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G İ R İ Ş 

Мювзунун актуаллыьы: Azərbaycanın xarici dövlətlərlə ikitərəfli 

münasibətlərinin inkişafında idxal-ixrac əməliyyatları mühüm rol oynayır. Bu 

ölkələrarası münasibətlərin iqtisadi əlaqələrin genişlənməsində mühüm rol oynayır. 

Ölkədə inkişafın davamlılığının təmin edilməsi məqsədilə iqtisadiyyatın 

şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun və özəl sektorun inkişafı, sosial siyasətin 

əsas prioritetləridir. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi dirçəlişi ölkə mallarının 

yüksək keyfiyyətli və təhlükəsizliyini, onlar rəqabət qabiliyyətliyini, daxili və 

dünya bazarında istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsini təmin edən şərait 

olmadan mümkün deyildir. Ümumiyyətlə, keyfiyyət  islahatların, yeni bazar 

iqtisadiyyatına keçidin strategiyası olmalı, struktur dəyişikliyi, sərmayə qoyuluşu, 

sərmayelərin cəlb olunması, sabitlik, özəlləşdirmə, gəlirlilik və s.-dən yüksəkdə 

durmalıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, keyfiyyət böyük miqdarda yeni sərmayələr tələb 

etmir və sərmayələr keyfiyyətə təminat olmadan itirilmiş pullardir. 

Keyfiyyət elmi-texniki tərəqqinin obyektiv nəticəsi olduğundan, elmi-texniki 

tərəqqinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq onu nəzəri baxımdan istənilən qədər 

yüksəltmək, yaxşılaşdırmaq olar. Malların keyfiyyəti, yararlıq xassələrinin 

məcmusu onların istismarı və istehlakı zamanı özünü büruzə verir, yəni ehtiyatların 

istifadə prosesində itkisi və malların tam sərfi zamanında, bir sözlə, işləmə, istehsal 

prosesi, istifadə və istehlak anlarında bu xarakteristikalar aşkar olunur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, mallara olan tələblərin xüsusiyyətləri də mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir və müəyyən müddət ərzində onların təyinatı üzrə istifadəsinə 

təminat verir. Bu isə əhalinin maddi və mədəni səviyyəsindən asılı olaraq müxtəlif 

dövrlər üçün müxtəlif dərəcə və xarakter tələbatından asılıdır. Beləliklə də malların 

tələbat səviyyəsi və keyfiyyəti arasında müəyyən disproporsiya var ki, o da 

fasiləsiz olaraq artır və yeniləşir. Bu baxımdan mallara cari, perspektiv, ümumi və 

spesifik tələblər var ki, bu da gömrük ekspertizasının qarşısında duran əsas 

məsələlərdəndir. 



 6 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцстягил инкишаф едян республикамызын хариcи 

игтисади ялагяляри эцндян-эцня эенишлянмякдядир. Республика дахилиндя игтисади 

ислащатлар кечирилдийи бир дюврдя обйектив сябябляр цзцндян истещлак малларынын 

истещсалы мцвяггяти олараг азалмышдыр. Мящз бу сябядян  дя республика 

ящалисинин истещлак малларына олан тяляби хариcи юлкялярдян дахил олан маллар 

щесабына юдянилир. Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, сон дюврлярдя истещлак 

базарында сахталашдырылмыш, щяйат цчцн тящлцкяли вя кейфиййятсиз малларын щяъми 

эетдикcя артыр. Сон вахтлар истещлакчылары вя истещлак базарыны беля кейфиййятсиз 

маллардан мцщафизя етмяк бюйцк бир проблемя чеврилмишдир. Щазырда истещлак 

базарында сатылан эейим вя айаггабы малларынын щяъминин 40%-и, ятриййат, 

косметик вя синтетик йуйуъу васитяляринин 50%-и, балыг вя ят консервляринин 35%-

и, кяря йаьы вя мааргаринин 40- 45%-и, спиртли ичкилярин 60%-и, демяк олар ки, 

сахталашдырылыр. Истещлак базарыны кейфиййятсиз маллардан горумаг цчцн дювлят 

вя иътимаи тяшкилатларынын сяйлярини бирляшдирмяк олдугcа ваъибдир. 

Бу проблемин щяллиндя истещлак малларынын кейфиййятинин тяйин едилмясиндя 

йцксяк сяриштяли олан мцтяхясислярин йетишдирилмяси, щабеля йцксяк шяраитли 

истещлакчыларын малларын кейфиййятинин тяйини сащясиндя маарифляндирилмяси нязяри 

вя тяcрцби cящятдян республиканын игтисадиййатына бюйцк сямяря веря билян 

тядбирлярдян сайыла биляр.  

Республикайа дахил олан малларын кейфиййятинин йцксяк сяриштяли 

мцтяхясисляр тяряфиндян експертиза ямялиййатындан кечирилмяси щям дя стратежи 

ящямиййятя малик олан вязифялярдян сайылыр. Бу вязифянин йериня йетирилмясиндя 

gömrük ekspertizası ilə məşğul olan мцтяхясисляр фяал иштирак етмялидирляр. 

Ümumiyyətlə, gömrük ekspertizası gömrük nəzarətinin bir həlqəsi kimi 

Respublikanın iqtisadi mənafeyinin və təhlükəsizliyinin qorunması, qaçaqmalçılıq 

və gömrük işi sahəsində digər hüquqpozma hallarının aşkar edilməsi, qarşısının 

alınması, profilaktikası və  aradan qaldırılması, qaçaqmalçıliq kanallarının ləğvi, 



 7 

daxili istehsalçıların iqtisadi mənafelərinin müdafiəsi, istehlakçılarının 

hüquqlarının qurunması və s. məsələlərin həllində rolu əvəz olunmazdır. 

Ишин мягсяд вя вязифяляри:  Щазырда республикамызын истещлак базарында 

азад рягабят мцщити йарадылмышдыр. Беля мцщитдя йалныз ящали тялябиня cаваб 

верян йцксяк кейфиййятли рягабят габилиййятиня малик малларын сатышы щяйата 

кечириля биляр. Буну баша дцшян йерли истещсалчылар малларын рягабят 

габилиййятинин артырылмасынын йеэаня ролуну кейфиййятин йцксялдилмясиндя 

эюрцрляр. Истещсал малларынын кейфиййятинин обйектив вя дягиг тяйин едилмяси ися 

билаваситя експертлярин ясас вязифясидир. Мящз бу вязифялярин йериня йетирилмяси 

йцксяк сяриштяли експерт мцтяхясисляринин щазырланмасыны бир нюв ян актуал 

проблеминя чевирир.  

Диссертасийа ишиндя ашаьыдакы вязифяляр мцяййянляшдирилир: 

• Експертизанын структуруна дахил олан елементлярин ашкар едилмяси; 

• експерт фяалиййятинин тяснифаты; 

• gömrük експертизасынын тясдиг едилмяси сащясинин тяйини, онун 

апарылмасы принсипи вя ясаслары; 

• експертизанын фяргли cящятляринин цзя чыхарылмасы, онун башга нюв 

гиймятляндирмя фяалиййятляриндян фяргляндирилмяси; 

• експертлярин щцгуг вя вязифяляринин тяйин едилмяси, кейфиййятин тямин 

олунмасында онларын ролу; 

• kimyəvi məhsulların  експертиза субйектляринин тяшкилат структурунун 

юйрянилмяси; 

• експертиза кечирилмяси цзря метод вя васитяляря йийялянмяк; 

• kimyəvi məhsulların експертизасынын апарылмасынын тяшкил едилмясинин 

юйрянилмяси; 

• малларын експерт гиймятляндирилмясинин сянядляшдирилмяси 

тяcрцбясинин мянимсянилмяси. 
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Gömrük експертизасынын мягсяди – ямтяянин ясас характеристикаларынын 

мигдаръа вя ардыcыл гиймятляндирилмясинин, еляъя дя онлара тясир едян просеслярин 

гиймятляндирилмясинин апарылмасындан ибарятдир, лакин бу чох вахт билаваситя 

юлчцйя уйьун эялмядийиня эюря пешякар експертлярин мцщазиряляриня ясасланыр. 

Эюстярилян мягсядя  наил олмаг цчцн ашаьыдакы вязифяляри щялл етмяк 

ваъибдир: 

• експертизанын конкрет мягсядини нязяря алараг чешид вя кейфиййят 

эюстяриcилярин, еляcя дя хассяляри дцзэцн сечмяк; 

• эюстяриъилярин щягиги гиймятининт мцяййян едилмиш тялябляря 

уйьунлуьуну ашкар етмяк; 

• кейфиййят эюстяриcиляринин нязярдя тутулмуш гиймятини вя йа чяки 

ямсалыны тяйин етмяк; 

• ямтяянин кямиййятcя юлчцлмяси вя файдалылыг характеристикасыны 

мцяййянляшдирмяк; 

• нятиcя вя ряй тяртиб етмяк цчцн алынмыш мямулатлары тящлил етмяк вя 

гиймятляндирмяк.  

Kimyəvi məhsulların gömrük ekspertizası malın mənşə ölkasinin təyini, 

malın gömrük dəyərinin təyini, malların eyniləşdirilməsini, malların tərkibinin, 

fiziki və kimyəvi strukturunun təyini, malların çeşidi, sortu və növünün təyini, 

malların narkotik, güclü təsirə malik zəhərli, zəhərləyici maddələr qrupuna 

mənsubiyyətinin təyini, malların ekoloji və istismar təhlükəsizliyini təyini, 

malların Azərbaycan Respublikasının və xarici ölkə xalqlarının bədii, tarixi və 

arxeoloji varidatina mənsubiyyətinin təyini və s. məsələlərin müəyyən olunması 

üçün aparılır. 

Hazırki şəraitdə kimyəvi məhsulların idxal-ixracı xeyli inkişaf etmişdir. Belə 

ki, resrespublikamızın Avropa ittifaqı ölkələri, ABŞ, MDB, Türkiyə, İran və s. 

ölkələrlə ticarət əlaqələri ildən-ilə genişlənir. Bu baxımdan kimyəvi məhsulların 

ekspertizasının düzgün təşkili müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. 
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Bu səbəbdən диссертасийа ишинин  tədqiqat obyekti seçilməsi təsadüfü deyildir. 

Ишин нязяри методолоъи ясаслары: 

İşdə  gömrük ekspertizasının ümumi nəzəri-metodoloji əsasları tədqiq 

edilir.Belə ki, bu sahədə alimlərin fikirləri, normativ hüquqi sənədlər araşdırılır. 

Burada gömrük ekspertizasının anlayışı, mahiyyəti, növləri, onun həyata keçirilmə 

mərhələləri , həmçinin gömrük ekspertizasının həyata keçirilməsində istifadə 

olunan texniki vasitələr və metodlardan  geniş şəkildə bəhs edilmişdir. 

Ишин елми йенилийи: 

- kimyəvi məhsulların gömrük ekspertizasının səmərəli təşkilinin Azərbaycan 

iqtisadiyyatının inkişafında oynadığı rolу мцяййян етмяк;  

- kimyəvi məhsulların  gömrük ekspertizasının təşkilatı strukturu və 

qanunvericilik bazasıнын тякмилляшдирилмяси истигамятлярини мцяййянляшдирмяк;  

- kimyəvi məhsulların  ekspertizanın səmərəli təşkilinin Azərbaycanın 

iqtisadiyyatının inkişafına təsiriни тящлил етмяк.Xüsusi olaraq neft-kimya 

məhsullarının ekspertizası. 

-   эяляжякдя kimyəvi məhsulların ekspertizasının aparılmasının  

тякмилляшдирилмяси цчцн елми тяклифляр вермяк; 

- kimyəvi məhsulların  gömrük ekspertizasının təşkilinin 

təkmilləşdirilməsində beynəlxalq təcrübənin  və mərkəzi, habelə yerli gömrük 

laboratoriyalarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinin əhəmiyyətinи 

мцяййянляшдирмяк. 

Dissertasiya иши эириш, цч фясил, нятижя вя istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısından 

ибарятдир. 
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Ы ФЯСИЛ. Ekspertizanın aparılmasının metodoloji əsasları 

1.1. Eкспертизанын aparılmasının məqsəd və vəzifələri 

 

«Експертиза» франсызжа – ехпертисе, латынжа – еспертус сюзцндян олуб, щяр 

щансы бир мясялянин щялли цчцн хцсуси билик тяляб едян вя ясасландырылмыш 

нятижяйя эялян тядгигат демякдир. 

Тятбиги сащяляриндян асылы олараг експертиза груплары: ямтяя – мал, 

технолоъи, мящкямя, щцгуги, тибби, ямяк, мцщасибат (аудитор), еколоъи вя с. 

сащялярдя фяалиййят эюстярирляр. Пешякар фяалиййятин нювц кими експертиза халг 

тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляриндя эениш тятбиг едилир. 

Експертиза апарылмасы практикасынын тарихини чох гядимлярдя ахтарыб 

тапмаг олар. Експертизанын методолоъи ясаслары ися анжаг ХХ ясрин икинжи 

йарысындан инкишаф етмяйя башламышдыр.  

Бу ясаслары билмядян мцасир сявиййядя експертиза апармаг мцмкцн 

дейилдир. Бунун цчцн тядрис фяннинин вя пешякар фяалиййятин предметини, мягсяд 

вя вязифялярини, гурулушуну мцяййян етмяк чох важибдир. 

Мцстягил тядрис фянни кими бу сащяйя пешякар биликлярин йюнялдилмяси ХХ 

ясрин 90-жы илляриндян башламышдыр. Бу да базар игтисадиййатынын инкишафы вя 

бунунла ялагядар коммерсийа фяалиййятинин обйекти ямтяянин даща дярин 

юйрянилмяси зяруриййятиндян иряли эялир. Бундан яввял истенлак малларынын 

експертизасы щаггында информасийа айры – айры мящсулларын цзви сурятдя 

ямтяяшцнаслыг характеристикасына дахил едилирди вя айры-айры мал групларына вя 

ямтяяшцнаслыьын хцсуси бюлмяляри арасында пайлашдырылырды. 

Истещлак маллары базарында рягабят мцщитинин йарадылмасы, илк нювбядя, 

кейфиййятин йцксялдилмяси щесабына онларын рягабят габилиййятинин артырылмасыны 

юн плана чякирди. Буна эюря дя, йцксяк пешякарларын – ямтяяшцнас експертлярин 

щазырланмасы зяруряти мейдана чыхды. Беля тякмилляшмя йолларындан бири дя йени 

«Истенлак малларынын експертизасы» тядрис планы ишляниб щазырланмышдыр ки, бурада 

истещлак маларынын експертизасы сащясиндя ясас нязяри мцддяалар системляш-

дирилмиш вя цмумиляшдирилмишдир. 
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Тядрис фяннинин мязмуну, структуру онун ясас мягсядиля тяйин едилир вя 

истянилян пешякар фяалиййятя мяхсус важиб елементлярин юйрянилмяси цзяриндя 

гурулур.  

Gömrük експертизасынын структуру систематик олараг ашаьыдаки шякилдя 

эюстярилмишдир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шякил 1. Gömrük експертизасынын стуруктуру. 

 

Gömrük експертизасынын ясас мягсяди истещлакчылары кейфиййятсиз маллардан 

горумаг мягсядини дашыйыр. 

Gömrük експертизасы сяриштяли експерт тяряфиндян малын ясас хассяляринин 

гиймятляндирилмяси, еляжя дя сон нятижя олан ямтяя дювриййяси просесиндя 

гярарларын гябулу цчцн мцстягил ясасландырылмыш нятижялярин верилмясидир.  

Експертиза апарыларкян ямтяянин хассяляринин ясасыны тяшкил едян щяр шей: 

чешид, кейфиййят, дяйяр вя йа онларын анжаг бир щиссяси гиймятляндирилир. 

Експерт гиймяти – истещлак малларынын вя йа обйектлярин комплекс вя 

ващид характеристикаларынын сечилмяси, онларын щягиги мащиййятинин мцяййян 

едилмяси, верилян тялябляря уйьунлуьунун експерт тяряфиндян тясдиглянмяси цчцн 

апарылан ямялиййатларын мяжмусудур.  

Gömrük експертизасы (Ям.Е.) 

Мягшяд вя 
вязифяляр 

 

Принсипляр Обйектляр 

 
База 

 
Вясаитляр 

 

 
Тяснифат 

 
Субйектляр 

 

 
Методлар 

 

 
Ям.Е.тяшкили 

 

Сон нятижя – експертиза акты 
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Експерт гиймятляндирмя заманы ямтяя характеристикасына вя йа башга 

обйектляря гойулан тялябляр анжаг норматив сянядлярля дейил, щям дя експерт 

тяряфиндян мцяййяян едиля биляр.  

Бу щалда ямтяя мялуматы дедикдя маркаланмада эюстярилмиш малы 

мцшайият едян сянядлярдя вя йа башга информасийа мянбяляриндя (норматив, 

техники сянядлярдя, елми, тядрис мялумат ядябиййатында вя с.) эюстярилян мя-

луматлар нязярдя тутулур. Ямтяя щаггында даща ятрафлы информасийа, айры – айры 

мал групларындан бящс едян ямтяяшцнаслыг дярсликляриндя юйрянилир.  

Експерт фяалиййятиндя бахылмасы важиб олан диэяр терминлярин мащиййяти 

тядрис фяннинин айры-айры бюлмяляриндяки шякиллярдя изащ едилир.  

Онун юйрянилмя методикасы пешякар фяалиййятин гаршыйа гойдуьу мягсяд 

вя вязифялярин дягиг тяйин олунмасыны тяляб едир ки, бу да тящсилин конкрет 

нятижяси олмалыдыр. «Експертизанын нязяри ясаслары» фяннинин юйрянилмяси мягсяди 

експертин пешякар фяяалиййяти цчцн важиб олан нязяри биликлярин, практики бажарыьын вя 

маллара гиймят вермяк вярдишляринин газанылмасыдыр.  

Фяннин вязифяляри ашаьыдакылардыр: 

• експертизанын структуруна дахил олан елементлярин ашкар едилмяси; 

• експерт фяалиййятинин тяснифаты; 

• ямтяя експертизасынын тясдиг едилмяси сащясинин тяйини, онун апарылмасы 

принсипи вя ясаслары; 

• експертизанын фяргли жящятляринин цзя чыхарылмасы, онун башга нюв гий-

мятляндирмя фяалиййятляриндян фяргляндирилмяси; 

• експертлярин щцгуг вя вязифяляринин тяйин едилмяси, кейфиййятин тямин 

олунмасында онларын ролу; 

• истещлак малларынын експертиза субйектляринин тяшкилат структурунун юй-

рянилмяси; 

• експертиза кечирилмяси цзря метод вя васитяляря йийялянмяк; 

• истещлак малларынын експертизасынын апарылмасынын тяшкил едилмясинин 

юйрянилмяси; 
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• малларын експерт гиймятляндирилмясинин сянядляшдирилмяси тяжрцбясинин 

мянимсянилмяси. 

