
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış 

əşyaların dövriyyəsinin tənzimlənməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” 2005-

ci il 12 sentyabr tarixli 292 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin 

buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin 

yoxlanılmasında “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi haqqında” 2008-ci il 11 noyabr 

tarixli 12 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi 

haqqında Əsasnamənin və Komitənin strukturunun təsdiq edilməsi barədə” 2012-

ci il 4 iyun tarixli 646 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin 

təmin edilməsi haqqında” 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 706 nömrəli, “Malların və 

nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsi üçün “Yaşıl dəhliz” və 

digər buraxılış sistemlərindən istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 

2016-cı il 21 may tarixli 920 nömrəli, “Rəqəmsal Ticarət Qovşağı kimi Azərbaycan 

Respublikasının mövqeyinin gücləndirilməsi və xarici ticarət əməliyyatlarının 

genişləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2017-ci il 22 fevral tarixli 1255 

nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və 

konsulluqları vasitəsilə qeyri-rezidentlərə elektron imza sertifikatının verilməsi 

Qaydası”nın və “www.azexport.az” internet portalı haqqında Əsasnamə”nin 

təsdiq edilməsi barədə” 2017-ci il 12 sentyabr tarixli 1598 nömrəli, “Azərbaycan 

Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin fəaliyyətinin təmin 

edilməsi haqqında” 2018-ci il 26 iyun tarixli 148 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik 

edilməsi və “Azərbaycan Respublikasından Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti 

məhsullarının ixracının tənzimlənməsi haqqında” 2005-ci il 1 aprel tarixli 218 

nömrəli Fərmanının ləğv edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 



Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində, “İstehlakçıların 
hüquqlarının müdafiəsi haqqında”, “Dövlət rüsumu haqqında”, “Mülki dövriyyədə 
olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış) əşyaların siyahısı haqqında”, 
“Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına 
xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı 
haqqında”, “Baytarlıq haqqında”, “Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və 
səmərəli istifadəsi haqqında” və “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 
2022-ci il 30 dekabr tarixli 789-VIQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara 
alıram: 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 12 sentyabr tarixli 292 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 9, maddə 798, 
№ 10, maddə 918; 2006, № 5, maddə 408; 2007, № 3, maddə 232, № 8, maddə 765; 
2008, № 1, maddə 7, № 8, maddə 719; 2009, № 3, maddə 163; 2013, № 6, maddə 654; 
2014, № 2, maddə 112, № 9, maddə 1027, № 10, maddə 1220; 2015, № 7, maddə 829; 
2016, № 1, maddə 45, № 6, maddə 1039, № 8, maddə 1375; 2017, № 3, maddə 353, № 
8, maddə 1521, № 11, maddə 1996; 2018, № 3, maddə 436, № 9, maddə 1840; 2019, 
№ 7, maddə 1224; 2022, № 5, maddə 471, № 8, maddə 838) ilə təsdiq edilmiş “Mülki 
dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi 
icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların dövriyyəsinə 
xüsusi icazə verən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Siyahısı”nda aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin: 

1.1. 15-ci hissənin “Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyalar” sütununda “Elmi” sözü 
“Qida təhlükəsizliyi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 13.1-ci maddəsində 
nəzərdə tutulmuş genetik modifikasiya olunmuş orqanizmlər və yem məhsulları istisna 
olmaqla, elmi” sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.2. 16-cı hissənin “Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyalar” sütununda “yeyinti” sözü 
“qida” sözü ilə, “Xüsusi icazə verən icra hakimiyyəti orqanı” sütununda “Səhiyyə Nazirliyi” 
sözləri “Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilsin. 

2. “Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən 
malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 11 noyabr tarixli 12 nömrəli 
Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 11, maddə 
968; 2009, № 2, maddə 68; 2017, № 8, maddə 1521; 2018, № 5, maddə 905; 2019, № 
6, maddə 1031; 2022, № 5, maddə 470) 3-cü hissəsində “qida məhsullarına münasibətdə 
qida təhlükəsizliyi sertifikatının, onların istehsalçılarının qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına 
alınmasına dair dövlət reyestrindən çıxarışın” sözləri “Qida təhlükəsizliyi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən tərtib edilən idxal zamanı elektron 
bildirişin, Qida Təhlükəsizliyi Reyestrindən çıxarışın, sağlamlıq sertifikatının, qida və yem 
məhsullarının təhlükəsizliyini təsdiq edən sənədlərin” sözləri ilə əvəz edilsin. 



