinə uyğun olan və istismarına icazə verilən bütün növ taxoqrafların quraşdırılması,
yoxlanılması, təmiri, sınağı, kalibrlənməsi və onlara texniki xidmət göstərilməsi ilə bağlı işlərin
yerinə yetirilməsi imkanını təmin etməlidir.
2.17. Emalatxanada istifadə olunacaq yoxlama damğalarının və möhürlərinin hazırlanması
üçün sifariş edilən eskizlər Komitənin müəyyən etdiyi qaydada hazırlanmalı və razılaşdırılmalıdır.
3. Taxoqrafların sınağı və kalibrlənməsi ilə bağlı işlərin yerinə yetirilməsinə attestatın
verilməsi qaydası
3.1. Taxoqrafların sınağı və kalibrlənməsi ilə bağlı işlərin yerinə yetirilməsinə attestat
(bundan sonra — attestat) verilməsi üçün emalatxana Komitəyə şəxsən, yaxud poçt və ya elektron
ünvanına bu Qaydaların 1 nömrəli əlavəsinə uyğun formada tərtib edilən ərizə göndərməklə
müraciət edir.
3.2. Emalatxananın hazırlığının qiymətləndirilməsi üçün ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə
edilir:
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3.2.1. hüquqi şəxsin və fərdi sahibkarın dövlət qeydiyyatına alınmasını təsdiq edən
sənədlərin surəti;
3.2.2. emalatxananın əsasnaməsi;
3.2.3. emalatxananın pasportu.
3.3. Emalatxananın əsasnaməsinin strukturuna və məzmununa dair, habelə emalatxananın
pasportuna dair tələblər bu Qaydaların 2 və 3 nömrəli əlavələri ilə müəyyən edilir.
3.4. Emalatxanaya attestatın verilməsi barədə müraciətə onun qeydiyyata alındığı vaxtdan 5
gün ərzində baxılır.
3.5. Müraciətə baxılmanın nəticəsi müsbət olduqda, Komitə ilkin yoxlamanın aparılması
proqramını və müddətlərini göstərməklə, qəbul olunmuş qərarı ərizəçiyə göndərir.
3.6. Müraciətə baxılmanın nəticəsi mənfi olduqda, Komitə səbəblərini göstərməklə,
emalatxanaya attestat verilməsindən imtina edilməsi barədə qərarı ərizəçiyə göndərir.
3.7. Ərizəçinin müraciəti üzrə yoxlamanın aparılması üçün Komitə komissiya yaradır.
3.8. Komissiya tərəfindən emalatxananın bu Qaydalarla müəyyən edilmiş tələblərə
uyğunluğu hərtərəfli qiymətləndirilir.
3.9. Yoxlama ərizəçinin yerləşdiyi yer üzrə aparılır. Yoxlama zamanı müvafiq sənədlərlə
yanaşı, taxoqrafların quraşdırılması, yoxlanması, təmiri, sınağı, kalibrlənməsi və onlara texniki
xidmət göstərilməsi ilə bağlı işlərdə istifadə edilən cihazlar və digər texniki vasitələr də yoxlanılır.
3.10. Yoxlamanın nəticəsi müvafiq qaydada tərtib olunmuş aktla rəsmiləşdirilir. Həmin aktda
ərizəçinin müvafiq fəaliyyətlə məşğul olmasının mümkünlüyü (mümkünsüzlüyü) göstərilir.
3.11. Komissiyanın aktında ərizəçinin müvafiq fəaliyyətlə məşğul olmasının mümkünlüyü
göstərildikdə, Komitə attestatı rəsmiləşdirir, qeydiyyata alır və ərizəçiyə təqdim edir.
3.12. Attestatın forması Komitə tərəfindən təsdiq edilir.
3.13. Attestat Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi (bundan sonra — Nəqliyyat
Nazirliyi) tərəfindən müvafiq registrdə qeydiyyata alınır və qeydiyyata alındığı gündən qüvvəyə
minir.
3.14. Attestatın qeydiyyat proseduru qeydiyyat nömrəsinin verilməsini nəzərdə tutur. Həmin
qeydiyyat nömrəsi taxoqrafların sınağı və kalibrlənməsi zamanı emalatxana tərəfindən istifadə
olunur. Attestatın qeydiyyat nömrəsinin strukturu bu Qaydaların 4 nömrəli əlavəsinə uyğun olaraq
müəyyən edilir.
3.15.