«Истещлак малларынын експертизасы» ямтяяшцнаслыг истигамятиня аид олан 

хцсуси фянн сайылыр. Фяннлярарасы ялагялярдян ися ашаьыдакы цмумпешяйюнцмлц 

вя хцсуси фяннляр эялир: «Кимйа», «Физика», «Микробиолоэийа», «Истещлак 

малларынын ямтяяшцнаслыьынын нязяри ясаслары», «Ярзаг вя гейри-ярзаг малларынын 

ямтяяшцнаслыьы» (хцсуси бюлмяляр), «Стандартлашдырма, метролоэийа, 

сертификасийа» фянни.  

Йухарыдакы фяннляри юйряняркян тялябяляр тяряфиндян мянимсянилмиш билик 

вя бажарыглар ямтяя експертизасынын ясасларыны юйрянмяк цчцн важибдир. 

Gömrük експертизасынын мягсяди – ямтяянин ясас характеристикаларынын 

мигдаржа вя ардыжыл гиймятляндирилмясинин, еляжя дя онлара тясир едян про-

сеслярин гиймятляндирилмясинин апарылмасындан ибарятдир, лакин бу чох вахт 

билаваситя юлчцйя уйьун эялмядийиня эюря пешякар експертлярин мцлащизяляриня 

ясасланыр. 

Эюстярилян мягсядя наил олмаг цчцн ашаьыдакы вязифяляри щялл етмяк важибдир: 

• експертизанын конкрет мягсядини нязяря алараг чешид вя кейфиййят 

эюстярижилярини, еляжя дя хассяляри дцзэцн сечмяк; 

• эюстярижилярин щягиги гиймятинин мцяййян едилмиш тялябляря уйьунлуьуну 

ашкар етмяк; 

• кейфиййяят эюстярижиляринин нязярдя тутулмуш гиймятини вя йа чяки ямсалыны 

тяйин етмяк; 

• ямтяянин кямиййятжя юлчцлмяси вя файдалылыг характеристикасыны мцяййян-

ляшдирмяк; 

• лазым олан информасийанын топланмасына наил олмаг вя бундан екс-

пертиза мягсяди цчцн истифадя етмяк; 

• нятижя вя ряй тяртиб етмяк цчцн алынмыш мялуматлары тящлил етмяк вя 

гиймятляндирмяк. 

Илк дяфя кейфиййят категорийасы гядим йунан философу Аристотел тяряфиндян 

арашдырылмышдыр (б.е.я. 384- 322-жи илляр). О, кейфиййяти айры-айры нюв кими тяйин 
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едир, йяни беля мювжуд нюв яламяти кими онун «варлыьыны о гябиляйя мянсуб 

олан диэяр нювдян фяргляндирирди». 

Аристотел еля вахт кямиййятля кейфиййятин гаршылыглы ялагяси проблеми суалыны 

ортайа чыхартды. Сонралар алман алими Щеэел (1770 - 1831) мянтиги олараг 

кейфиййятля кямиййятин цзви ялагясини исбат етди. 

Бундан ялавя Щеэел тяряфиндян тяйин едилмишдир ки, юз кейфиййят – 

кямиййят шяртляри иля бцтцн реал обйектлярин «кейфиййят ващиди», йяни юз щяддляри 

вардыр ки, бу щцдудлар чярчивясиндя обйектин чярчивяси дяйишир. 

Беляликля, мясялян, яэяр бузу истясян, бу вахт о, 00  о суйа дюнцр, 1000С 

бухара чеврилир. 

Демяли, кейфиййят дяйишикликляри дяряжя мигдар дяйишикликляри иля шярт-

ляндирилян Щ2О мадди вязиййятинин дяйишиклийиндян асылыдыр. 

Бу гябилдян олан щадисяляр кямиййят дяйишикликляринин кейфиййят дяйи-

шикликляриня кечиди щаггында (цмуми) фялсяфи ганунда юз яксини тапмышдыр. Бу 

щалда кейфиййят дяйишикликляри заманы вя щямин обйектин кейфиййятиня хас олан 

шяртляр кямиййят ващиди щцдудлары чярчивясиндя сахланылыр (щямишя йох). 

Эюрцнцр, ейни обйект мцхтялиф шяраитлярдя мцхтялиф кейфиййятя малик ола 

биляр. Щяр бир хасся юз интенсивлийиня, йаранма эцжцня маликдир, йяни кямиййят 

шяртляриня – юлчцсцня маликдир. 

Мащиййят шяртляри чярчивясиндя обйектин щяр бир конкрет кейфиййяти дя, 

щямчинин дяйишикликляриня мяруз гала биляр, анжаг о, мащиййятжя кюкцндян 

йох, тядрижян кямиййят эюстярижиляриня ясасян дяйишир. 

Верилян обйектин кейфиййят – кямиййят хассялярини тапмаг цчцн обйектин 

юлчцляринин физики, техники, биолоъи вя башга юлчц ващидляриндян истифадя едилир ки, 

онларын да хассяляринин яламятляри вя хцсусиййятляри верилян обйектин 

мащиййятини характеризя едир. 

Кейфиййят щаггында анлайыш беля тяртиб едилир: кейфиййят обйектин йарарлы 

хассяляринин мяжмусудур ки, о да юзцнц тяйинатына эюря истисмар олунма 

просесиндя эюстярир. 
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Бу конкрет ифадя башгаларындан ящямиййятли дяряжядя фярглянир ки, бурада 

анжаг кейфиййят, обйект тяряфиндян онун тяйинатына эюря истифадя едилмясиндя 

рол ойнайыр. 

«Кейфиййят» анлайышынын бу ачыгланмасы файдалылыг анлайышы иля баьлыдыр вя 

юз мязмунунда обйектив вя субйектив щиссяляря маликдир. 

Ганунверижилик тяряфиндян гябул едилмиш «Мящсулун кейфиййяти» анлайы-

шына мцражият едяк. 

Бейнялхялг ИСО 8402 – 84 «Кейфиййят. Лцьят» стандартларында мящсулун 

кейфиййяти обйектин хассялярин мяжмусу кими тяйин едилМишдир ки, бу да 

нязярдя тутулмуш тялябатын юдянилмяси габилиййятиня ясасланыр. 

Йерли ДЮСТ (ГОСТ) 15 467 - 79 даща дольун ачыгланма верир. 

«Кейфиййят – мямулатын хассяляринин топлусудур ки, щямин мящсулун 

онун тяйинатына уйьун олараг, тяляб олунан функсийаны йериня йетирилмяси иля 

шяртляндирилир». 

Експертизанын кечирилмясиндя мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин бюйцк 

ящямиййяти вардыр. Демяк олар ки, бунлар бир – бириля баьлыдыр вя оня эюря дя, 

щямишя «Мящсулун кейфиййятинин експертизасы» кими йазылыр. 

Експертиза – експертиза олунан мящсулун мцстягил тядгигатыдыр, о да 

сялащиййяятли мцтяхяссис (експерт) тяряфиндян обйектив фактлара ясасланараг 

щяллини тапмаг мягсяди иля апарылыр. 

Мящз нязярдя тутулан анлайыш – мящсулун баьланмыш мцгавиля шяртляриня, 

мигдарына, кейфиййятиня, габлашдырылмасына вя маркаланмасына уйьунлуьунун 

йохланмасы мягсядини дашыйыр. Истещлак хассяляриня эюря мящсулун кейфиййяят 

дяряжяси вя йа дяряжясиня эюря, гцсурларын йаранма сябябляринин арашдырылмасы 

вя кейфиййят фаизинин гцсурлара эюря ашаьы дцшмяси, мящсулун идентификасийа вя 

с. баша дцшцлцр. 

Илкин мящсулун кейфиййятинин гиймятляндирилмяси (експертизасы) б.е.я. ХВ 

ясря тясадцф едир. О вахт чох мяшщур Крит адасында йашайыб ишляйян дулузчулар 

юз мямулатларыны (бошгаб, долча вя с.) хцсуси ишарялярля маркалайырдылар, бу 

марка ишаряляр дя онлары щазырлайан устанын кимлийини эюстярир вя мящсулун 
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кейфиййяти щаггында мялумат верирди. Крит адасы сакинлярдя щямин маркалара 

ясасян мящсул устасынын дягиг ким олдуьуну билирдиляр вя бу усталарын адындан 

истифадя едяряк сатылан башга (сахта) мящсул тез заманда ашкар едилирди. Беля 

кейфиййят «експертизасы», «адлар шкаласы» вя йа «цнван шкаласы» иля тяйин 

едилирди. 

Еля индинин юзцндя дя фирма нишанлары вя йа бу гябилдян башга кейфиййят 

нишаняляри мящсулун кейфиййятинин тяйин едилмясиня зяманятдир. 

Даща сонралар, истещлакчыларын цмумиляшдирилмиш тяжрцбясиня ясасланан, 

мящсулун кейфиййятинин експерт методла гиймятляндирилмяси бир нювц кими 

истифадя олунан «коллектив мцдриклцк» цсулуну эюстярмяк олар. 

Кейфиййятин експерт гиймятляндирилмясиндя гядим тарихли нцмуня – 

шярабларын дегустасийасы ола биляр. 

Ямяк мянсулларынын эетдикжя артан истещлакчы тялябляриня уйьун олма 

хцсуси елми фянн – ямтяяшцнаслыьын йаранмасына эятириб чыхартды. 

Бу сатыш базарларынын чешидлямя, щямчинин, кейфиййятин гиймятлян-

дирилмясини (експертизасы) тяляб едян мцхтялиф нювлярдя вя кцлли мигдарда 

малларын ахыны иля изащ олунур. Илк ямтяяшцнаслыг кафедрасы 1549 – жу илдя, 

Италийада Падуан Университетинин няздиндя тяшкил олунмушдур. 

Бейнялхалг тижарятин инкишафы мящсулларын кейфиййят дяряжяси цзря че-

шидлянмясини, бунун цчцн ися няинки, мящсулун хцсусиййятляринин айры-айры 

эюстярижилярини юлчмяк, щямчинин, онун кейфиййятинин гиймятляндирилмясини тяляб 

едирди. 

Бунунла ялагядар олараг ХЫХ ясрин вя ХХ ясрин яввялляриндя Авропада 

вя АБШ-да мящсулун кейфиййятинин гиймятляндирилмясиндян эениш истифадя 

олунмаьа башланды. Сонралар тядрижян мящсулун кейфиййятинин експертизасы 

функсийалары да тятбиг едилмяйя башлады. 

Кечмиш ССРИ-дя илк дяфя мящсулун кейфиййятинин гиймятляндирилмяси 

аналитик експерт методунун тямялини танынмыш эямигайырма мцтяхяссиси, механик 

вя рийазиййатчы, кечмиш ССРИ ЕА-нын цзвц А.Н.Крылов (1863-1945) йаратмышдыр. 

О, уйьун ямсалларын кюмяйи иля щяр бир щярби эяминин хассялярини вя онларын 
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бярабяргиймятли олмамасыны нязяря алараг, експерт методу иля щярби эямилярин 

тягдим олунан тикинти лайищялярини гиймятляндирирди. 

ХХ ясрин 20-30-жу илляриндя кечмиш ССРИ-дя вя диэяр юлкялярдя малларын 

кейфиййятинин гиймятляндирилмясинин експерт методу практикада уьурла щяйата 

кечирилирди. П.Бридъмен кейфиййяти характеризя едян, мцхтялиф параметрин бир 

нечя кямиййят гиймятляндирилмясини (експертизасыны) бир (ортаг) эюстярижийя 

эятирилмяси цсулуну тягдим етди. 1928-жи илдя щямин проблеми М.Аранович дя 

щялл етди. 

Дцнйанын бир чох йцксяк инкишаф етмиш дювлятляриндя експертизанын 

кейфиййяти сюзц (йяни беля бир анлайыш йохдур), явязиня кейфиййятин менежменти 

(инэилис дилиндя кейфиййятин идаря олунмасы) ишлянилир. Она эюря дя, кейфиййятин 

менежменти мящсулу истещсалына нязарят (експертиза) кими баша дцшцлцр. 

Щесаб олунур ки, кейфиййятин мцтямади шякилдя артма фазасы 1950-жи 

иллярдян америкалы профессор Едвардс Демингинин чыхышындан сонра башланды. 

Мцщазиряляр заманы о, йцзлярля йапон менежерляри иля эюрцшдц. Онун чыхышлары 

кичик вя ири компанийаларын нцмайяндяляри тяряфиндян якс-сяда иля гаршыланды. 

Профессор Е. Деминг онун щямкары Ж. Журан тяряфиндян щазырланмыш 

хцсуси програмда ясас девиз: «мямулатын кейфиййятинин ясасы, ямяйин, ишин 

кейфиййяти вя бцтцн сявиййялярдя менежмент кейфиййяти» иди. 

Юзцнцн 14 нязяриййясиндя Е.Деминг кейфиййят нязаряти нязяриййясини 

характеризя етди. Бу нязяриййя Йапонйа цчцн малларын рягабят апармасында 

апарыжы мювге тутмаьа шяраит йаратды. Бу модел эениш експерт даирясинин 

арашдырма ишляриня шяраит вя кейфиййятя йени бахыш йаратды. 

Е.Демингин даща конкрет кейфиййят арашдырмасы нювбяти мярщялядя 

РДСА-ны (План-планлашдырма, До-ижра, Жщеек-йохлама, експертиза, Ажт-нор-

манын тятбиги) йаратды. 

80-жи иллярин яввялляриндя йапонларын мал рягабятиня жаваб олараг 

Е.Демингин нязяриййясиня Гярб компанийалары да тятбиг етмишляр. 

1980-жи илдя АБШ Статистик Ассосасийасы Е.Демингин адына чох йцксяк 

мцкафат тяйин едир. 
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Базар игтисадиййаты шяраитиндя юз тясяррцфат фяалиййятлярини щяйата кечирян 

мцяссисяляр, мящсулун кейфиййяти сийасятини еля йарадырды ки, бу сийасят 

мцяссисядя ишляйян щяр бир инсанын иш фяалиййятини ящатя едя билсин. 

Бу сийасятдя, хцсуси иля бязи мцяссяляр цчцн ишин кейфиййят стандартлары 

мцяййян едилмиш вя мящсулун кейфиййятинин експерт методу иля гиймятляндирил-

мясинин ясас системинин тямин едилмяси тяйин едилмишдир. 

1987-жи илдя стандартлашдырма цзря бейнялхалг тяшкилат (ИСО) – бейнялхалг 

стандарт кими кейфиййят серийасы 9000 ИСО гябул етди. Бир чох идтисади жящятдян 

инкишаф етмиш юлкялярдя (Алманийа, Инэилтяря, Франса, Австрийа, Исвеч, 

Финландийа вя с.) бу стандартлар милли стандартлар сявиййясиндя гябул едилмишди. 

Бу методдан МДБ юлкяляри дя истифадя едир. Щятта експертлярин аттестасийасы 

кечириляркян нювбяти ачыглама верилмишдир: експерт-аудитор вязифясиня намизядляр 

юз билик вя бажарыгларыны нцмайиш етдирмяйи бажармалы вя ейни заманда ИСО 10011-

дя тювсиййя олундуьу кими йохламаны йериня йетирмяк цчцн тяляб олунан вярдишляри 

тятбиг етмяйи бажармалыдырлар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

1.2. Ekspertizanın təsnifatı və əsas prinsipləri 

 

Нювляриня эюря gömrük експертизасынын тяснифаты експерт гиймятляндирмядя 

тятбиг едилян тяляблярин номенклатурасыны (сийащысыны) нязяря алмагла апарылыр. 

Шякил 2-дя ямтяя експертизасынын йарымгруплары вя онлар цчцн характерик олан 

тялябляр тягдим олунур. Ямтяяшцнас експертизасы-оргонолептик, физики-кимйяви 

вя микробиолоъи эюстярижиляря ясасян малларын истещлак хассяляринин, еляжя дя 

маллары мцшаият едян сянядлярдя онларын кямиййят характеристикаларынын 

експертляр тяряфиндян апарылан сынаг (юлчц) вя йа маркаланманын цстцндяки 

информасийайа ясасян гиймятляндирилмясидир. 

Санитар-эиэийена експертизасы експертляр тяряфиндян малларын хассяляринин 

санитар-эиэийена жящятдян тящлцкясиз олдуьуну гиймятляндирмякдир. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шякил 2. Маллара верилян тяляблярин номенклатурасындан  

аслы олараг ямтяя експертизасынын тяснифаты. 

 

Gömrük експертизасы (Ям. Е) 

Ям.Е. 
йарымгруплары 

Ямтяяшцнас 

Санитар-
эиэийеник 

Байтарлыг 

Еколоъи 

Ямтяяйя 
тялябляр 

Эюстярижиляр 

кейфиййят 

кямиййят 

Санитар-
эиэийеник 

тящлцкясизлик 

Ятраф мцщит 
цчцн малларын 
тящлцкясизлийи 

Байтарлыг 
тящлцкясизлийи 

органолептик 

физики-кимйяви 

микробиолоъи 

Кимйяви 
радиасийа 

тящлцкясизлийи 

Електро-
магнит, 
акустик 

тящлцкясизлийи 
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Байтарлыг експертизасы-ямтяялярин експерт тяряфиндян мювжуд тялябляря 

уйьунлуьуну тясдиг етмяяк цчцн байтарлыг тящлцкясизлийинин гиймятляндирилмя-

сидир. 

Еколоъи експертиза – малларын хассяляринин ятраф мцщитя тясирини мцяййян 

етмяк цчцн експертляр тяряфиндян гиймятляндирилмяси демякдир. 

Эюстярилян експертиза нювляриндян башга бязян технолоъи вя сяняд екс-

пертизасы да апарылыр, лакин онлара йа ямтяя експертизасынын бир щиссяси (мясялян, 

технолоъи), йа да онун нятижяляриндян комплекс гиймятляндирмя цчцн истифадя 

едирляр. 

Кечирилмя характери вя ясасларына эюря истещлак маллары експертизасы нювляря 

бюлцнцр. 

Онлар шякил 3-дя эюстярилмишдир. 

Илкин ямтяя експертизасы – мараглы сифаришчи – тяшкилатын сифариши иля апарылыр. 