3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 4 iyun tarixli 646 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 6, maddə 540; 2013, № 
12, maddə 1552; 2014, № 1, maddə 14; 2015, № 6, maddə 699; 2016, № 9, maddə 1487, 
№ 10, maddə 1626; 2017, № 12 (I kitab), maddə 2333; 2018, № 7 (I kitab), maddə 1487; 
2019, № 6, maddə 1031; 2020, № 2, maddə 97, № 6, maddə 702; 2022, № 7, maddə 
742, № 8, maddə 871; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 28 noyabr tarixli 
1891 nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük 
Komitəsi haqqında Əsasnamə”nin 4.1.5-ci yarımbəndində “qida məhsullarına 
münasibətdə qida təhlükəsizliyi sertifikatını, onların istehsalçılarının qida təhlükəsizliyi 
qeydiyyatına alınmasına dair dövlət reyestrindən çıxarışı” sözləri “Qida təhlükəsizliyi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən tərtib edilən idxal zamanı 
elektron bildirişi, Qida Təhlükəsizliyi Reyestrindən çıxarışı, sağlamlıq sertifikatını, qida və 
yem məhsullarının təhlükəsizliyini təsdiq edən sənədləri” sözləri ilə əvəz edilsin. 

4. “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 706 nömrəli Fərmanının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 9, maddə 858; 2013, № 
2, maddə 109, № 3, maddə 254, № 4, maddə 377; 2014, № 2, maddə 117, № 5, maddə 
486, № 9, maddələr 1027, 1044, 1048; 2015, № 6, maddə 708, № 8, maddə 917, № 10, 
maddə 1122; 2016, № 2 (II kitab), maddə 251, № 5, maddə 852, № 8, maddə 1384, № 
9, maddə 1464; 2017, № 2, maddə 174, № 4, maddə 564, № 5, maddə 809, № 8, 
maddələr 1521, 1531; 2018, № 3, maddə 437, № 6, maddə 1242, № 10, maddə 2013, 
№ 11, maddə 2553; 2019, № 1, maddə 61, № 4, maddə 647; 2020, № 8, maddələr 1039, 
1044, 1047; 2021, № 8, maddə 919, № 9, maddə 990, № 11, maddə 1217; 2022, № 5, 
maddə 475, № 10, maddə 1133; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 24 
noyabr tarixli 1887 nömrəli və 2023-cü il 24 yanvar tarixli 1996 nömrəli fərmanları) 5.17-
ci bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“5.17. qida təhlükəsizliyi sahəsində xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı: 

5.17.1. ixrac edilən qida və yem məhsullarına sağlamlıq sertifikatının verilməsi; 

5.17.2. Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə idxal olunmuş qida və yem 
məhsullarına, habelə qida məhsulları ilə təmasda olan material və məmulatlara idxal 
sağlamlıq aktının verilməsi; 

5.17.3. qida zənciri obyektinin (subyektinin) qeydiyyata alınmasına və ya təsdiq 
olunmasına, habelə qida məhsulları ilə təmasda olan material və məmulatların istehsalı 
və emalını həyata keçirən obyektlərin qeydiyyata alınmasına dair Qida Təhlükəsizliyi 
Reyestrindən çıxarış verilməsi; 

5.17.4. Qida Təhlükəsizliyi Reyestrində dəyişiklik edilməsi;”. 

5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 21 may tarixli 920 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 5, maddə 881; 2018, № 



12 (I kitab), maddə 2583; 2019, № 6, maddə 1031) ilə təsdiq edilmiş “Malların və nəqliyyat 
vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsi üçün “Yaşıl dəhliz” və digər buraxılış 
sistemlərindən istifadə Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

5.1. 1.5.3-cü yarımbənddə və 5.6-cı bənddə “qida məhsullarına münasibətdə qida 
təhlükəsizliyi sertifikatı, onların istehsalçılarının qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına 
alınmasına dair dövlət reyestrindən çıxarışın” sözləri “Qida təhlükəsizliyi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən tərtib edilən idxal zamanı elektron 
bildirişin, Qida Təhlükəsizliyi Reyestrindən çıxarışın, qida və yem məhsullarının 
təhlükəsizliyini təsdiq edən sənədlərin” sözləri ilə əvəz edilsin; 