Komissiyanın

aktında

ərizəçinin

müvafiq

fəaliyyətlə

məşğul

olmasının

mümkünsüzlüyü göstərildikdə, Komitə attestat verilməsindən imtina edilməsi barədə qərar qəbul
edir və imtinanın səbəblərini göstərməklə, həmin qərarı ərizəçiyə göndərir.
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3.16. Emalatxanaya attestat verilməsinə dair bütün işlər ərizənin qeydiyyata alındığı gündən
2 ay ərzində həyata keçirilməlidir.
4. Attestat verilmiş emalatxanaların fəaliyyətinə nəzarət
4.1. Attestat verilmiş emalatxanaların fəaliyyətinin Sazişin tələblərinə və Azərbaycan
Respublikasının müvafiq normativ hüquqi aktlarının müddəalarına uyğunluğuna nəzarət Nəqliyyat
Nazirliyi və Komitə tərəfindən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada həyata keçirilir.
4.2. Əvvəlcədən planlaşdırılmış (planlı) yoxlamalar ildə bir dəfə Komitə tərəfindən
Nəqliyyat Nazirliyi ilə birlikdə keçirilir. Emalatxana tərəfindən təhlükəsizlik tələblərinin pozulması,
taxoqraflarla manipulyasiya edilməsi halları barədə məlumatlar və ya emalatxananın fəaliyyəti ilə
bağlı şikayət daxil olduqda, operativ (plandankənar) yoxlamalar aparıla bilər.
4.3. Əvvəlcədən planlaşdırılmış (planlı) yoxlamalar emalatxananın yerləşdiyi yerdə aparılır.
4.4. Operativ (plandankənar) yoxlamanın əhatəsi və forması onun keçirilməsinin
əsaslarından asılı olaraq müəyyən edilir.
4.5. Əvvəlcədən planlaşdırılmış (planlı) və operativ (plandankənar) yoxlamaların nəticələri
aktla rəsmiləşdirilir.
4.6. Yoxlamalar zamanı emalatxananın işində avadanlığın nasazlığı, işçi heyətinin
çatışmazlığı və s. kimi nöqsanlar aşkar edildikdə, Komitə tərəfindən attestatın qüvvəsinin
dayandırılması barədə qərar qəbul olunur və həmin nöqsanların aradan qaldırılması üçün müddət
təyin edilir. Təyin edilmiş müddət ərzində nöqsanlar aradan qaldırıldıqda, attestatın qüvvəsi bərpa
edilir.
4.7. Yoxlamalar zamanı emalatxananın işində normativ sənədlərin kobud və ya mütəmadi
pozulması halları aşkar edildikdə, yaxud attestatın qüvvəsinin dayandırılmasına səbəb olmuş
nöqsanlar təyin edilmiş müddət ərzində aradan qaldırılmadıqda, attestat ləğv edilir.
4.8. Attestatın qüvvəsinin dayandırılması və ya ləğv edilməsi barədə Nəqliyyat Nazirliyinə,
həmçinin Sazişin digər tərəflərinin səlahiyyətli orqanlarına məlumat verilir.
4.9. Attestat ləğv edildikdə, emalatxana ona verilmiş emalatxana kartlarını Nəqliyyat
Nazirliyinə qaytarır.
4.10. Taxoqrafların sınağı və kalibrlənməsi üzrə işlərin yerinə yetirilməsinə attestat verilməsi
ilə əlaqədar mübahisələrə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada
baxılır.
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“Taxoqrafların quraşdırılması, yoxlanması, təmiri, sınağı, kalibrlənməsi və onlara texniki xidmət göstərilməsi
ilə bağlı işləri yerinə yetirən xidmət mərkəzlərinin (servis emalatxanalarının) fəaliyyəti Qaydaları”na
1 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinə
_________________________________________________ tərəfindən
(müəssisə rəhbərinin adı, soyadı, atasının adı)

Taxoqrafların sınağı və kalibrlənməsi ilə bağlı işlərin yerinə yetirilməsinə attestat verilməsi
üçün
ƏRİZƏ
Azərbaycan Respublikasının ərazisində “Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən
nəqliyyat vasitələri heyətinin işinə dair Avropa Sazişi”nin tələblərinə uyğun olaraq, taxoqrafların
sınağı və kalibrlənməsi ilə bağlı işlərin yerinə yetirilməsinə
__________________________________________________________________________
(hüquqi şəxsin və ya fərdi sahibkarın adı)

attestat verilməsini xahiş edirik.
1. Yerinə yetirilən işlərin növü _______________________________________________
ünvan _____________________________________________________________________
telefon ___________________________________________________________________
faks ______________________________________________________________________
e-mail ____________________________________________________________________
bank rekvizitləri _________________________________________________________
2. Emalatxananın rəhbərinin adı, soyadı, atasının adı
__________________________________________________________________________
3. Əlaqə üçün məsul olan şəxsin adı, soyadı, atasının adı.
__________________________________________________________________________
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Ərizəyə əlavə olunur:
1. Emalatxananın əsasnaməsi.
2. Emalatxananın pasportu.
3. Hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarların fəaliyyəti barədə sənədlərin (dövlət qeydiyyatına
alınması barədə sənədin, nizamnamənin) surətləri.
Rəhbər

Baş mühasib

__________________

__________________________________________

(imza)

(adı, soyadı, atasının adı)