Беля Ям.Е. ясасы ондан ибарятдир ки, експертиза заманы илк дяфя експертизанын 

обйекти иля таныш олурлар. 

Ялавя ямтяя експертизасы – сонунжу нятижянин чыхарылмасы цчцн чатышмайан 

информасийаны ялдя етмяк цчцн апарылыр. Ялавя експертиза апармаг цчцн ясас 

бир груп, тяк експертин вя йа йухары тяшкилатларын информасийасынын дольун вя 

лазыми фактларла ясасланмадыьы цчцн иддиачы вя йа експерт тяряфиндян тяляб олуна 

биляр, бу йа щялледижи нятижянин гябулуна тясир едя биляжяк фактларын ашкар ялавя 

эюстярижиляря эюря експерт гиймятляндирмясиня ясасян апарылыр. 

Ялавя експертизаны да щямин експертляр апарыр. Яэяр важиб оларса, ашкар 

олунмуш информасийа експертлярин сялащиййятиндян кянардырса, група (тязя) 

башга експертляр дя ялавя едиля биляр. Ялавя Ям.Е. заманы експертиза тякрар 

апарылмыр, анжаг она ялавяляр едилир. Фярг анжаг бундан ибарятдир. 

Тякрар ямтяя експертизасы – бу експертиза анжаг мараглы тяряфлярин илкин 

експертизасынын нятижяляриндян наразылыьы олдугда апарылыр. Ону анжаг йени 

експерт групу апармалыдыр. 

Групда илкин експертиза апармыш експертляр дя яэяр мараглы тяряфлярин 

етиразы олмазса иштирак едя биляр. 
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Тякрар експертиза вя ясас ялавя експертиза цст-цстя дцшя биляр. Ондан ялавя 

сифаришчи тяряфин вя йа експерт групунун бязи цзвляринин експертизасынын илкин 

нятижяляринин дцзэцн вя ясаслы олмасына шцбщяси олдугда, информасийанын вя 

малларын сахталашдырылмасы цзя чыхарылдыгда ясас ола биляр (мясялян, експертиза 

гиймятляндирилмяси цчцн тягдим олунмуш нцмуняляр, маллары мцшайият едян 

сянядляр вя с.). 

Тякрар експертиза мювжуд гайда иля апарылыр, лазым олдугда йени эюстя-

рижилярля зянэинляшдириля биляр. Яэяр тякрар експертизанын нятижяляри илкин експер-

тизанын нятижяляриля цст-цстя дцшцрся, бу вахт онлар йекун нятижя щесаб олунур. 

Бязян мцряккяб щаллара раст эялинир ки, йени експертляри дявят етмякля, бир нечя 

тякрар експертиза апарылмалы олур. 

Бу щалда гяти гярары експерт тяшкилатынын рящбярлийи вя йа сифаришчи гябул 

едир, яэяр експертизанын нятижяляри анжаг онун цчцн мараг кясб едирся, бурада 

щцгуг нормалары вя мцтляг тялябляр эюзлянилмялидир. 

Нязарят ямтяя експертизасы – бу експертиза илкин ялавя вя тякрар екс-

пертизаларын дцзэцн вя ясаслы апарылмасыны тясдиг етмяк мягсядиля кечирилир. 

Нязарят експертизасы планлы вя планданкянар ола биляр. Бу експертизанын 

апарылмасы цчцн ясас, кечирилмиш експертизанын гейри-обйективлийи, лазыми гядяр 

фактларын олмасы, сифаришчи тяряфдян тягдим олунан информасийанын азлыьы вя йа 

сящв олмасы вя с. 

Щал-щазырда нязарят експертизасы чох надир щалларда апарылыр, чцнки 

сифаришчиляр бу ишдя мараглы дейилляр. 

Комплекс ямтяя експертизасы – бу експертиза комплекс експерт гиймят-

ляндирмянин ялдя едилмясиня йюнялдилмишдир ки, о да йа бцтцн, йа да ки, 

малларын яксяр характеристикаларыны ящатя едир. Експертизаны апараркян бура 

мцхтялиф сащялярдян мцтяхяссисляр дахил едирляр. Мясялян: йени нюв йейинти 

мящсулуну гиймятляндиряркян ямтяяшцнас експертлярин, санитарийа 

щякимляринин, технологларын, кейфиййят цзря дювлят мцфяттишляринин, стандарт-

лашдырыжыларынын иштиракы важибдир. 



 22 

Беля комплекс ямтяя експертизанын апарылмасы цчцн ясас тязя мящсула 

аналог мящсулун олмамасыдыр. Бу експертиза истещлакчылар вя ятраф мцщит цчцн 

бюйцк рискля апарылыр, чцнки бу маллары мцхтялиф шяраитлярдя ишлядяркян (мясялян, 

чцнки бу малларда мцхтялиф намялум нюгсанлар ямяля эяля биляр ки, онларда 

зярярли ола биляр) тящлцкяли нюгсанлар ямяля эяля биляр. 

Щяйата кечирмя мягсядиндян асылы олараг ямтяя – мал експертизасы аша-

ьадакы нювляр цзря тяснифляшдирилир: мцгавиля, эюмрцк, сыьорта, банк 

мяслящятляшмя вя истещлак. 

Мцгавиля експертизасы – експертляр тяряфиндян мцгавилянин (конкрат) шярт-

ляринин йериня йетирилмясинин гиймятляндирилмясидир. Бу щалда нямунялярин 

кейфиййяти вя йа мал яйарынын (пробунун), ейни заманда норматив сянядляр 

тялябляриня уйьунлуьу, малларын габлашдырылмасы вя нятижядя уйьунлуг, 

бошалдылмадан яввялки нязарят, малларын кямиййятиня эюря мцгавилянин 

шяртляриня уйьунлуьу, кейфиййяти, габлашдырылмасы, малларын маркаланмасы вя с. 

Эюмрцк експертизасы (Эюм.Е.) – малларын эюмрцк мягсядиля експертляр 

тяряфиндян гиймятляндирилмясидир. Эюм.Е. малларын чешидинин ейниляшдирилмяси, 

еляжя дя истещсал юлкяси, мал характеристикасынын дягигляшдирилмяси харижи игтисади 

фяяалиййятин тянзимлянмяси цчцн ямтяя номенклатурасына (ХИФ ЯН) эюря 

кодун дягигляшдирилмяси, сынаг цчцн нцмунялярин сечими, малларын кямиййят, 

кейфиййят вя башга характеристикаларынын эюмрцк яразисиндя мцвяггяти сахлама 

амбарында дягигляшдирилмяси демякдир. 

Ондан ялавя Эюм.Е. апараркян малларын емалы заманы хаммалын ишлядил-

мяси нормалары, емал мящсулунун идентификасийасы експерт мящсулунун шяхси 

емал мящсулу кими тяйин едилмяси дя мараг доьурур. 

Сыьорта експертизасы (С.Е.) – дяймиш сыьорта зийаныны кейфиййят вя кямиййят 

иткилярини нязяря алмаг шяртиля сыьорта щадисяси заманы тябии фялакят, йаньын 

мцлкиййятин оьурланмасы вя с. щадисялярля ялагядар сыьорта гиймятинин 

експертляр тяряфиндян щесабланмасы демякдир. 

Банк експертизасы (Б.Е.) – кейфиййятини, кямиййятини, заманыны, истисмар 

мцддятини вя с. нязяря алмагла эиров верилмиш ямлакын (малын) експертляр 
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тяряфиндян тяхмини гиймятинин, кямиййятинин, кейфиййятинин гиймятляндирилмяси 

демякдир. 

Мяслящят експертизасы (М.Е.) – нягл, сахлама, сатыша щазырлыг заманы, еляжя 

дя онларын сатышынын мцмкцнлцйцнц тясдиг едян тягдиматын верилмяси цчцн 

сахланма мцддятинин прогнозлашдырылмасы заманы гцсурларын йаранмасы 

сябябляринин експертляр тяряфиндян айдынлашдырылмасы цчцндцр. 

Истещлак експертизасы (И.Е.) – истещлакчыдан вя йа експерт тяряфиндян гябул 

едилмиш малын характеристикасынын гиймятляндирилмясидир. И.Е. – истифадя олмуш вя 

йенидян щазырланмыш маллар цчцн апарыла биляр. Малын характеристикасынын 

гиймятляндирилмясиндян башга И.Е. васитясиля нюгсанларын йаранма сябябляри, 

еляжя дя нюгсанлы малын кейфиййят фаизинин ашаьы дцшмяси дя мцяййянляшдирилир. 

Експертиза апарыларкян обйективлик, мцстягиллик, сяриштялилик, системли йа-

нашма, истещлакчылар вя ону ящатя едян мцщит цчцн тящлцкясизлик принсипляриня 

риайят едилмялидир. Эюстярилян принсиплярин бир чоху пешякар фяалиййятин чох 

нювляри иля цмумидир вя «Стандартлашдырма, метролоэийа вя сертификасийанын 

ясаслары», «Ямтяяшцнаслыьын нязяри ясаслары» кими тядрис фянляриндя бахылыр. 

Буна эюря дя, експерт цчцн чох важиб олан принсипляр цзяриндя дайанажаьыг. 

Обйективлик – експерт гиймятляндирилмяси апарыларкян хябярдарлыг вя йа 

субйективлийин арадан галдырылмасында юзцнц эюстярир. Бу принсипя риайят етмяк 

чох да асан дейил, чцнки айры – айры експертляр тяряфиндян апарылан експертизанын 

ясасларына яввялжядян субйективлик елементляри дахил едилмишдир. Щяр бир експерт 

юз фярди хцсусиййятляри иля айрылыр: зювгц, дцнйа эюрцшц, пешякар сялащиййяти вя с. 

бцтцн бунлар апарылан експертиза гиймятляндирилмясинин сявиййя вя характериня 

шцбщясиз тясир эюстярир. 

Субйективликдян гуртармаг цчцн мцяййян метод вя васитялярдян истифадя 

едилир, бунларын юйрянилмяси дя чох бюйцк ящямиййят кясб едир. Суб-

йективликдян гуртармаг васитяляриндян бири дя мцяййян яламятляриня эюря 

експерт комиссийасынын тяшкил едилмясидир, мясялян: онларын тяркибиня ейни про-

филли вя йа яксиня мцхтялиф профилли олан пешякарлары дахил етмяк лазымдыр ки, бу 

профилляр бир-бирини тамамласынлар. 
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Експертин мцстягиллийи чох важиб принсиплярдяндир, мящз обйективлик буна 

ясасланыр. 

Бу принсипин ясасы ондан ибарятдир ки, експерт мараглы тяряфлярин щеч 

бириндян асылы олмасын. Марглы тяряф щям истещсалчы, щям истещлакчы, щям дя 

ямтяя сатыжысы ола биляр. 

Експертин сяриштялилийи онун мцяййян ямтяя сащясиндя ямтяяшцнаслыг 

биликляри вя иш тяжрцбяси иля тяйин олунур. Ямтяя експертизасы апармаг цчцн, 

биринжи нювбядя, ямтяянин кимйяви, физики вя физики – кимйяви тяркиби щаггында 

вя еляжя дя, бу хассяляря тясир едя биляжяк просесляр щаггында дярин билик ялдя 

етмяк важибдир. 

Бундан ялавя експерт истещсал технолоэийасы мясялялярини, ямтяяшцнаслыьын 

тяшкили вя учоту, коммерсийа фяалиййяти, гиймятляндирмя, сянядляшдирмя, мар-

кетинг, менежмент вя щцгугу билмялидир. 

Еля буна эюря дя, онлар цмуми пешякар вя хцсуси фянн кими пешякарлыг 

цзря тящсил стандартлары вя планларына «Ямтяяшцнаслыг вя истещлак малларынын 

експертизасы» (али мяктябляр цчцн) вя «Ямтяяшцнаслыг» (хцсуси орта ихтисас 

мяктябляри цчцн) дахил едилмишдир. 

Щяр бир тящсил информасийасы мцяййян вахт кясийиндян сонра йаддашдан 

силинир вя йа кющнялир. 

Бу сябябдян дя експертляр мцнтязям сурятдя юз биликлярини тякмилляшдир-

мяк, пешякарлыг вярдишлярини йцксялтмяк цчцн мцстягил шякилдя елми, тядрис, 

хцсуси ядябиййатлардан истифадя етмяли, тякмилляшдирмя курсларында, 

семинарларда иштирак етмялидирляр. 

Експертя щяр бир експерт гиймятляндирилмясиндя системли йанашма важибдир. 

Бунун мащиййяти експертиза апармаг цчцн верилян мяЛуматлары цму-

миляшдириб, груплашдырыб, мцяййян систем шяклиня салмагдыр. Мясялян: маллара 

експерт гиймяти веряркян онлары мцяййян група, йарымгрупа, нювя, 

нювмцхтялифлийиня вя йа типя аид етмяк бажарыьы чох важибдир. 
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Беля системляшдирмя – груплашдырма вя йа тяснифляшдирмянин дцзэцн 

сечилмиш яламятляриня ясасланмалыдыр. Чох важибдир ки, бу яламятляр тясадцф 

дейил, принсипиал характер дашысын. 

Мисал цчцн нишастанын вя нишаста мящсулларынын гяннады мящсуллары 

групуна дахил едилмясини эюстярмяк олар. Бизим фикримизжя бу груплашдырма 

тясадцфи характер дашыйыр, беля ки, бир чох принсипиал яламятляриня эюря (тяркиби, 

сатыш гиймяти, хаммал, тяйинат) нишаста гяннады малларын ясас йарымгрупларына 

охшамыр. Нишаста вя нишаста мящсулларыны ун мящсулларына аид етмяк даща 

мягсядяуйьун щесаб олуна биляр. Бу мящсулларла нишастаны цмуми ярзаг 

тяркиби бирляшдирир. Бу груп маллар ичярисиндя онун йцксяк тяркиби, еляжя дя 

истещлак цчцн ясас хаммал нювляри (картофдан башга) вардыр. 

Икинжи мисал: саггыз – бизим базарларда нисбятян йени мал нювцдцр. 

Бундан яввял ямтяяшцнаслыг курсларында юйрянилмирди. Бяс ону щансы ярзаг 

групуна дахил етмяли? Яэяр саггызын тяркиби, гиймяти вя тяйинатына бахыларса 

ону тамлы маллара аид етмяк даща дцзэцн сайылыр. 

Саггызын йейинти ящямиййятли хассяляри ичярисиндя органолептик гиймятинин 

вя тящлцкясизлийинин даща чох ящямиййяти вардыр. Беля ки, онун физиолоъи гиймяти 

щаггында мялумат чох йцксялдилмишдир. Бундан ялавя мцяййян категорийалы 

истещлакчылар цчцн (хястя вя пломблу дишляри олан, мядя хястялийи олан адамлар 

вя с.) саггыз якс тясирлидир. 

Ишин мцгабилиндя йени нювцнц адландырма вя йени мал мааркасыны 

мцяййян група аид етмяк цчцн експерт системли йанашма зяруриййяти иля тез-тез 

гаршылашыр. 

Сямярялилик принсипи – ондан ибарятдир ки, апарылан експертизанын мцтляг 

нятижяси малын сямяряли тятбигиня, ориъинал мал мцбадилясинин тяшкилиня вя 

хаммал исрафчылыьынын азалдылмасына, материалын, електрик енеръисинин, ямяк сярф 

етмясинин, еляжя дя, мадди иткинин вя мал иткисинин гаршысыны алмагдыр. 

Мясялян, експертляр йени малларын експерт гиймятляндирилмясини апараркян 

хаммал сярфинин истещсал хяржляри, пайлашдырма вя сатыша чякилян хяржлярин 
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артырылмасы, йахуд азалдылмасыны нязяря алыр, бундан сонра малын серийалы вя йа 

топдан истещсал едилмяси мцяййянляшдирилир. 

Малларын тящлцкясизлийи онунла баьлы тижарят хидмятинин ясас принсипляриндян 

биридир вя експертиза онун цзяриндя гурулур. 

«Тящлцкясизлик - еля щалдыр ки, зийандяймя рисги зийана йол верян щяддя 

гядяр мящдудлашдырылыр» (МС ИСО 8402, н 2,8). 

Експертиза апараркян експертляр мцтляг реал вя йа нязярдя тутулан 

дяряжядя зийандяймяни нязяря алмалыдырлар, беля ки, эяляжякдя бу маллардан вя 

онларла ялагядар тижарят хидмяти заманы истещлакчынын саьламлыьына, ямлакына 

вя ону ящатя едян мцщитя зяйан дяйя биляр. 

Тящлцкясизлик принсипи еколоъи експертизанын ясасыны тяшкил едир онун да 

вязифяси малларын ятраф мцщит цчцн тящлцкясизлийинин гиймятляндирилмясидир.  

Йухарыда эюстярилмиш принсипляря ясасланан ямтяя експертизасы гиймятлян-

дирмя фяалиййятинин нювляриндян биридир. Онун диэяр нювляриня ямтяяшцнаслыг вя 

истещлакчы гиймятляндирмяси, кейфиййятжя вя кямиййятжя нязарят, уйьунлашдырма 

сертификасийасы аиддир. Гиймятляндирмя фяалиййятинин бцтцн нювляри цчцн цмуми 

вя яламятдар хассяляр сяжиййявидир. 

Эюстярилдийи кими, ямтяя експертизасынын тятбиги даирясиндя малларын 

гиймяти сяжийяляндирилир ки, буну билаваситя йериня йетирмяк, йа чятиндир, йа да 

ки, мцмкцн дейилдир, йахуд да мцстягил експертин нятижясиня ещтийажы вар. Бу, 

илк нювбядя, субйектив методла гиймятляндирилян органолептик хассяляря вя 

эюстярижиляря аиддир. 

Шцбщя йохдур ки, бу методун обйективлийини артырмаг цчцн експерт 

гиймятляндирмясиня мцражият етмяк лазымдыр. Щятта юлчцлмя методу иля 

алынмыш нятижялярин тящлили бязян сярбяст вя сяриштяли гиймятляндирмяйя ещтийажы 

олур, хцсусян дя буна тяряфляр арасында разылашма ялдя едилмядикдя даща чох 

ещтийаж дуйулур. 

Физики-кимйяви вя микробиолоъи кейфиййят эюстярижилярини тяйин етмяк цчцн 

юлчмянин обйектив методлары мювжуддур. Адама еля эялир ки, бу дцзэцн дейил. 
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Иш ондадыр ки, бу эюстярижиляр вя онларын щягиги гиймятляри истещлакчы 

мцнасибятлярини вя тялябатыны там сурятдя якс етдирмир. 