5.2. 3.4.2-ci yarımbənddə “qida məhsullarına münasibətdə qida təhlükəsizliyi 
sertifikatına, onların istehsalçılarının qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmasına dair 
dövlət reyestrindən çıxarışa,” sözləri “sənədlərə, “Qida təhlükəsizliyi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən tərtib edilən idxal zamanı elektron 
bildirişə, Qida Təhlükəsizliyi Reyestrindən çıxarışa, qida və yem məhsullarının 
təhlükəsizliyini təsdiq edən” sözləri ilə əvəz edilsin. 

6. “Rəqəmsal Ticarət Qovşağı kimi Azərbaycan Respublikasının mövqeyinin 
gücləndirilməsi və xarici ticarət əməliyyatlarının genişləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 22 fevral tarixli 1255 nömrəli 
Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 2, maddə 
199; 2018, № 6, maddə 1236; 2021, № 1, maddə 43; Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2022-ci il 28 dekabr tarixli 1932 nömrəli Fərmanı) 10.1.3-cü yarımbəndində 
“qida məhsullarına qida təhlükəsizliyi” sözləri “qida və yem məhsullarına sağlamlıq” 
sözləri ilə əvəz edilsin. 

7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 12 sentyabr tarixli 1598 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 9, maddə 1645; 
2019, № 6, maddə 1031; 2021, № 1, maddə 44; 2022, № 5, maddə 467; № 8, maddə 
856) ilə təsdiq edilmiş “www.azexport.az” internet portalı haqqında Əsasnamə”nin 4.2.1-
ci yarımbəndinin 3-cü abzasında “qida məhsullarına qida təhlükəsizliyi” sözləri “ qida və 
yem məhsullarına sağlamlıq” sözləri ilə əvəz edilsin. 

8. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 26 iyun tarixli 148 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 6, maddə 1238, № 10, 
maddə 1991, № 11, maddə 2287; 2019, № 3, maddə 411, № 4, maddə 619, № 5, 
maddələr 839, 855, № 6, maddə 1027, № 12, maddə 1921; 2020, № 1, maddə 5, № 2, 
maddə 100, № 8, maddə 1039, № 11, maddə 1357; 2021, № 1, maddə 30, № 6 (I kitab), 
maddələr 579, 593, № 8, maddə 908, № 12, maddələr 1369, 1416; 2022, № 4, maddələr 
305, 306, № 5, maddələr 443, 448, № 10 maddə 1136; Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2022-ci il 28 dekabr tarixli 1928 nömrəli və 2023-cü il 26 yanvar tarixli 2001 
nömrəli fərmanları) ilə təsdiq edilmiş “Kiçik və orta biznes evlərində mikro, kiçik və orta 
sahibkarlıq subyektlərinə göstərilən xidmətlərin siyahısı”nın 20-ci hissəsinin “Göstərdiyi 
xidmətlər” sütununun 1-ci və 3-cü bəndləri aşağıdakı redaksiyada verilsin: 



“1. qida zənciri obyektinin (subyektinin) qeydiyyata alınmasına və ya təsdiq olunmasına, 
habelə qida məhsulları ilə təmasda olan material və məmulatların istehsalı və emalını 
həyata keçirən obyektlərin qeydiyyata alınmasına dair Qida Təhlükəsizliyi Reyestrindən 
çıxarış verilməsi”; 

“3. idxal olunmuş qida və yem məhsullarına, habelə qida məhsulları ilə təmasda olan 
material və məmulatlara idxal sağlamlıq aktının, ixrac edilən qida və yem məhsullarına 
sağlamlıq sertifikatının verilməsi”. 

9. “Azərbaycan Respublikasından Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracının 
tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 1 aprel tarixli 
218 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 4, 
maddə 293; 2006, № 5, maddə 401; 2014, № 5, maddə 477; 2016, № 8, maddə 1384; 
2018, № 5, maddə 895) ləğv edilsin. 

10. Bu Fərmanın 1-ci hissəsi 2023-cü il iyunun 30-dan qüvvəyə minir. 

11. Bu Fərmanın 2 – 9-cu hissələri 2023-cü il yanvarın 1-dən tətbiq edilir. 

  

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 20 fevral 2023-cü il 