__________________

__________________________________________

(imza)

(adı, soyadı, atasının adı)

“___” ______________ __ il.
M.Y.
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“Taxoqrafların quraşdırılması, yoxlanması, təmiri, sınağı, kalibrlənməsi və onlara texniki xidmət göstərilməsi
ilə bağlı işləri yerinə yetirən xidmət mərkəzlərinin (servis emalatxanalarının) fəaliyyəti Qaydaları”na
2 nömrəli əlavə

Emalatxananın əsasnaməsinin strukturuna və məzmununa dair tələblər
Emalatxananın əsasnaməsi özündə aşağıdakıları əks etdirməlidir:
- emalatxananın fəaliyyət sahəsini;
- hüquqi statusunu və işlərin müstəqil yerinə yetirilməsi şərtlərini;
- rəhbərliyin və texniki heyətin funksiyalarını, hüquq və vəzifələrini;
- təşkilati strukturunu;
- işçi heyət haqqında aşağıdakı məlumatları:

Sıra

Adı, soyadı,

Yerinə yetirilən

№-si

atasının adı

funksiyalar

İxtisas

İş təcrübəsi

Xüsusi təlim

Qeyd

keçmə, ixtisasın
artırılması,
attestasiya
haqqında məlumat

1

2

3

4

5

6

- istifadə olunan üsullar və texnologiyalar daxil olmaqla, emalatxananın iş reqlamentini.
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“Taxoqrafların quraşdırılması, yoxlanması, təmiri, sınağı, kalibrlənməsi və onlara texniki xidmət göstərilməsi
ilə bağlı işləri yerinə yetirən xidmət mərkəzlərinin (servis emalatxanalarının) fəaliyyəti Qaydaları”na
3 nömrəli əlavə

Emalatxananın pasportuna dair tələblər
1. Ümumi məlumatlar

Emalatxananın adı _______________________________________________________
Poçt ünvanı ______________________________________________________________
Telefon __________________________________________________________________
Faks _____________________________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________
Emalatxana rəhbərinin adı, soyadı, atasının adı __________________________
__________________________________________________________________________

2. Avadanlıq və alətlər
Sıra

Yerinə

Avadanlığın adı,

İstehsalçı (ölkə,

Əsas

İstismara

Yoxlanılması

№-si

yetirilən

modeli (markası),

şirkət, buraxılış

texniki

buraxılış ili

haqqında

işlərin adı

zavod və inventar

ili)

göstəriciləri

sənədin

nömrəsi

nömrəsi və
tarixi

1

2

3

4
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5

6

7

3. Ölçmə vasitələri
Sıra №-si

Ölçülən

Ölçmə

İstehsalçı

Ölçmə

parametrlərin adı

Ölçmə vasitələrinin metroloji

Ölçmə

vasitələrinin

(ölkə,

vasitələrinin

adı, modeli

şirkət)

istismara

ölçmə

dəqiqlik sinfi,

(markası),

buraxılış ili,

diapazonu

ölçmənin

haqqında

zavod

inventar

xətası

sənədlərin

nömrəsi,

nömrəsi

göstəriciləri

vasitələrinin
yoxlanılması

nömrəsi, tarixi,

buraxılış ili

qüvvədə olma
müddəti

1

2

3

4

5

6

7

8

4. İstehsalat obyektlərinin və onların ərazilərinin göstəriciləri
Obyektin

Xüsusi olaraq

təyinatı və
ərazisi

1

Xüsusi

Obyektdən

yaradılmış və ya

avadanlığın

istifadə

uyğunlaşdırılmış

(ventilyasiya,

olunmasına

2

Sahəsi

Temperaturu

3

İşıqlandırma

4

5

isitmə və s.)

dair icazənin

mövcudluğu

rekvizitləri

6

7

Qeyd

8

5. Sınaq və kalibrlənmə ilə bağlı işlərin yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan normativ
sənədlərin siyahısı
Sıra №-

Normativ sənədin

Normativ

Sənədin

Dəyişikliklərin edilməsi

si

xarakteri

sənədin adı

qüvvədə olma

tarixi və nömrəsi

Qeyd

müddəti
1

2

3

4
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5

6

“Taxoqrafların quraşdırılması, yoxlanması, təmiri, sınağı, kalibrlənməsi və onlara texniki xidmət göstərilməsi
ilə bağlı işləri yerinə yetirən xidmət mərkəzlərinin (servis emalatxanalarının) fəaliyyəti Qaydaları”na
4 nömrəli əlavə

Attestatın qeydiyyat nömrəsinin strukturu

AZ X X XX
AZ — Azərbaycan Respublikası
X — Qeydiyyat obyektinin növü: emalatxana (“E” hərfi ilə nişanlanır)
X — Attestatın sıra nömrəsi (“A” hərfindən “Z” hərfinədək )
XX — Attestatın sıra nömrəsi (01-dən 99-dək)
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