Бундан ялавя, онлар бир-бириндян фяргли характер дашыйыр вя мал истещ-

лакчысынын щямишя вердийи комплекс гиймяти вермир, еля буна эюря дя, физики-

кимйяви вя микробиолоъи эюстярижилярин гиймятинин обйективлийиня бахмайараг 

комплекс гиймятляндирмя цчцн ямтяя експертизасынын бир щиссяси кими 

експертлярин пешякар фяалиййяти тяляб олунур. 

Бцтцн бунлар эюстярир ки, ямтяя експертизасы коммерсийа фяалиййяти цчцн 

мцщцм ящямиййятя маликдир. Бюйцк мал партийасынын истещсалы вя алынмасы 

щямишя рискля баьлыдыр, сатыш малын ашаьы кейфиййятиня эюря лянэийир, бу да базар 

тялябатынын ашаьы дцшмяси иля ялагялидир. 

Яэяр мал анжаг мал дейил, базар конйуктуруну даща сямяряли пайлашдыр-

ма каналларыны эюзял билян експерт вя йа експертляр групу тяряфиндян гий-

мятляндирилирся бу риск азалыр. 

Реал шякилдя аз мялум олан йени малларын експерт тяряфиндян гиймятлян-

дирилмяси хцсусиля важибдир, експерт йени малларын цстцн вя чатышмайан 

жящятлярини айдынлашдырыр, онларын чатышмазлыгларынын вахтында арадан галдырыл-

масы цчцн шяраит йарадыр вя щямин йени маллара тялябаты, рягабят апарма 

габилиййятини аналоъи маллара нисбятян йцксялдир вя гиймятлярин ашаьы дцшмяси 

цчцн шяраит йарадыр. 

Сон вахтлар ишэцзар адамларын мцстягил експертляря мцражият тенденсийасы 

гейд олунур, бу да нцмунялярин ейниляшдирилмяси мягсядиля тядарцкчцляр 

тяряфиндян илкин мярщялядя щяр щянсы алгы – сатгы мцгавилясиндян яввял апарылыр. 

Ямтяя експертизасынын нятижяляри беля мцгавилялярин баьланмасында 

щялледижи олур. 

Бунунла йанашы експертиза НТС-дя (норматив-техники сяняддя) регла-

ментляшдирилмиш бцтцн тяляблярин вя йа онларын мцяййяян щиссясинин тясдиг 

олунмасы иля дя апарыла биляр. Бундан башга ямтяя-мал експертизасы цчцн щал-

щазырки фяалиййят эюстярян стандартлар вя диэяр норматив сянядлярин чяр-

чивясиндян харижя чыхан номенклатур эюстярижилярин эенишлянмяси дя ола биляр. 
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Сертификасийа лабораторийалары вя сертификасийа цзря органлар тяряфиндян 

апарылан ямтяя експертизасы сертификат сынагларынын бир щиссяси дя ола биляр. Гейд 

етмяк лазымдыр ки, Ям.Е.-сы вя уйьунлуг сертификасийасы арасында (маллара 

цмуми нязарят) нисбятян даща сых ялагя вардыр, няинки Ям.Е. вя УС цмуми 

принсипляр цзяриндя гурулур. Ям.Е. вя УС субйектляри експертлярдир.  

Онларын арасындакы фярг иш фяалиййятляринин нятижяляриндядир. УС експертляри 

анжаг експертиза актыны вя йа ряйи тягдим едя билярляр, анжаг онлар сертификасийа 

вермяк щцгугуна малик дейилляр. Ямтяя експертизасы цзря експертляр акт тяртиб 

едир вя йа сынаг протоколларыны долдурурлар ки, бунлар да сон сянядлярдир. 

Мцяййян щцгуги статуса ясасян експертляр нязарят функсийасына малик дейилляр, 

мящз буна эюря дя, малларын кямиййят вя кейфиййяти цзря нязаряти апара 

билмирляр. Мцфяттиш нязаряти апармаг щцгугу анжаг рящбярлийя вя експерт 

идаряси мцфяттишляриня щяваля олунур.  
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1.3 Gömrük ekspertizasının əsasını təşkil edən hüquqi aktlar. 

 

Əvvəlki fəsillərdə ,gömrük işi sahəsində  ictimai  münasibətlərin  

tənzimlənməsi  üçn hüquq normalarından  istifadə olunduğu qeyd  

olunmuşdur.Bu baxımdan  əvvəlcə  normativ  hüquqi akt anlayışı  

aşağıdakı  kimi xarakterizə olunur. 

“Normativ-hüquqi aktlar haqqında “Azərbaycan Respublikasının 

qanunun (26.XI.1999-cu ildə qəbul olunub.) 2-ci maddəsində  normativ 

hüquqi aktlar  anlayışı Azərbaycan Respublikasının normativ-hüqiqi 

aktı səlahiyyətli  dövlət orqanı  tərəfindən qəbul edilmiş  göstərişləri  

ümumi məcburi  xarakter daşıyan ,hüquq normalarını  müəyyən edən, 

dəyişdirən  və ləğv edən , dəfələrlə  tətbiq olunmaq  üçün nəzərdə 

tutulmuş  rəsmi yazılı  sənəddir.-kimi verilmişdir. 

Mövcud qanunvericiliyə  görə,Azərbaycan Respublikasının  

qanunvericilik  sistemi  və ona daxil olan  normativ  hüquqi  aktlar 

Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiyasının 147-151-ci maddələri ilə  

müəyyən edilir. 

Azərbaycan Respublikasının  normativ xarakterli  aktları  

aşağıdakılardır. 

1.Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin 

III hissəsinin 1-6,8 ci bəndlərinə  və IV hissəsinə  əsasən  qəbul edilmiş  

Azərbaycan Respublikası  Konstitusiya Məhkəməsinin  qərarları. 

2.Azərbaycan Respublikası  Mərkəzi Seçki Komissiyasının 

qərarları,təlimatları  və izahları. 

3.Vergi icra hakimiyyəti orqanlarının , yerli özünüidarə  

orqanlarının qərarları. 

4.Azərbaycan Respublikası  Milli Bankının qərarları. 
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Normativ hüquqi aktlar qəbul etmək səlahiyyəti olan  orqanlar  və 

bu səlahiyyətlərin   hüdudları  Azərbaycan Respublikası  Konstitusiyası  

və digər  qanunları  ilə müəyyən edir. 

Bu qanunun 6 cı maddəsinin 2-ci bəndinə görə Azərbaycan 

Respublikasının  normativ hüquqi aktları  qəbul etmək  səlahiyyəti  

olan müvafiq icra hakimiyyəti  orqanları  bu səlahiyyətin  bir hissəsini  

aşağı icra hakimiyyəti  orqanlarına verə bilər. 

Qanundan  göründüyü kimi,səlahiyyəti olan bütün  dövlət orqanları, 

öz işlərini  mövcud  qanunvericiliyə  uyğun həyata keçirmək  üçün 

normativ  -hüquqi aktlar  qəbul edə bilərlər. 

a) hüquq yaradıcı. 

b) hüquq müəyyənedici. 

Gömrük  orqanları  öz xarakterinə görə hüquq yaradıcı  və hüquq 

müəyyənedici  olmaqla  hüquqi aspekdən  norma yaradıcı  bir orqan 

kimi fəaliyyət  göstərirlər.Bu baxımdan Gömrük Komitəsi  bir hüquq 

mühafizə  orqanı kimi  dövlətin  idarəetmə  strukturuna  daxil  

olduğundan ,yuxarıda  adı çəkilən  qanunun  müddəaları  bütünlüklə  bu 

orqana da şamil olunur. 

Gömrük orqanlarının normativ hüquqi aktlar qəbul edə bilməsi 

səlahiyyəti GM-nin 9 cu maddəsində  daha ətraflı  öz əksini 

tapmışdır.Bu məcəllədə və Azərbaycan Respublikasının  digər 

qanunvericilik  aktlarında  nəzərdə tutulan  hallarda Azərbaycan 

Respublikasının  gömrük işini aparan  icra hakimiyyəti orqanı  öz 

səlahiyyətləri  daxilində  Azərbaycan Respublikasının   gömrük orqanı , 

Azərbaycan Respublikasının   bütün başqa  dövlət orqanları , 

tabeçiliyindən  və mülkiyyət  formasından asılı olmayaraq  

idarələr,müəssisələr  və təşkilatlar, habelə vəzifəli şəxslər  və 

vətəndaşlar  üçün icrası  məcburi  olan normativ  aktlar  qəbul 
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edir.Göstərilən  normativ aktlar  Azərbaycan Respublikasının  

qanunvericiliyinə  uyğun olaraq  qeydiyyatdan keçirilir. 

Hüquqi əsaslarına görə ,DGK-nin hüquqi aktlarını  şərti olaraq iki 

qrupa  bölmək olar. 

1.normativ aktlar. 

2.fərdi aktlar. 

Normativ  hüquqi aktlar   gömrük hüququnun  tənzimləyici 

funksiyası ilə əlaqədardır. 

Bu cür aktlarda gömrük işi sahəsində  eyni cür münasibətlərin 

tənzimlənməsi  normaları  öz əksini tapmışdır.Yuxarıda  qeyd olunduğu 

kimi, normativ aktlar  uzunmüddətli  istifadə üçün nəzərdə  tutulur   və 

konkret sahələrin  tənzimlənməsininə xidmət edir.Məsələn, gömrük 

idarələri  haqqında əsasnamə, gömrük orqanlarında  girovdan  istifadə 

haqqında  və gömrük daşıyıcısı  haqqında  əsasnamələr, habelə digər  

təlimat  və qaydalar .Bütün normativ aktlar  qanunvericilik  əsasında  

hazırlanmışdır. 

Gömrük işi sahəsində  DGK aşağıdakı  normativ  aktları  verə bilir. 

1.əmr və sərəncamlar. 

2.təlimatlar. 

3.ümumi  və müvəqqəti qaydalar 

4.metodiki tövsiyyələr 

5.göstərişlər. 

Əmr-gömrük işi sahəsində  ən çox yayılan  və istifadə olunan 

hüquqi  normativ aktdır.DGK öz səlahiyyətləri  daxilində mal və 

nəqliyyat vasitələrinin  keçirilməsi  qaydaları, gömrük tarif 

tənzimlənməsi  və gömrük ödənişlərinin  tutulması, gömrük nəzarəti və 

s barədə əmrlər verə bilər.Gömrük işi sahəsində  ümumi münasibətləri  
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tənzimləyən  normalar toplusu  barədə  də əmr  və ya sərəncam  

normativ hüquqi akt formasından  istifadə olunur. 

Eyni zamanda ümumi   və müvəqqəti qaydaların  müəyyən 

edilməsi, təlimat , göstəriş  və əsasnamələrin  təsdiqi  də əmrlə olur. 

Təlimatlar –bilavasitə  qanun və yuxarı  orqanların normativ 

aktlarının  icrası üçün  hazırlanmış  normativ aktlardır.Təlimatlar  

əmrlərdən fərqli olaraq ,gömrük işi sahəsində  daha çətin sahələrin  

hüquqi cəhətdən tənzimlənməsi üçün hazırlanır. 

Ümumi qaydalar.-gömrük işinin məlum  sahəsinin  tənzimlənməsi 

üçün  nəzərdə tutulmuş  hüquqi normativ aktlardır.Məsələn.”Malların 

gömrük sərhəddindən keçirilməsi qaydası. ” 

”Fiziki şəxslər tərəfindən  malların Azərbaycan Respublikasının  

gömrük sərhədindən keçirilməsinin  ümumi qaydaları. ” və s. 

Metodiki göstərişlər.-hüquqi normativ akt olub,təlimatlar  və 

qaydalarla  müqayisədə ,hüquqi cəhətdən məcburi deyildir. 

Göstərişlər daha çox istifadə olunan normativ akt olub,ayrıca  

gömrük əməliyyatlarının aparılması ardıcıllığını özündə əks etdirir. 

Məsələn ”Alkoqollu içkilər  və tütün məmulatlarının  gətirilməsi 

zamanı gömrük rəsmiləşdirilməsi  üçün alınan gömük ödənişləri 

barədə”. 

Fərdi və hüquqi aktlar.-Gömrük Komitəsinin  yerli gömrük 

orqanların verdiyi əmrlərdir. 

Fərdi hüquqi aktlar normativ aktlardan gömrük işi sahəsində  fərdi 

məsələlərin həlli ilə əlaqədar olması  ilə  fərqlənir.Onlar konkret 

gömrük hüquqi  münasibətlərinin  tənzimlənməsi  zamanı ortaya  çıxan 

hüquqi  fakt adlanır.Məsələn,DGK sədri tərəfindən  gömrükxana  

rəisinin təyini, vəzifəli şəxslərin təltifi,cəzalandırılması və s. 

Məsuliyyət anlayışı və onun növləri. 
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Gömrük işi sahəsində baş verən hüquq pozuntularına görə  

qanunveriliyə  uyğun olaraq,aşağıdakı  məsuliyyət növləri vardır. 

a) Cinayət məsuliyyəti. 

b) Inzibati məsuliyyət  

c) Intizam məsuliyyəti 

d) Maddi məsuliyyət 

Cinayət məsuliyyəti.Gömrük qaydalarının  pozulmasına görə,GM-

də nəzərdə  tutulan cinayət  məsuliyyət qaçaqmalçılıq ,gömrük 

ödənişlərini verməkdən  yayınma  və incəsənət  tarixi və arxeloji  

sərvət olan  əşyaları  ölkəyə qaytarmama  işlərinə aiddir.Bu 

məsuliyyətlər  haqqında  daha ətraflı  məlumat sonrakı fəsillərdə  

veriləcəkdir. 

Gömrük hüquq tənzimlənməsi  zamanı baş verən qaçaqmalçılıq  və 

digər cinayətlərə  görə  cəzalar Azərbaycan Respublikasının  Cinayət  

Məcəlləsində  nəzərdə tutulmuşdur. 

İnzibati məsuliyyət.Gömrük işi sahəsində  baş verən gömrük  

pozuntuları  zamanı öz xarakterinə görə  cinayət məsuliyyətinə  aid 

edilmirsə ,onda qaydaları  pozmuş  hüquqi və fiziki şəxslər  inzibati  

xətalar haqqında  Azərbaycan Respublikası  qanunvericiliyinə uyğun 

məsuliyyət daşıyır. 

İntizam  məsuliyyəti.Bu məsuliyyət növü öz təbiətinə  görə daha  

çox  inzibati  hüquqidir.Lakin GM-in 274-cü maddəsində  göstərilir ki, 

gömrük orqanlarının  vəzifəli  şəxsləri və digər işçiləri  hüquqa zidd  

qərar,hərəkət  və hərəkətsizliklərinə  görə intizam ,inzibati  cinayət və 

digər məsuliyyət daşıyırlar. 

Gömrük orqanlarında  çalışan  əməkdaşların  intizam məsuliyyəti 

GM-ilə tənzimlənir. 
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Gömrük orqanlarının  vəzifəli şəxsləri  aşağıdakılara əmək 

etməlidirlər. 

-peşəkar hazırlığa  yiyələnməli,ona tapşırılan  işi aydın dərk etməli, 

xidməti vəzifələrini    dəqiq  və vaxtında  yerinə yetirməli, işdə lazımı 

təşəbbüskarlıq  və dönməzlik göstərməli, daimi öz  ixtisasını  

təkmilləşdirməli. 

-mövcud qanunvericilik  və digər normativ aktlara uyğun olaraq 

,onun iş fəaliyyətinə aid olan  intizam  və qaydalara  dönmədən riayət  

etməli. 

-gömrük orqanlarının  avadanlıq  və binalarını, xidməti nəqliyyat  

vasitələrini, texniki nəzarət  vasitələrini  və digər əmlakı  qorumalı, 

gömrük baxışı zamanı götürülmüş  malların  olduğu kimi qorunmasını  

təmin etməlidir. 

Gömrük orqanlarının  rəhbər işçiləri aşağıdakı  vəzifələri həyata 

keçirməlidirlər. 

-tabeçiliyində  olanların  dövlət əmlakına  qayğı ilə yanaşmalarını  

təmin etmək, qiymətli materialların  itirilməsinə  şərait yaradan  

səbəbləri aradan qaldırmaq . 

-qanunçuluğun  tələblərini  dəqiqliklə  yerinə yetirmək ,əmr və  

sərəncamların düzgün verilməsinə  və yerinə yetirilməsinə  nəzarət 

etmək, müxtəlif  rejiminin  işçilər  tərəfindən  qorunmasını  təmin 

etmək. 

-nizam –intizamın möhkəmləndirilməsi  üçün müvafiq  tədbirləri 

gömrük,iş vaxtının  itirilməsi  və kadr axınının  qarşısını almaq. 

-tabeçiliyində olanların qayğısına qalmaq, yaxşı işçiləri  vaxtında  

mükafatlandırmaq  və qaydaları pozanları isə ciddi cəzalandırmaq. 

-gömrük işi ilə bağlı  normativ aktları  vaxında yerlərə çatdırmaq  
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-gömrük nəzarəti  zamanı müsadirə  edilmiş malların  dəqiq 

hesabatını aparmaq   və həmin malları qorumaq. 

-xidmət vaxtı  və xidmədən kənar vaxtlarda işçilərə nümunə olmaq. 

İşçilər bütün tapşırıqları ,bilavasitə öz rəhbərindən  alırlar.Alınmış  

tapşırıqları  vaxtında  və düzgün  yerinə yetirmədikdə müvafiq cəza 

alırlar. 

Gömrük orqanının vəzifəli şəxsi  xidməti intizam  qaydalarını  

pozduqda ona,Azərbaycan Respublikası  Prezidentinin 30 dekabr 1999-

cu il tarixli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş ”Gömrük orqanlarında xidmət 

haqqında “  Əsasnamənin 69-cu maddəsinə  görə,aşağıdakı  intizam 

tənbehlərindən biri tətbiq edilə bilər. 

1. irad 

2. töhmət 

3. sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət 

4. 6 ay müddətinə aşağı vəzifəyə keçirilmə 

5. xüsusi rütbəsinin  bir pillə aşağı salınması 

6. gömrük orqanlarında  xidmətinə xitam verilmə. 

İntizam tənbehinin  verilməsi əmrlə rəsmiləşdirilir və orada  

xətanın  səbəbləri göstərilməklə  elan olunur.Əgər növbəti 6 ay ərzində 

o,yeni intizam  tənbehi almışsa, tənbeh onun üzərindən götürülür. 

Yuxarıda göstərilən  Əsasnamənin 120-ci maddəsinə görə ,gömrük  

orqanının  vəzifəli şəxsinin  xidmətinə  aşağıdakı  hallarda xitam 

verilir. 

-öz təşəbbüsü ilə 

-yaş həddinə çatdıqda 

-pensiyaya çıxdıqda 

-başqa vəzifəyə keçirildikdə 

-tibb komissiyasının rəyinə görə 
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-attestasiya komissiyasının rəyinə görə. 

-xidməti intizamı bir dəfə kobud surətdə pozduqda  və ya xidməti  

vəzifələrini  müntəzəm  surətdə yerinə yetirmədikdə. 

-əmək qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hallarda. 

Qaçaqmalçılıq və digər cinayətlər. 

Gömrük işi sahəsində  qaçaqmalçılıq  ən ağır cinayətlərdən sayılır. 

Onunla digər cinayətlər arasındakı konkret fərqlər öz əksini GM-də 

tapmışdır. 

Gömrük sərhədlərdən və ya gömrük eyniləşdirilməsi  vasitələrindən 

aldatma yolu ilə istifadə edilməsi,yaxud bəyan etməklə və ya düzgün 

bəyan etməməklə  aşağıdakı  malların keçirilməsi qaçaqmalçılıq  hesab 

olunur. 

a) Narkotik  vasitələrin, psixotrop ,güclü təsirli, zəhərli, 

zəhərləyici radioaktiv  və partlayıcı mallar. 

b) Silahlar, partlayıcı  qurğular  və onlar üçün  döyüş sursatı 

c) Nüvə,kimyəvi,bioloji  və digər kütləvi  qırğın silahların 

,həmin silahların hazırlanması  üçün istifadə oluna biləcək 

material və avadanlıqlar,strateji əhəmiyyətli xammalın. 

d) Azərbaycan Respublikasından  çıxarılması  üçün müvafiq  

qaydalar  müəyyən edilmiş  ölkədə  yaşayan xalqların  və 

xarici ölkə  xalqlarının  bədii,tarixi və arxeoloji sərvəti olan 

əşyaların. 

e) Külli miqdarda, yaxud dövlət  orqanının  vəzifəli şəxsi 

tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə ,yaxud 

gömrük  nəzarətinin müəyyən formalarından  azad olunmuş  

şəxs tərəfindən, yaxud gömrük nəzarətinin ayrı –ayrı malların  

və nəqliyyat vasitələrinin  keçirilməsi üçün müvəkkil  edilmiş  

şəxs tərəfindən ,yaxud kontrabanda  ilə məşğul olmaq  üçün 
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təşkil edilmiş  bir qrup şəxs tərəfindən  keçirilən digər 

malların. 

Azərbaycan Respublikasının  gömrük ərazisindən  kənara aparılmış 

Azərbaycan xalqının  və xarici ölkə  xalqlarının  bədii,tarixi və 

arxeoloji  sərvəti olan əşyaların  qüvvədə olan qanunvericiliyinə  

müvafiq olaraq  qaytarılması   məcburi  olan hallarda və müəyyən 

olunmuş  müddətdə geri qaytarılmadıqda  və qaçaqmalçılıq  sayılır və 

cinayət qanunvericiliyi ilə cəzalandırılır. 

Gömrük qaydalarının pozulmasına görə məsuliyyət.  

Gömrük hüququnda  bir çox vacib gömrük qaydaları  var ki,kommersiya 

və sahibkarlıq  fəaliyyəti ilə məşğul  olan idarə ,təşkilat ,müəssisə, 

fiziki  və hüquqi şəxslər,habelə vətəndaşlığı  olmayan şəxslər məcburi 

yerinə yetirməlidirlər. 

Mal və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi  və 

gömrük nəzarəti,keçirilmə (gətirilmə, aparılma) qaydaları (gömrük 

rejimlərinin tətbiqi  də daxil olmaqla) və ardıcıllığı ,gömrük 

ödənişlərinin  müəyyənləşdirilməsi  və alınması, gömrük güzəştlərinin  

verilməsi və gömrük məhdudiyyətlərinin  qoyulması və s tədbirlər  

gömrük qaydaları adlanır.Bu qaydaların pozulmasına görə gömrük 

qanuncericiliyində müvafiq cəzalar  nəzərdə tutulmuşdur. 

Gömrük qaydalarının  pozulması  və öz təbiəti xarakterinə görə  

inzibati pozuntular  olduğundan, şəxslər daha çox inzibati  xətalar 

haqqında  Azərbaycan Respublikasının Məcəlləsinə uyğun  məsuliyyət 

daşıyırlar. 

Gömrük işi sahəsində qaydaların pozulması Azərbaycan 

Respublikasının  İnzibati Xətalar Məcəlləsi,Gömrük Məcəlləsi,Gömrük 

tarifi haqqında ,Azərbaycan Respublikasının  qanunu və gömrük işi 

üzrə  Azərbaycan Respublikasının  digər qanunvericilik aktları, 
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həmçinin  Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələri  ilə 

müəyyən edilən,Azərbaycan Respublikasının  gömrük sərhəddindən 

keçirilən malların  və nəqliyyat vasitələrinin  keçirilmə qaydasına, 

gömrük nəzarəti, gömrük işi ilə əlaqədar  valyuta nəzarəti, gömrük 

rəsmiləşdirilməsi, eləcə də gömrük ödənişlərinin ödənilməsi ,gömrük 

güzəştləri  verilməsi  və ondan istifadə qaydalarına  qəsd edən  və 

törədilməsinə  görə İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə məsuliyyət nəzərdə 

tutulan,hüquqa zidd hərəkəti və hərəkətsizliyidir. 

Burada nəzərdə tutulan şəxs termini Məcəllənin17-ci maddəsinin 6-

9 bəndlərində  göstərilən fiziki və hüquqi (həm ölkənin həm də xarici 

ölkələrin  )şəxslərdir. 

Hüquqi şəxslər.gömrük əməliyyatları  aparılmasında  bilavasitə  və 

dolayısı ilə iştirak  edən,qanuna müvafiq  surətdə qeydə alınmış  

idarə,müəssisə  və təşkilatlardır. 

Fiziki şəxslər.-hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 

məşqul olanlardır. 

“Şəxs“ anlayışı  mülki hüququn bütün subyektlərinə aiddir. 

Azərbaycan Respublikası mülki məcəlləsində  “şəxslər “hüququn fərdi 

subeyktləri kimi  “vətəndaşlar “ və “hüquqi şəxslər“ kimi iki yerə 

ayrılır. 
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II Fəsil. Kimyəvi məhsulların ekspertizasının təşkili və aparılma 

qaydaları 

2.1 İstehlak mallarının ekspertizasının metodları 

 
Gömrük експертизасынын методу – малларын експерт гиймятляндирилмя-

синин нятижяляринин ялдя олунмасы цсулудур. Юлчц васитяляринин тятбигиндян асылы 

олараг бцтцн методлар груплара, йарымгруплара вя нювляря бюлцнцр. Ашаьыда 

истещлак малларынын експертизасынын методларынын тяснифаты верилмишдир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Шякил 3. Gömrük експертизасынын методларынын тяснифаты. 
 
Шякилдян эюрцндцйц кими, истещлак малларынын експертизасыны апараркян 

малларын гиймятляндирилмясинин мцхтялиф методларындан истифадя едирляр. 

Истещлак малларынын експертизасынын методлары йухарыда дейилдийи кими, ики 

група айрылыр: обйектив вя евристик. 

Обйектив метод – юлчмя йолу иля малларын характеристикаларынын тяйин 

едилмяси вя йа гойулан тялябляря щяр щансы уйьунсузлуглары, кянарлашманы 

гейдиййата алма цсулудур. 

Обйектив метод цчцн хас олан цмумилик юлчмя нятижяляринин ифадя 

едилмясиндя вя йа гябул едилмиш ващидля вя йа фаизлярля щесабланмасыдыр. Беля 

ки, бу нятижяляр мцгайися едиля, йенидян бярпа едиля вя йохланыла биляр. 

Обйектив  Евристик  

Органолептик Алят Гейдетмя Експерт Сосиолоъи 
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Онларын арасындакы фярг ондадыр ки, юлчц методларынын тятбиги заманы 

техники жищазлардан истифадя едилир, гейдяалма методундан ися визуал ще-

сабланма апарылыр. 

Евристик методлары – мянтиги цсулларын мяжмусуна вя сон нятижяни ялдя 

етмяк цчцн нязяри тядгигатларын методики гайдаларына ясасланмыш методлардыр. 

Бцтцн евристик методлар цчцн цмумилик, гиймятляндирмяйя субйектив 

йанашма, щипотезлярин гурулмасы, айры-айры шяхслярин фикирляриня ясасланан ещ-

тималлардыр. Евристик метода щяр бир йарымгрупун методлары бир-бирини явяз етмир, 

лакин тамамлайыр вя йа мцстягил тятбиг олунма даирясиня малик олур. 

Евристик йарымгрупларын арасындакы ярг онларын тяйинатында вя истифадя 

етдикляри васитялярдя вя йа ишлядилян цсуллардадыр. 

Органолептик методлары малларын органолептик эюстярижилярини тяйин ет-

мяк, експерт методлары – гейри-мцяййянлик в риск шяраитиндя малларын хасся вя 

эюстярижилярини гиймятляндирмяк, сосиолоъи методлар алыжыларын сорьусу йолу иля 

истещлакчы гиймятинин тяйин едилмяси цчцндцр. 

Органолептик методларын ясас васитяляри щиссиййат органларыдыр. Сосиолоъи 

методларда истянилян васитяляр ишлядилир, о жцмлядян диэяр йарымгруплар цчцн 

характерик олан обйектив вя евристик методлар да вардыр. 

Сосиолоъи методларын ян важиб васитяляриндян анкетляри эюстярмяк олар. 

Щяр бир йарымгруп юз нювбясиндя нювляря вя нюв мцхтялифликляриня 

бюлцнцр. Онларын характеристикалары айры-айры груплара бахаркян верилир. 

Органолептик методлар – щиссиййат органлары васитясиля кейфиййят 

эюстярижиляринин гиймятинин тяйин олунмасы методларыдыр. 

Онлар цчцн мцряккяб физио-психолоъи ясаслар характерикдир ки, бу 

методларын субйективлийини тяйин едир. Субйективизмин азалдылмасы вя нятижялярин 

дягиглийини артырмаг цчцн бу ясаслары биляряк вя нязяря алараг верилмиш 

методларын цстцн вя чатышмайан жящятлярини билмяк лазымдыр. 

Кейфиййят эюстярижиляринин гиймятинин тяйин едилмясинин садялийи вя тезлийи, 

еляжя дя юлчц заманы бащалы жищазлардан истифадя олунмасы бу методларын 

мцсбят жящятидир. Бир чох адамлар эюзял сенсор (щиссиййат) габилиййятиня 
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маликдирляр ки, онлар харижи эюрцнцшцн, дадын, ийин вя рянэин органолептик 

гиймятляндирилмясиндя иштирак едя билярляр. Лакин еля адамлар олур ки, онлар 

рянэ («рянэ» далтоникляр), йа да ки, ийбилмя («ий» далтоникляр) габилиййятиндян 

мящрумдур. Беля адамлар органолептик методдан истифадя едя билян експерт 

ола билмязляр. 

Апарылан тядгигатлара ясасян 250 няфярдян анжаг 70%-нин дцзэцн 

дадбилмя габилиййяти вар. 25%-я гядяр мцшащидя едилянляр дузлу вя туршулу 

дадлары гарышдырыр. «Дад» далтонизми тяхминян 5-10% мцшащидя олунмасы 

тясдиглянмишдир (йашындан, жинсиндян вя щяйат тярзиндян асылы оллараг). Бир чох 

адамларда йашландыгжа органолептик щиссиййат зяиляйир. Беля ки, 35-50 йашадяк 

тижарят ишчиляри групларында нормал щиссетмя анжаг 25% олур, 40% шор вя турш 

дадлары гарышдырыр. 20-30 йашлылары арасында дадбилмя 50%-дя дцзэцн, 20% ися 

дадлары гарышдырыр. Сигарет чякян адамлар чякмяйянляря нисбятян даща тез-тез 

дадлары гарышдырыр. Гадынлар «ширин» дады кишиляря нисбятян даща йахшы щисс 

едирляр, бу да онларын ширниййата даща чох мейiллийиндян иряли эялир. Бир чох 

ядябиййатларда органолептик методун ясас мцсбят жящятинин садялик олдуьу 

вурьуланыр, лакин мцряккяб физики-психолоъи ясаслары нязяря алсаг, бунунла 

разылашмаг чох чятиндир. Беля ки, бу методларда нятижялярин дцзэцнлцйц 

експертин савадындан чох асылыдыр. 

Истещлакчы сявиййясиндя садя органолептик гиймятляндирмяк цчцн 

чохсайлы рянэ, дад, гоху чаларларыны айырд етмяк тяляб олунур. 

Експерт гиймятляндирилмяси заманы, щятта кейфиййятли органолептик 

эюстярижилярин гиймятляндирилмясиндя азажыг фярг олдугда беля бюйцк 

ящямиййяти олур. Експертляр юзцнцн имканларыны билмяли вя онлары тятбиг етмяйи 

бажармалыдырлар. 

Органолептик методларын чатышмайан жящятляриндян бири гиймятлян-

дирмянин субйективлийидир, онун нятижяляринин нисби олмасы (рянэ – йашыл, гырмызы 

вя с., дад – йахшы сечилян ширин, кямширин, дадсыз вя с.) нятижялярин мцгайися 

олунмасы вя лазымынжа бярпа едилмямяси. 



 42 

Органолептик гиймятляндирмядя инсанын бцтцн 5 щиссиййат органы иштирак 

едир. Истифадя олунан щиссиййат органындан вя тяйин олунан кейфиййят 

эюстярижисиндян асылы олараг органолептик методлар 5 йарымгрупа бюлцнцр: 

визуал, ий, ламися, дад вя аудио метод. Мцхтялиф синифли истещлак малларыны 

гиймятляндирмяк цчцн цмуми эюстярижиляря онларын харижи эюрцнцшц, ейни 

заманда рянэи (чох вахт рянэ вя рянэлямя мцстягил кими верилир) вя кон-

систенсийасы да дахилдир. Она эюря дя визуал вя ламися методлары цмуми орга-

нолептик методлара аид едилир. Диэяр органолептик методлар йарымгруплары 

бцтцн истещлак маллары цчцн спесификдир. 

Ийбилмя методу бцтцн ярзаг малларынын ийинин гиймятляндирилмяси цчцн, 

еляжя дя гейри-ярзаг малларынын айры-айры груплары цчцн, мясялян, ятриййат, 

косметика, йуйужу тозлар, башга йуйужу васитяляр вя с. истифадя олунур. 

Дадбилмя методу бцтцн ярзаг малларынын гиймятляндирилмяси цчцн цмуми вя 

важиб методдур, гейри-ярзаг малларында тятбиг едилмир. Ярзаг малларынын 

гиймятляндирилмяси заманы дадбилмя методу иля йанашы, гохубилмя 

методундан да истифадя едилир. 

Аудиометод (акустик) ян чох гейри-ярзаг маллары цчцн ишлянир. Надир 

щалларда ярзаг малларына да тятбиг олунур. Ян чох бу метод мусиги алятляри, 

аудио вя видеотехника, габ-гажаг цчцн истифадя едилир. Эюстярилян щяр бир 

органолептик методлар инсанын мцяййян щисс органлары васитясиля щяйата ке-

чирилир вя конкрет олараг кейфиййят эюстярижиляри гиймятляндирилир. 

Визуал метод – бу метод эюрмя васитясиля обйектин харижи эюрцнцшцнцн 

вя рянэинин дярк едилмясидир. 

Харижи эюрцнцш – комплекс эюстярижидир ки, форма, рянэ (рянэлямя), харижи 

юртцйцн вязиййяти бцтювлцкдя дахил едилир вя визуал тяйин едилир. 

Эюрмя васитясиля инсан бюйцк информасийа алыр (70-80%). Визуал гиймят-

ляндирмя – хцсусян тижарятдя даща эениш йайылмыш вя асан гиймятляндирмядир. 

Эюрмя органы – эюздцр, мцяййян узунлуьу (396-дан 760 мм) ишыг 

шцаларынын електромагнит титряйиши иля ойанмаьа маликдир. Эюзццн ишыьа щяссас 
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щиссяси тор гишадыр, йарымдаиря ямяля эятирян гиша колба вя чубуншякиллидир. 

Чохсайлы ресептор тохумалардан ибарятдир. 

Рянэин гиймятляндирилмясиндя дегустаторларын фярди хцсусиййятлярини, 

онларын мящсулларла рянэляр арасында гябул етдикляри ассосиасийалары нязяря 

алмаг лазымдыр. Билмяк лазымдыр ки, эюрмя гцсурлары мювжуддур ки, о да 

рянэлярин там вя йахуд щисся-щисся сечмя габилиййятиндян мящрум олмагдан 

ибарятдир. 

Дихроматизм – рянэлярин бир щиссясини айырд етмяк габилиййятинин 

итирилмясидир, 3 ясас рянэ – гырмызы, йашыл, мави йериня онлар анжаг икисини 

сечирляр. 

Далтонизм – рянэляри айырд етмяк габилиййятинин итирилмясидир. 

Беля эюрмя гцсурлары олан инсанлар експерт ола билмяз, бу сябябдян дя 

маллары гиймятляндиря билмяз. 

Тяляб олунур ки, гиймятляндирижиляр рянэляря гаршы чох йцксяк щяссаслыьа 

малик олсун вя щятта бязи аз сечилян чаларлар беля айырд едилсин. 

Рянэин чаларларынын сечилмяси верилян ярзаьын кечмиш гиймятляндирмя 

тяжрцбясиня ясасланан мцяййян эюрмя ассосиасийалары да тясир едир. Цмуми 

гябул едилмиш еталона рянэ уйьун олмадыгда ярзаг щаггында габагжадан 

мянфи ряй йараныр. Мясялян, лилоглабинля карбонун тясири нятижясиндя ятдя тцнд 

албалы рянэинин ямяля эялмяси истещлакчыда щямин ярзаьын тязя олмасында шцбщя 

йарадыр. 

Рянэин органолептик секрофотометрик цсулларла гиймятляндирилмясини 

башга даща дягиг методларла явяз етмяк олар. 

Мясялян, Т.Н.Парамоновун тядгигатларына ясасян тярявяз ширяляринин 

органолептик вя спектрофотометрик гиймятляндирмя ясасында сых коррелйасион 

ялагя тяйин едилмялидир. 

Ламися методу – бу метод консистенсийанын вя йа тактики щиссиййатларын 

кюмяйи иля цст сятщин вязиййятинин тядгигиня ясасланыр. 

Консистенсийа ламися вя йа тактил (лат. тажтиенс) щиссиййатларынын кюмяйи 

иля мцяййян едилир. 
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Ламися апаратынын гябул етмя щиссяси азад ламися ясябляринин щиссиййатлы 

ятрафларыдыр вя йа азад тохума капсулаларында олан ясяб сонлугларыдыр. 

Формасына, структуруна эюря ламися ресепторлары мцхтялифдир вя мцхтялиф 

щиссиййатлары гябул едирляр: тохунма, язялялярин, дамарларын дярин ламисяси 

(мящсулу бяркдян сыхдыгда) тясиретмя, щярякят, аьрылар, вибрасийа, исти вя йа 

сойуьун тясири. 

Азад ясяб сонлуглары аьры стимулларыны, тохума капсулаларына (Краузе 

колбажыглары) сойуьа щяссасдырлар. Мейснер жисимляри вя Меркев дискляри – 

тохунмайа щяссасдыр, Пачини жисимляри мющкям тясиря щяссасдыр. 

Ламися анализаторлары организмдя гейри-бярабяр йерляшдирилмишдир. Даща 

щяссас анализаторлар бармагларын сонлугларында вя аьыз бошлуьунда йерляшир, 

дилдя, дамагларда. 

Ийбилмя методу – бу метод гохуну ийбилмя ресепторлары васитясиля гя-

булуна ясасланыр. Бир чох ярзаг вя гейри-ярзаг малларынын (ятриййат-косметик 

мямулатларынын, йуйужу васитяляринин, башга мяишят-кимйа маллары) ийинин вя 

ятринин гиймятляндирилмяси цчцн тятбиг олунур. 

Дадбилмя методу – дадбилмя ресепторлары васитясиля дадын щисс едилмяси 

методудур. 

Дад – щям кейфиййят, щям дя кямиййят цзря мцяййянляшян дадбилмя 

ресепторларынын гыжыгландырылмасы заманы йаранан щиссдир. Кейфиййят цзря дадын 

мцяййянляшдирилмяси ясасян дилин мямяжикляриндя йерляшян дад соьанагларына 

маддянин тясириндян баш верир. Бундан башга, дад соьанаглары селикли аьыз 

бошлуьунда, боьазын диварларында, бадамжыг вязиляри цзяриндя вя удлагда 

вардыр. Инсанын аьыз бошлуьунда дад соьанагларынын цмуми сайы 9 миня чатыр. 

Бундан башга дадын мцяййян олунмасы гиданын аьыз бошлуьунда щисс 

олунмасындан да асылыдыр. Инсан аьзындакы дадбилмя апараты кимйяви 

анализатордур, щямчинин о, мцасир жищазлардан да щяссасдыр. Бцтцн мцхтялиф 

чаларлы дадларын щисс олунмасы хцсуси щисс органлары олан дадбилмя соьа-

нагларынын гыжыгландырылмасы заманы баш верир. Дадбилмя соьанаглары сенсор 

нейтронларындан вя онлары ящатя едян кюмякчи щцжейрялярдян ибарят бир нечя 
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щяссас щоморесептор тохумалардан ибарятдир. Щоморесептор тохумалар 

мцяййян кимйяви маддяляря реаксийа верир. Дадбилмя соьанаглары дадын ясас 

нювляринин гябул олунмасы цзря дифференсиалланыр: ширин, шор, турш, ажы. Дилин 

ужунда йерляшмиш соьанаглар ширин дада, дилин юн щиссясинин кянарлары турш 

дада, дилин кютцйц ися ажы дада щяссасдыр. 

Алят методлары – техники васитялярин кюмяклийи иля кейфиййят эюстя-

рижиляринин мцтляг гиймятинин тяйин едилмяси (юлчцлмяси) методларыдыр. 

Кейфиййятин физики-кимйяви вя микробиолоъи эюстярижиляри ейни адлы груп 

маллар цчцн спесифик вя характерикдирляр. Она эюря дя бу эюстярижиляр чох-

сайлыдыр, бу да онларын тяйин едилмяси цчцн чохсайлы юлчц методларынын тятбигини 

тяляб едир. Алят методлары органолептик методларла баьлыдыр, онлары 

дольунлашдырыр, анжаг явяз етмирляр. 

Бу да онунла шяртлянир ки, юлчц методларынын цстцнлцйц – гиймят-

ляндирмянин обйективлийи цмуми гябул едилмиш юлчц ващидляри иля эюстярилмяли, 

нятижялярин мцгайися вя бярпасынын мцмкцнлцйцнц – органолептик методларын 

чатышмамазлыгларыны арадан эютцрцр. 

Алят методларынын чатышмайан жящяти бундадыр: сынаглар апармаг цчцн 

йцксяк хяржляр тяляб едилир. Бунун цчцн хцсуси, бязян дя чох бащалы лаборатор 

вя кюмякчи тяжщизат вя йцксяк сяриштяйя малик персонал лазымдыр. 

 Эюстярилян чатышмамазлыглар обйектив характер дашыйыр, она эюря дя 

чятиндир, арадан галдырылмасы мцмкцн дейил. Еля бу сябябдян юлчц метод-

ларынын тятбиги мящдудлашдырылмышдыр вя анжаг о заман мяслящят эюрцлцр ки, бу 

методдан истифадя олунмазса, обйектив вя дцзэцн нятижя алмаг олмаз. 

Классик методлар – физики вя кимйяви методлардыр ки, ХВЫЫ-ХХ ясрлярдя 

ишляниб щазырланмыш вя мцасир дюврдя дя юз ящямиййятини итирмямишдир. 

Классик методлара мисал олараг гябул едилир: малларын нямлик дяряжясини 

тяйин етмяк цчцн даими кцтляйя гядяр гурума методу, ферросионид методу вя 

шякярлийи тяйин етмяк цчцн Бертран методу, цмуми туршулуьу тяйин етмяк 

цчцн титрлямяк методу, дузун тяйини цчцн аргонометрик метод вя с. 
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Мцасир методлар – классик методлардан сынаглардан кечирилмяси цчцн 

йцксяк щиссиййатлылыг вя аз вахт иткиси иля сечилирляр. Бу методлар цчцн чох вахт 

йцксяк щиссиййатла юлчц васитяляринин тякмилляшдирилмяси характерикдир. Бу 

методлар цчцн эюстярилян мцсбят жящятлярля йанашы, бир гайда оллараг, йахшы 

тяжщиз олунмуш сынаг лабораторийалары вя йцксяк пешякарлыг габилиййятли 

персонал тяляб олунур ки, бу да сынаг хяржлярини артырыр. 

Даща эениш йайылмыш мцасир методлардан хроматографик, спектрал, 

фотоелектрометрик, потенсиометрик, рефрактометрик, реолоъи вя микроскопик 

методлары эюстярмяк олар. 

Хроматографик метод – динамик шяраитдя сербсиол методларын кюмяйи иля 

мцряккяб гарышыг маддялярин компонентляря бюлцнмясиня ясасланмыш 

методдур. Бу методун ясасыны сечилмиш сербентдя мцхтялиф компонентляр 

гарышыьынын сербантлашма принсипи гойулмушдур, йяни ики гарышмайан фазалар 

Алят методлары 

Тяснифат яламятляри 

Ишлямя хронолоэийасы вя 
методунун щиссиййатлылыьы 

Методун 
принсипляри 

Сынаг нятижяляринин 
алынма заманы 

Классик  
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к  
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Физики  

Кимйяви  
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Биокимйяви  
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Биолоъи  

Експрес 
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Узун-
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арасында маддянин пайлашдырылмасы. Бу метод рус алими – ботаник М.С.Светов 

тяряфиндян 1903-жц илдя тяклиф олунмушдур. 

Спектрал метод – мцяййян дальа узунлуглу мцхтялиф маддяляр васитясиля 

ишыьын ютцрцлмяси вя йа щопмасынын юлчцлмяси методуна ясасланмыш методдур. 

Спектроскопийанын ясасында цмуми ганунлар гойулмушдур ки, онлар йаьла 

(удма) вя йа ютцрмя (бурахма) щяжмляриля удулмуш вя ютцрцлмцш маддяляр 

кямиййятляри арасында ялагя йарадыр. 

Потенсиометрик метод – щидроэен вя тяркибиндя щидроэен ионлары олан 

майе електродлар арасындакы потенсиалын тяйин олунмасына ясасланыр. Ширялярин, 

чахырларын вя башга ичкилярин, мейвя вя тярявяз вя с. актив туршулуьуну тяйин 

едяркян пЩ-ын юлчцлмяси цчцн истифадя едилир. Юлчц жищазлары мцхтялиф маркалы 

(ЛПУ-01 вя с.) потенсиометрлярдир. 

Рефрактометрик метод. Бу метод рефрактометрин алт призмасына сцр-

тцлмцш майе нцмунядян ишыьын сынма эюстярижисинин юлчцлмясиня ясасланмышдыр. 

Бу метод сынаг лабораторийаларында вя еляжя дя истещсалат сехляриндя ярзаг 

мящсулларында гуру маддялярин, шякярин, йаьын гатылыьыны тяйин етмяк цчцн 

истифадя едилир (шякяр, пцре, мцряббя, повидло, томат мящсуллары, йаьлар вя с.). 

Реолоъи методлар. Бу методлар мцхтялиф маддя вя материалларын дефор-

масийасынын юлчцлмясиня ясасланыр. Малларын структур-механики хассялярини 

тяйин етмяк цчцн шамил олунур (йапышганлыьы, кювряклийи вя мющкямлийи). 

Онлардан чохлары консентрасийаны характеризя едир. Онларын васитясиля чякилмиш 

ятин йапышганлыьыны, хямирин еластиклийини, мейвя вя тярявязлярин бярклийини, 

маргаринин консистенсийасыны тяйин едирляр. 

Структур-механики хассялярин тядгигатынын нятижялярини графики олараг 

деформасийанын кинетик яйриси шяклиндя ифадя едирляр. Юлчц цчцн мцхтялиф мар-

калы вискозиметрдян, динамометрик тярязи, пластометрлярдян вя с. истифадя 

едирляр. 

Микроскопийа методу. Бу метод микроскопдан бир юлчц жищазы кими 

истифадя олунмаьа ясасланыр. Бюйцтмя дяряжяляри иля фярглянян адижя биолоъи вя 

електрон микроскоплар тятбиг олунур. Метод тохумаларын, щцжейрялярин вя 
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онларын организмляринин, еляжя дя микроорганизмлярин кямиййят тяркиблярини 

тяйин етмяк цчцндцр. Даща эениш микроскопийа нишаста дяняляринин, ярзагларда 

гарышыгларын вя микроорганизмлярин олмасы мцхтялиф ярзаг вя гейри-ярзаг 

малларынын микроструктурларынын юйрянилмясиндя тятбиг едилир. Микробиолоъи 

тядгигатлар заманы микроскопийа методу, гейдетмя методу иля вящдят тяшкил 

едир (микроорганизмлярин щесабланмасы). Кейфиййят эюстярижиляринин дяряжясинин 

тяйин олунмасына сярф олунан вахтдан асылы олараг бцтцн юлчц методлары 

експресс метод вя узунмцддятлиляря бюлцнцр. 

Експресс методлар – малларын кейфиййят эюстярижиляринин гыса мцддятдя 

тяйин едилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур. Бу методларын цстцнлцйц садя юлчц 

жищазлары вя садя аваданлыг васитясиля аз мцддят ярзиндя нятижяляр ялдя 

етмякдир. 

Щярдян йохламанын тезлийи нятижялярин юлчцсцня мянфи тясир едир. 

Експертизаны гыса мцддятдя апармаг лазым эялдикдя експресс методлардан 

истифадя едилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, классик методларын чоху узун мцддятли 

олур, о да тядгиг едиляжяк маддянин дягиг чяксини тяйин етмяк цчцн манечилик 

тюрядян маддялярдян тямизлянмяси, гарышыглардан сечилмяси, кянар маддялярин 

хариж едилмяси иля ялагядардыр. 

Малларын кейфиййят эюстярижиляринин експерт гиймятляндирилмяси методу – 

айры-айры вя комплекс кейфиййят эюстярижиляринин щягиги гиймятлярин 

мцяййянляшдирилмяси методудур. 

Кейфиййят эюстярижиляринин гиймятляринин мцяййян едилмяси щесаблама, 

йахуд евристик йолла апарылыр вя бу методлар о щалларда тятбиг олунур ки, юлчц 

методларынын тятбиги чох хярж тяляб етдийиндян вя йа тяжрцбялярин чох вахт 

апардыьындан мцмкцн дейил вя йа игтисади бахымдан сярфялидир. Мясялян, ярзаг 

мящсулларынын дадынын вя ийинин мцяййян едилмясиня анжаг органолептик 

методлар истифадя едилир. 

Йцксяк хяржляря бахмайараг, юлчц методлары дягиг вя етибарлы гиймят-

ляндирмя веря билмир. 
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Кейфиййятиня эюяр кифайят гядяр сечилян нцмунялярин дифференсиал вя 

комплекс гиймятляндирилмяси цчцн Р фярди (бир) эюстярижисинин гиймятини 

ашаьыдакы кими мцяййян етмяк мягсядяуйьун щесаб олунур. 
b

iii PPK /=  

Бурада, b

iP  - база (еталон) гиймятидир. 

Диэяр даща дягиг метод ф асылылыг нювляринин мцяййян едилмяси мяг-

сядиля, йяни эюстярижилярин гиймятинин щесабланмасы цчцн дцстурларын йарадыл-

масы мягсядиля эюстярижилярин тятбиг едилмясиня ясасланыр. 

( )b

iii PPfK /=  

Фярди кейфиййят эюстярижиляринин гиймятляндирилмяси йол верилян интер-

валларын мцяййян едилмясиндян вя онларын гиймятлянмясиндян башланыр. 

( ) maks

ii

maks
PPP ⋅−

min
1  

эюстярижисинин ян йахшы дяйяридир. Бу дяйярдян дя йцксяк гиймят алмаг мягся-

дяуйьун вя йа мцмкцн дейил. Эюстярижинин дяйяринин йол верилян мааркисмал 
maksP1  - принсипляри кейфиййят гиймятляндирилмяси мягсядляриндян асылыдыр вя бу 

заман важибдир ки, бцтцн эюстярижиляр цчцн бу принсип ейни олсун. 

Експерт гиймятляндирмясинин етибарлылыьынын йцксялдилмяси мцряккяб 

ямялиййатлары даща садяляриня бюлмякля ялдя олунур вя эюстярижилярин йол верилян 

дяйяринин гиймятляндирилмяси чохпилляли цсулу тяшкил едир. 

Щяр бир нювбяти пилляйя кечид ондан яввялки пиллядя разылашдырылмыш 

гярарларын ишлянмясиндян сонра баш верир. 

Кейфиййят эюстярижиляринин йол верилян дяйяринин мцяййян едилмясинин 

експерт цсулу бирбаша ямялиййатлардан ибарятдир: 

− кейфиййят эюстярижиляринин садаланмасы вя эюстярижилярин йол верилян гиймят-

лярин сечилмяси принсиплярини ящатяляндирилян анкетлярин вя айдынлашдырыжы 

сянядлярин експертляря верилмяси; 

− експерт тяряфиндян анкетлярин долдурулмасы вя онларын дяйяринин йол верилян 

щесаб едилян мящсулларын конкрет моделляринин эюстярилмяси; 

− щяр бир експертин диэяр експертляр тяряфиндян тяйин олунан гиймятлярля таныш 

едилмяси вя онларын мцзакиряси; 
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− икинжи тур (бязян цчцнжц вя дюрдцнжц) анкетляшдирмя апарылмасы; 

− гиймятляндирмянин нятижяляринин ортаг мяхряжя эятирилмяси. 

Истещлак малларынын кямиййятинин гиймятляндирилмяси заманы малын 

кейфиййяти щаггында ясас информасийа мянбяйи кими истещлакчыларын фикир вя 

ряйляриндян истифадя едилир. Бу фикир вя ряйляр истещлакчынын малын истисмар мцд-

дятиндя формалашыр, щямчинин алыжы конФрансларынын, бахыш сярэиляринин йолу иля 

топланыр. Бу метод бирбаша, долайы вя хцсуси сосиолоъи гиймятляндирмянин 

апарылмасы заманы истифадя олуна биляр. 

Бирбаша сосиолоъи гиймятляндирмя дедикдя, бу малларын кейфиййяти щаг-

гында, йахуд да онун айры-айры проблемляри щаггында чыхарына гиймятлян-

дирмянин цмумиляшдирилмиш нятижясидир. Бу мягсядля мцяййян олунмуш 

истещлакчы груплары айрылыр. Истещлакчы групларындан айда бир дяфя сорьу йолу иля 

гиймятляндирмя щаггындакы ряй юйрянилир. Бу, истещлакчы гиймятляндирилмяси 

адланыр. Бу гиймятляндирмянин нятижяляринин анализи эюстярир ки, мцхтялиф йаш 

щядляриндяки истещлакчыларын кейфиййят гиймятляндирмяси ейни дейил. Мясялян, 20 

йашадяк олан истещлакчы групунун айаггабы дяби щаггында фикирляри 

мцхтялифдир. Бу, ону эюстярир ки, айаггабынын елегантлыьы (зярифлийи, гяшянэлийи) 

щаггында олан фикирляр мцхтялифдир. Ян йцксяк гиймяти ися 41-50 йашда олан 

алыжылар верир. 

Билаваситя сосиолоъи гиймятляндирмя ондан ибарятдир ки, малын кейфиййяти 

вя онун айры-айры параметрляри щаггында чыхарылан ряй истисмар заманы 

истещлакчынын мала ряфтарыны характеризя едян, истещлакчынын малы сечян заман 

онун цстцн жящятлярини вя ящямиййятини, щямчинин истещлакчыны йени мал нювцня 

гаршы гойдуьу тяляб вя с. кими амилляр характеризя едян мялуматларын 

апарылмасына вя цмумиляшдирилмясиня ясасланыр. 

Сосиолоъи метод малын истещлак хассяляри вя кейфиййят эюстярижиляри 

щаггында билаваситя истещлакчы тяряфиндян ашкарланмасында тятбиг едилир. 
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2.2 Neft və neft məhsullarının ekspertizası 

 

Neft enerji mənbəyi olmaqla bərabər, bərpa olunmayan təbii sərvətdir. Neft 

neft-kimya və ona yaxın  sənaye sahələrinin əsas xam- malı sayılmaqla, 

Azərbaycanın ixrac strukturunda birinci yeri tutur. 

   2002-ci ilin ixrac strukturunda xam neft 68,13 % (8,8 mln.t.e) neft emalı 

məhsulları isə 19, 6 % (2,74 mln.), ümumilikdə isə neft və neft məhsulları 87,74 

% təşkil edir. 

     İxracın struktur təhlili göstərir ki, ixrac olunan xam neftin 5 128195,3 tonu 

(58 32 %) Azərbaycan Beynəlxalq əməliyyat Şirkətinin, 26151934 tonu (29,74 %) 

Dövlət Neft şirkətinin Xarici Iqtisadi əlaqə- lər Idarəsinin, 948 844,7 tonu DNŞ-in 

Xarici Sərmayələr Idarəsinin və 101365 tonu (1,15 %) “Şirvan Oyl” MMM-in 

payına düşmüşdür. 

Neft məhsullarının ixracında “Azərneftyağ” Istehsalat Birliyi (1749 835 ton və 

ya 63, 86 %), Dövlət Neft Şirkətinin Xarici Iqtisa- di əlaqələr Idarəsi (821680,8 

ton və 29, 99 %) və “Azal Oyl” müəs- sisəsi (151784, 1 ton və 5,54 %) üstünlük 

təşkil edir. 

2002-ci ildə xam neftin satışından 1 476 358,3 min ABŞ dolları, neft emalı 

məhsullarından isə 424973,6 min ABŞ dolları əldə edilmişdir. 

Iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş, lakin neft ehtiyatları olmayan (Ya- poniya, 

Almaniya) və ya kifayət qədər olmayan (ABŞ) ölkələr əsasən xam neft alıb, onu 

emal etməyə üstunlük verirlər. Bu onunla izah olunur ki, Ikinci Dünya 

müharibəsindən sonra Qərbi Avropa dövlətlərinin əksəriyyəti xam nefti alıb, öz 

ərazilərində emal etməyə başladılar. 

     Neft emalı, neftin mexaniki qatışıqlardan təmizlənib, distillə vasi- təsi ilə lazımi 

fraksiyalara ayrılmasıdır. Neft emalının tamlıüı, texni- ki inkişafın səviyyəsi və 

təkrar emalın texnoloji proseslərinin müasir təminatı, bir tərəfdən ölkənin neft 

məhsulları üzrə istehlak balansı- nın strukturundan, digər tərəfdən isə iqtisadi 

məqsədə uyüunluqdan asılı olaraq yanacaq balansında neft məhsullarının ayrı-ayrı 

növləri- nin xüsusi çəkisinin yenidən paylaşdırılmasıdır. Məsələn, ABŞ üçün 
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ümumi istehsal balansında benzinin payı çox yüksəkdirsə, Almaniya- da dizel və 

məişət sobaları yanacaqlarının miqdarı böyükdür. Müxtəlif ölkələrdə neft 

məhsullarının istehlak strukturunun müxtəlifliyi, onların iqtisadi inkişafnın 

xüsusiyyətləri ilə izah olunur. Belə ki, ABŞ üçün karbürator mühərrikli maşınların 

böyük avtomobil parkları xarakterikdirsə, Qərbi Avropa ölkələrində dizel yanacığı 

ilə işləyən avtomobil parkları və məişət məqsədli qazoyl (soba yanacağı) 

xarakterikdir. Azərbaycanda daha çox mazutdan istifadə olunur (energetika 

qurğularında). 

Müstəqil Azərbaycanın müasir inkişaf mərhələsində yanacaq energetika 

siyasəti mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xarici neft şirkətlə- ri ilə imzalanan neft 

müqavilələri, ölkəmizə ancaq xarici sərmayələ- rin cəlb olunması kimi deyil, həm 

də Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi kimi də 

qiymətləndirilməlidir. 

20 sentyabr 1994-cü ildə imzalanan ilk neft müqaviləsindən (“əsrin müqaviləsi” 

- “Günəşli”, “çıraq” və Azəri yataqları - BP (Böyük Britaniya) - 17, 12 %; 

AMOKO (ABŞ) - 170 %; ARDNŞ (Azərbay- can) - 10 %; Itoçu - 13 %; UNOSA 

(ABŞ) - 9,53 %; Statoil (Norveç) - 8,56 %; TRAO (Türkiyə) - 6,75 %, EKSSON 

(ABŞ) - 8 % və s.) bu ilə qədər 22 neft sazişi baülanmışdır. Bütün neft sazişlərini 

H.əliyev cənabları imzalamışdır. Neft müqavilələrində dünyanın 10-dan çox 

inkişaf etmiş ölkəsinin 20-dən çox məşhur neft şirkətləri iştirak edir. Son 9 ildə 

Azərbaycan neftinə qoyulan xarici sərmayələrin adamba- şına düşən miqdarına 

görə, ölkəmiz keçmiş sovet məkanında birinci yeri tutr. Bağlanmış neft 

müqavilələrinin müsbət nəticələri yaxın 5 il- də özünü göstərəcəkdir. 

Azərbaycanın neft strategiyasının baniləri H.Ə.Əliyev və I.Əliyevdir. 

Bağlanmış neft müqavilələrinin icrası, memarı H.Əliyev olan Bakı-Tbilisi-

Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-ərzurum qaz kəmərlərinin çəkilişinin  başa  

çatdırılması  Azərbaycan  Respublikasının  yeni seçilmiş Prezidenti I.H.əliyev 

tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. 

Neftin xarakteristikası və onun çıxarılması üsulları. Neft yanar yağlı maye 

olub, qara və ya açıq sarı rənglidir, xüsusi iyi vardır. Neft müxtəlif 
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karbohidrogenlərdən (alkanlar, sikloalkanlar, arenlər - aro- matik 

karbohidrogenlər və onların hidridləri) və tərkibində S və H- dən əlavə O,S və N 

olan birləşmələrdən ibarətdir. Element tərkibi aşaüıdlakı kimidir: karbon - 82,5-

87 %; hidrogen - 11,5-4,5 % oksi- gen - 0,05-0,35 %, nadir hallarda 0,7 %-ə 

qədər; kükürd - 0,001-5,3 

%; azot -0,001-1,8 %. Neftin tərkibində parafinli; naftenli və az miq- darda 

aromatik (iyli) karbohidrogenlər də vardır. 

Neftləri sıxlığına görə  3 qrupa bölürlər: 

1) yüngül - sıxlığı 0,73-0,85 q/sm3  arasında olanlar; 

2) orta - sıxlığı 0,851-0,885 q/sm3  arasında olanlar; 

3) ağır - sıxlığı 0,885-1,05 q/sm3  arasında olanlar. 

Tərkibindəki kükürdün miqdarına görə də neft 3 qrupa ayrılır: 

1) az kükürdlü - 0,6 %-ə qədər olanlar; 

2) kükürdlü - 0,61=1,8 % arasında olanlar; 

3) yüksək kükürdlü 1,8 %-dən çox olanlar. 

Alimlər neftin yüksək temperatur və təzyiq şəraitində çökmə sü- xurlarda 

səpələnmiş üzvi maddələrin qalıqlarından əmələ gəldiyini hesab edirlər. 

Azərbaycan ərazisində neft yataqları Məhsuldar qat (Orta Pliosen) çöküntüləri ilə 

əlaqədardır. Hazırda böyük dərinliklər- də (6000 m-dən dərin) belə neft yataqları 

aşkar edilmişdir. Azərbay- can nefti (“Azərlayt”) dünyada ən yüksək keyfiyyətli 

neftlərdən biri- dir. Azərbaycanda çökmə süxurları ilə yanaşı, maqmatik 

süxurlarda da (Muradxanlı neft yataüı nadir hal sayılır) neft aşkar olunmuşdur. 

Nefti quyu qazmaqla çıxarırlar. Boru qazma üsulu daha geniş ya- yılmışdır. 

Neft quyudan əsasən fantan vasitəsi ilə çıxarılır. Neft fan- tanı, quyudibi təzyiqin 

(quyu lüləsi doldurulan qarışıüın təzyiqindən böyük olduqda) köməyi ilə neft və 

qazın quyudan çıxarılmasıdır. 

Səthə neftlə birlikdə səmt qazları da çıxır. Bir qayda olaraq, çıxa- rılmış hər 

ton neftlə birlikdə 10 m3-dən 1000 m3-ə qədər səmt qazı çıxır. çıxarılan neftin 

müəyyən hissəsini özü ilə aparmasın deyə, səmt qazı quyudan qısa məsafədə 
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şaquli yerləşdirilmiş traplarda xüsusi qurğular vasitəsi ilə neftdən ayrılır. Ayrılan 

qaz qazyığıcı kollektora daxil olur, neft isə nasoslar vasitəsi ilə neft çənlərinə 

vurulur. 

çıxarılan neftlə birlikdə həm də plast (quyu) suları da olur ki, bunlarn da 

tərkibində xloridlər və bikarbonatlar (Na, Mg və Ca) üstünlük təşkil edir. 

Plast sularında duzların miqdarı bəzən 30 %-ə qədər olur. Odur ki, həmin sular 

da neftdən ayrılır (çökdürmə üsulu ilə). əmələ gəlmiş neft emulsiyası isə 

aşaüıdakı metodlarla parçalanır: 

a) mexaniki - süzmə və ultrasəs yolu ilə; 

b) termik - qızdırmaqla; 

c) elektrik - dəyişən və sabit cərəyanla elektrik sahəsində emal yolu ilə; 

ç) kimyəvi - müxtəlif deemulqatorlarla. 

Müxtəlif yataqlardan çıxarılan neftlər kimyəvi tərkibinə və əmtəə 

xüsusiyyətlərinə görə biri-birindən fərqlənirlər. Azərbaycan nefti yüksək 

keyfiyyətli olduüu üçün, onun emalı ciddi çətinlik yaratmır. 

       Neft emalı metodları. Neftin mexaniki qatışıqlardan təmizlənib distillə 

vasitəsilə lazımi fraksiyalara ayrılması prosesinə neftin emalı deyilir. Neft emalı 

metodları içərisində ilkin (neftdə karbohidro- genlər, kimyəvi çevrilməyə məruz 

qalmadan, atmosfer-vakuumlu distillə) və təkrar (neftdə olan karbohidrogenlərin 

kimyəvi reaksiya- larla strukturunun dəyişdirilməsi) proseslər fərqləndirilir. 

Almosfer-vakumlu distillə - neft məhsulları və ya onların kompo- nentlərini 

almaq üçün nefti, qaynama temperaturları arasındakı fərqə görə tərkib hissələrinə 

ayırma deməkdir. Neft emalının ilkin mərhə- ləsi olan bu proses, qızdırılma 

nəticəsində neftdən əmələ gələn bu- xar fazasının maye neftdən tərkibcə 

fərqlənməsinə əsaslanır. əvvəlcə, benzinin tərkibinə daxil olan yüngül 

karbohidrogenlər, sonra re- aktiv yanacağın və kerosinin aüır komponentləri, daha 

sonra isə dizel və məişət boru yanacağı alınan qazoyl qaynayıb ayrılır. Qaynama 

temperaturu 350 0C-dən yuxarı olan neft fraksiyası mazut adlanır. Va- kuum 

distilləsində qaynama temperaturu 500 0C-dən yuxarı qalxan qalıq hudron 

adlanır. Hudron çox yapışqan olub, 30-40 0C-də soyu- yur, bitum  və yağların 
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alınmasında, habelə təkrar emal prosesində xammal kimi istifadə olunur.  

   Neft məhsulları və onların keyfiyyətinə olan tələbatı ödəmək üçün neftin 

təkrar emalı prosesləri həyata keçirilir. Təkrar proseslə- rə termik və katalitik 

krekinq (ingilis sözü olub “cruck” - parçala- maq” deməkdir), termik və katalik 

riforming, hidrokrekinq, platfor- minq, alkilləşdirmə, izomerləşmə, destruktiv 

hidrogenləşdirmə, pi- roliz, kokslaşdırma aiddir. 

Termik krekinq yüksək temperatur və təzyiq şəraitində gedir. Xammal kimi 

kerosindən tutmuş hudrona qədər bütün neft fraksiya- larından istifadə oluna 

bilər. Proses nəticəsində, ilkin karbohidrogen- lərlə müqayisədə daha yüngül 

məhsullar - qazlar, benzin kompo- nentləri, kerosin, benzol, toluol və s. alınır. 

Termik krekinqin növ müxtəlifliyi piroliz (aşaüı təzyiqdə) və kokslaşdırmadır. 

Katalitik krekinq - alınan benzinin tərkibində daha çox arzula- 

nan karbohidrogenlərin əmələ gəlməsinə şərait yaradan prosesdir. Xammal kimi 

dizel fraksiyaları, vakuum distillyatları, kokslu qazoyl və s. ola bilər. Proses 

yüksək temperaturda alümosilikat katalizato- runun iştirakı ilə gedir.  

     Nəticədə yüksəkoktanlı benzinin komponentləri, kerosin, qazoyl 

fraksiyaları və digər neft-kimya prosesləri üçün xammal alınır. 

      Riforminq - əsasən benzin və neftin liqroinli fraksiyalarından 

yüksəkoktanlı benzin, aromatik karbohidrogenlər və texniki hidrogen almaq üçün 

həyata keçirilən emal prosesidir. Hidrogen və katalizato- run iştirakı ilə, yüksək 

temperatur və təzyiq altında aparılır. Istifadə olunan katalizatorun tipindən asılı 

olaraq platforminq (platinli katali- zator) və hidroforminq (molibdenli katalizator) 

kimi 2 qrupa bölünür. Alkilləşdirmə və izomerləşmə aviasiya və avtomobil 

benzinin yük- sək oktanlı komponentlərini almaq üçün tətbiq olunur. 

əmtəəlik avtomobil və aviasiya benzini bir çox proses nəticəsin- də alınmış 

komponentlərin qarışıüından ibarətdir. 

Neft yağları, əsasən, mazutu vakuum altında distillə etməklə və yağ hudronunu 

asfaltsızlaşdırmaqla alınır. Sürtkü yağları üçün əsas göstəricilər aşaüıdakılardır: 

      - özüllülüyü; 

- özüllülük indeksi; 



 56 

- oksidləşməyə qarşı sabitliyi; 

- yağlama qabiliyyəti; 

- alışma və donma temperaturları. 

Neftdən alınan sürtkü yağı materiallarına plastik yağlar və yağlayıcı-soyuducu 

mayelər də daxildir. Texniki bitium materialları, tərki- bində çoxlu miqdarda 

asfalt-qətran birləşmələri və heterosikl birləş- mələr olan aüır distillə qalıqlarını, 

vakuum altında yenidən distillə edib, içərisindən hava keçirmək yolu ilə 

(oksidləşdirməklə) alınır. 

Neft yağları istehsal üsuluna və işlədildiyi sahələrə görə fərqlə- nirlər. Onlar 

istehsal üsuluna görə 3 qrupa ayrılırlar; 

1) distillyat yağları - mazutun vakuumda distilləsindən alınan 

yağlar; 

2) qalıq yağları - asfaltsızlaşdırılmış yağ hudronlarından alınan yağlar; 

3) kompaund yağlar - özlükləri və başqa göstəricilərinə əsasən 

götürülən distillat və qalıq yağlarını qarışdırmaqla alınan yağlar. 

Tətbiq sahələrinə görə yağlar aşaüıdakı qruplara ayrılır: 

- motor (mühərrik) yağları; 

- reaktiv mühərrik yağları; 

- transmissiya yağları; 

- sənaye yağları; 

- hidravlik (silindr) yağlar; 

- elektroizolyasiya (energetik) yağları; 

- texnoloji yağlar; 

- tibbdə və ətriyyatda istifadə olunan aü yağlar. 

XIF əN-də neft məhsulları əsasən 27-ci mal qrupuna daxildir və onlar qaynama 

ardıcıllıüına görə yerləşmişdir: yüngül, orta və aüır distillyatı. 

Neft həllediciləri müxtəlif sənaye sahələrində üzvi birləşmələri həll etmək üçün 

istifadə olunur. Həlledicinin karbohidrogen tərkibin- dən asılı olaraq onlar 

aşaüıdakı qruplara bölünürlər          
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Cədvəl 1 

Neft həlledicilərinin tərkibinə görə səciyyəsi 

 

Neft həllediciləri İşarəsi Karbohidrogenin miqdarı, %-lə 

Parafinli P Parafinli normal – 50-dən zox 

İzoparafinli İ İzoparafinli – 50-dən yuxarı 

Naftenli N Naftenli – 50-dən yuxarı 

Aromatik A Aromatik – 50-dən zox 

 

Qarışıq 

 

Q 

Karbohidrogenlərin  hər qrupunun miqdarı 

50-ni kezmir 

 

 

Həlledicinin işarəsinə aşaüıdakı məlumatlar daxil edilir: həlledici- nin (nefras) 

qısaldılmış adı; qrupun işarəsi; yarımqrupun işarəsi; qay- nama həddi. 

Qaynamanın aşaüı həddi kimi qaynamanın başladıüı temperatur, yuxarı həddi 

isə sonuncu temperatur götürülür. 

Müasir dövrdə iki markada aviasiya benzini emal olunur: 

1) B-95/130; 

2) B-91/115 burada surət-mühərrik (motor) metodu üzrə benzinin oktan 

ədədini, məxrəc isə qarışıüın sortunu əks etdirir. 

Avtomobil benzini isə daha geniş assortimentlə buraxılır: A-72, A- 

76, AI-93 və AI-95, həmçinin A-80, A-92, A-96. Bu benzin markala- rının əsas 

fərqi, onların detonasiya davamlılıüının müxtəlif kəmiyyət- ləri ilə əlaqədardır. 

Benzinin oktan əbədi kəmiyyəti ilə ölçülən, motor və ya tədqiqat metodu ilə təyin 

olunan detonasiya davamlılıüı kəmiy- yətinə olan tələblər, bilavasitə onun 

markasında əks olunur. əgər ben- zinin markasında hərf indeksi “I” varsa (AI), 

deməli, benzinin oktan ədədi tədqiqat metodu ilə müəyyən olunur, yox əgər ancaq 

“A” hərfi varsa, onda okton ədədini motor (mühərrik) metodu ilə təyin edirlər. 

A-72, A-76, AI-93 və AI-95 markalı benzinləri həm yay, həm də qış mövsümü 

üçün buraxırlar. A-76, AI-93, A-80 və A-92 markalı benzinləri həm etilli, həm də 
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etilsiz istehsal edirlər. A-96 ancaq etil- li, A-72 ancaq etilsiz buraxılır. A-76 

markalı etilli benzini sarı rənglə, AI-93-ü narıncı-qırmızı, A-80-92 və - 96 markalı 

benzinləri isə açıq sarı rənglə markalayırlar. 

      Aşağıdakı cədvəldə (Cədvəl 6) bəzi avtomobil benzinlərinin (yay növü) 

standartın tələblərinə uyüun xarakteristikaları verilmişdir. Etil- siz bütün benzin 

markalarında qurüuşunun miqdarı 0, 013-0,015 qr/l keçməməlidir. Bu göstərici 

XIF əN-də malların kodlaşdırılmasının meyarlarından biri kimi çıxış edir.  

 

 

Cədvəl 2  Avtobenzinlərin xarakteristikaları 

 

 

   Dizel yanacağı. Sıxılmış havanın yüksək temperaturu nəticəsində yanacağı 

alışan daxili yanma mühərrikinə dizel (1897-ci ildə ilk belə mühərriki yaradan 

Rudolf Dizelin (1858-1913) şərəfinə belə ad- landırılır) deyilir. Dizeldə işlədilən 

maye neft yanacağına dizel yanacağı deyilir. Istehsalına görə dizel yanacağı iki 

qrupa bölünür: 

1) böyük sürətli dizellər üçün özlülüyü az olan distillyat yanacaqları; 

2) yavaş surətli dizellər üçün özlülüyü yüksək olan qalıq yanacaqları. Distillyat 

yanacaqları neftin birbaşa distilləsindən alınan kerosin- qazoyl fraksiyalarından, 

Göstəricilər A-76 Aİ-93 

Qurüuşunun miqdarı (etilli benzin üzün), 

qr/l-dən zox olmalı 

 

0,17 

 

0,37 

Temperatur, 0C-lə: 

qaynamaüa başlama… - dən az olmamalı qaynamaüın qurtarması… 

- dən zox olmamalı doymuş buxarın təzyiqi, mm civə st. … - dən 

zox olmamalı 

 

35 

195 

 

500 

 

35 

195 

 

500 
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qismən də (20 %-dək) katalitik krekinq qa- zoylundan, qalıq yanacaqları isə 

neftin kerosin-qazoyl fraksiyaları ilə mazutun qarışıüından hazırlanır. Mühərrikin 

silindirində dizel yana- caüının öz-özünə alovlanma qabiliyyətini xarakterizə 

edən göstərici setan ədədidir. Distillyat dizel yanacaqları üçün setan ədədi 40-55-

ə bərabərdir. Dizel yanacaqları üçün donma temperaturu mühüm rol oynayır. 

Sənayedə üç marka dizel yanacağı hazırlanır. 

1) yay - 0C və ondan yuxarı temperaturlarda istifadə olunur; 

2) qış mənfi 20 0C-dək (bu halda dizel yanacağının donma tempe- raturu 45 

0C-dən, bulanlıqlaşma temperaturu isə - 35 0C-dən çox ol- mamalıdır). 

3) arktik - mənfi 50 0C-dək. 

Yay və qış dizel yanacaqlarında kükürdün miqdarı 0,5 %-dən çox olmamalıdır. 

Sürtkü yağları. Təyinatına, növmüxtəlifliyinə, tipinə və markası- 

na görə sürtkü yağları daha çox mal qruplarında təmsil olunurlar ki, bu da onların 

müxtəlif maşın və mexanizmlərdə istifadəsi ilə izah olunur. 

əmələ gəlməsinə görə sürtkü yağları 3 qrupa bölünür: 

1) neft və ya mineral mənşəli; 

2) sintetik; 

3) qarışıq. 

Sonuncu hal (qarışıq mənşəli) gömrük nəzarəti üçün xüsusi əhə- miyyətə 

malikdir. Belə ki, sintetik yağlar və qarışıq yağların bir çox növləri XIF əN-in 27-

ci mal qrupunda da təsniflatlandırıla bilinmir. Onlar üçün kimyəvi tərkibindən 

asılı olaraq digər kodlar müəyyən- ləşdirilməlidir. Bir qayda olaraq, sintetik və 

qarışıq yağlar daha bö- yük dəyərə malik olurlar. 

Təyinatından asılı olaraq neft, sintetik və qarışıq yağları aşaüıdakı qrup və 

yarımqruplara bölürlər: 
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Qruplar Yarımqruplar 
 

 

Mator yağları 

Daxiliyanma mühərrikləri üzün; 

dizel mühərrikləri üzün; aviasiya 

mühərrikləri üzün - o cümlədən porşenli, 

 

Transsmissiya yağları 

Mexaniki, hidromexaniki və hidrostatik 

ütürücülər üzün; reduktor yağları 

 

Hidravlik sistem üzün 

Uzan aparatlar, mobil yerüstü 

və dəniz texnikası üzün; 

 

Energetik yağlar 

1-turbin; 2-elektroizolyasiya (təcridedici), 

o cümlədən transformator, kondensator, 

 

 

Sənaye yağları 

Ümumi təyinatlı; yüngül və aüır 

yüklənmiş birləşdiricilər üzün; prokat 

dəsgahları üzün; silindr yağları; cihaz 

yağları 
      

Neft məhsulları göstəricilərinin eyniləşdirilməsi zamanı istifadə olunan, fraksiya 

tərkibi və alışma temperaturu ilə baülı xarakterik sı- naqlarla tanış olaq. Fraksiya 

tərkibini əvvəlcədən soyudulmuş məh- sulun buxarlandırılması ilə təyin edirlər. 

Bunun üçün, 100 sm 3 məh- sul kolbaya tökülür və nəzarət olunan rejimdə tədricən 

qızdırılır. Kondensat (distillə) ölçü silindrinə tökülür. Sınaq müddətində qay- 

namanın başlanüıc və son temperaturları, həmçinin kondensatın müvafiq həcminə 

uyüun (10 %-dən 90 %-ə qədər hər 10 %-dən bir) temperaturları, miqdarı və qalıüın 

həcmi qeyd olunur. Ölkələrin nə- ticələri üzrə termometrin göstəricilərinə görə 

barometrik təzyiqə düzəlişlər hesablanır, sonra isə verilən temperaturlara görə 

kondensat- ların həcmi (itki nəzərə alınmaqla) hesablanır. Bunun üçün qrafik 

metoddan istifadə oluna bilər. Absis oxu üzrə temperaturlar, ordinat oxu üzrə isə 

kondensatın həcmi göstərilir. Qrafik üzrə müvafiq kon- densatın həcminə uyğun 

temperatur kəmiyyəti tapılır (temperaturun təyin edilməsinin dəqiqliyi qrafikin 

qurululması dəqiqliyindən asılıdır). Alternativ kimi hesablama metodundan istifadə 

edilə bilər.  
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Fəsil 3. Azərbaycan Respublikası DGK sistemində ekspertiza 
fəaliyyətinin təşkilinin və onun təkmilləşdirilməsinin  əsas 

istiqamətləri 
 

 

3.1  Azərbaycan Respublikası DGK sistemində ekspertizanın təşkili. Mərkəzi 
laboratoriyanın iş prinsipi 

 

Ýþìðöê åêñïåðòèçàñûíûí àïàðûëìàñû, Àçÿðáàécàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 

ÿðàçèñèíäÿ ãöââÿäÿ îëàí cèíàéÿò-ïðîñåññóàë âÿ ýþìðöê ãàíóíâåðècè- ëèéè, ùÿì÷èíèí 

èíçèáàòè ùöãóãïîçìàëàð ùàããûíäà ãàíóíâåðècèëèéèí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí îëàðàã 

ùÿéàòà êå÷èðèëèð. Ýþìðöê îðãàíëàðû òÿðÿôèíäÿí ýþìðöê åêñïåðòèçàñû, ýþìðöê 

íÿçàðÿòè âÿ éà ýþìðöê ðÿñìèëÿøäèðèë- ìÿñè çàìàíû, ýþìðöê îðãàíëàðûíûí 

ñÿëàùèééÿòëÿðèíÿ àèä îëàí ãà÷àãìàë÷ûëûã âÿ éà äèýÿð cèíàéÿòëÿðëÿ áàüëû òÿùãèãàòûí 

àïàðûëìàñû, ùÿì÷èíèí Ýþìðöê Ùöãóã Ïîçóíòóëàðû (ÝÙÏ) öçðÿ òÿùãèãàòûí ùÿéàòà 

êå÷è- ðèëìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð òÿéèí îëóíóð. 

Ýþìðöê ãàéäàëàðûíûí ïîçóëìàñû ùàããûíäà èøèí ècðààòûíû àïàðàí âÿ éà áó 

èøëÿðÿ áàõàí ÀÐ ýþìðöê îðãàíûíûí âÿçèôÿëè øÿõñè åêñïåðòèçà êå÷èðèëìÿñèíè çÿðóðè 

ùåñàá åòäèêäÿ áó áàðÿäÿ ãÿðàð ÷ûõàðûð. Ãÿðàðäà åêñïåðòèçàíûí òÿéèí åäèëìÿñèíèí 

ÿñàñëàðû, åêñïåðòèí ñîéàäû âÿ éà åêñïåðòèçà êå÷èðèëÿcÿê ýþìðöê ëàáîðàòîðèéàñû, 

éàõóä äèýÿð ìöâàôèã ìöÿññèñÿíèí àäû, åêñïåðò ãàðøûñûíäà ãîéóëàí ñóàëëàð âÿ 

åêñïåðòèí ñÿðÿícàìûíà òÿãäèì åäèëÿí ìàòåðèàëëàð ýþñòÿðèëèð”. 

Àçÿðáàécàíûí ýþìðöê îðãàíëàðûíûí ãÿðàðû öçðÿ åêñïåðòèçàíû ðåñ- ïóáëèêàíûí 

ÿðàçèñèíäÿ éåðëÿøÿí åêñïåðò òÿøêèëàòëàðû (Äþâëÿò Ýþìðöê Êîìèòÿñèíèí ýþìðöê 

ëàáîðàòîðèéàñû äà äàõèë îëìàãëà) âÿ áó òÿøêè- ëàòëàðäàí êÿíàðäà èøëÿéÿí, ëàêèí åëì, 

òåõíèêà, èícÿñÿíÿò âÿ éà ñÿíÿò- êàðëûã ñàùÿñèíäÿ õöñóñè ëàçûìè áèëèêëÿðÿ ìàëèê îëàí 

øÿõñëÿð àïàðûðëàð. 

Åêñïåðò êèìè àøàüûäàêû øÿõñëÿðäÿí èñòèôàäÿ åäèëÿ áèëìÿç: 

à) ýþìðöê íÿçàðÿòè âÿ éà ýþìðöê ðÿñìèëÿøäèðèëìÿñèíèí àïàðûëìàñû çàìàíû, êîíêðåò 

ôàêò öçðÿ ÿââÿëëÿð áó èøäÿ èøòèðàê åòìèø ìöòÿõÿññèñ- ëÿð, ùàáåëÿ ïðîá âÿ 

íöìóíÿ ýþòöðìöø øÿõñëÿð; 

á) ÀÐ Cèíàéÿò-Ïðîñåññóàë Ìÿcÿëëÿñèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ càâàá âåðìÿ- éÿí øÿõñëÿð. 
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Åêñïåðòèçàíûí àïàðûëìàñûíà ýþìðöê îðãàíëàðûíûí ìöíàñèáÿòè, òàï- øûðûüà 

óéüóí îëàðàã, åêñïåðòèçàíûí òÿéèí îëóíìàñû ùàããûíäà ãÿðàðëà ðÿñìèëÿøäèðèëèð. 

Åêñïåðòèçàíûí àïàðûëìàñû áàðÿäÿ ýþñòÿðèø, ýþìðöê íÿçàðÿòè âÿ éà ýþìðöê 

ðÿñìèëÿøäèðèëìÿñè ïðîñåñèíäÿ ÝÙÏ áàðÿäÿ èø à÷ûëàíà ãÿäÿð âåðèëèð. Åêñïåðòèçàíûí 

òÿéèí îëóíìàñû áàðÿäÿ ãÿðàð, ýþìðöê îðãàíëàðû òÿðÿôèíäÿí ÝÙÏ áàðÿäÿ èø 

à÷ûëäûãäàí ñîíðà âåðèëèð. 

Cèíàéÿò èøè öçðÿ èëêèí òÿùãèãàòûí àïàðûëìàñû çàìàíû äà åêñïåðòèçàíûí òÿéèí 

îëóíìàñû áàðÿäÿ ãÿðàð ÷ûõàðûëûð. 

Öìóìèééÿòëÿ åêñïåðòèçà àøàüûäàêû ùàëëàðäà òÿéèí åäèëÿ áèëÿð: 

1) ýþìðöê íÿçàðÿòè âÿ éà ýþìðöê ðÿñìèëÿøäèðèëìÿñè àïàðûëàð- êÿí. ÀÐ ýþìðöê 

îðãàíûíûí âÿçèôÿëè øÿõñè ýþìðöê íÿçàðÿòè âÿ éà 

ýþìðöê ðÿñìèëÿøäèðèëìÿñèíè ùÿéàòà êå÷èðÿðêÿí ëàçûì ýÿëÿðñÿ ùÿìèí îðãàíûí âÿ éà 

îíóí ìöàâèíèí, ùàáåëÿ ìöâàôèã îëàðàã ãà÷àãìàë÷ûëûã øþáÿñèíèí ìöäèðè âÿ éà îíóí 

ìöàâèíèíèí ðàçûëûüû èëÿ åêñïåðòèçà òÿéèí åäÿ áèëÿð; 

ýþìðöê îðãàíûíûí âÿçèôÿëè øÿõñè, áó îðãàíûí ðÿèñè âÿ éà îíóí ìöà- âèíèíèí, ùàáåëÿ 

ãà÷àãìàë÷ûëûüà ãàðøû ìöáàðèçÿ øþáÿñèíèí ðÿèñè âÿ éà îíóí ìöàâèíèíèí; ùÿìèí èøèí 

áàõûëìàñû çàìàíû èñÿ ìöâàôèã ýþìðöê îðãàíûíûí âÿçèôÿëè øÿõñèíèí ðàçûëûüû èëÿ 

åêñïåðòèçà òÿéèí åäèëèð. 

Cèíàéÿò èøè öçðÿ òÿùãèãàò àïàðàí øÿõñ òÿðÿôèíäÿí åêñïåðòèçàíûí òÿ- éèí îëóíìàñû 

áàðÿäÿ ãÿðàð, ìöâàôèã øþáÿíèí ðÿèñè âÿ éà îíóí ìöà- âèíè, ùÿì÷èíèí 

ãà÷àãìàë÷ûëûüà ãàðøû ìöáàðèçÿ øþáÿñèíèí ðÿèñè âÿ éà îíóí ìöàâèíè òÿðÿôèíäÿí òÿñäèã 

îëóíìàëûäûð. 

Åêñïåðòèçàíûí òÿéèí îëóíìàñû áàðÿäÿ îëàí òàïøûðûãäà âÿ éà ãÿðàðäà 

àøàüûäàêûëàð ýþñòÿðèëìÿëèäèð: 

   - åêñïåðòèçàíûí òÿéèí îëóíìàñû áàðÿäÿ âåðèëìèø òàïøûðûüûí (ãÿðàðûí) òÿðòèá 

îëóíäóüó éåð âÿ òàðèõ, åêñïåðòèçàíû òÿéèí åäÿí ýþìðöê îðãàíû- íûí àäû, îíóí 

öíâàíû, ýþìðöê ùöãóã ãàéäàñûíûí ïîçóëìàñû âÿ éà cè- íàéÿò èøèíèí íþìðÿñè 

(åêñïåðòèçà òÿéèí îëóíàí); 

- åêñïåðòèçàíû òÿéèí åòìèø øÿõñèí ñîéàäû âÿ âÿçèôÿñè; 

- åêñïåðòèçàíûí àäû; 
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- åêñïåðòèçàíûí òÿéèí îëóíìàñûíûí ñÿáÿáè; 

- åêñïåðòèçàíû àïàðàcàã ìöÿññèñÿíèí àäû, ÿýÿð îíóí àïàðûëìàñû åêñïåðò 

ìöÿññèñÿñèíÿ äåéèë, êÿíàð øÿõñÿ ùÿâàëÿ åäèëìèøñÿ - îíóí àäû, ñîéàäû, àòàñûíûí 

àäû, èõòèñàñû âÿ âÿçèôÿñè ýþñòÿðèëèð; 

- åêñïåðòèí ãàðøûñûíäà ãîéóëìóø ñóàëëàð; 

- åêñïåðòèí ñÿðÿícàìûíà âåðèëìèø ìàòåðèàëëàð (åêñïåðò òÿäãèãàòûíûí 

îáéåêòëÿðè - ÿøéàëàð; ñÿíÿäëÿð; ýþòöðöëìöø ïðîá âÿ íöìóíÿëÿð, ùÿì÷èíèí îíëàðû 

ìöøàéèÿò åäÿí ñÿíÿäëÿð; ýþìðöê éöê áÿéàííàìÿñè; òåõ- íèêè øÿðòëÿð; êåéôèééÿò 

ïàñïîðòó âÿ ñåðòèôèêàòû; òåõíîëîæè ðåãëàìåíòëÿðè; ëàéèùÿëÿð; øÿêèëëÿð; åêñïåðòèçà 

ïðåäìåòèíÿ àèä ìÿëóìàòëàð îëàí ìö- ãàéèñÿ íöìóíÿëÿðè; åêñïåðòèçàíûí àïàðûëìàñû 

ö÷öí ÿùÿìèééÿòëè îëàí äèýÿð ìàòåðèàëëàð); 

- ÿëàâÿ âÿ éà òÿêðàð åêñïåðòèçà òÿéèí îëóíäóãäà ÿââÿëêè åêñïåð òèçàíûí ðÿéè 

(éàõóä åêñïåðòèçàíûí àïàðà áèëèíìÿìÿñè ùàããûíäà åêñïåðòèí ðÿéè); èëêèí 

åêñïåðòèçàäàí ñîíðà ÿëäÿ îëóíìóø ìàòåðèàëëàð (èëêèí åêñïåðòèçàíûí ïðåäìåòè 

îëìàìûø éåíè îáéåêòëÿðèí åêñïåðòèçàñû öìóìè ãàéäàëàð öçðÿ òÿéèí îëóíóð âÿ ÿëàâÿ âÿ 

éà òÿêðàð åêñïåðòèçà àäëàíìûð). 

Åêñïåðòèçà òÿäãèãàòû ö÷öí ýþòöòöðöëìöø ïðîá âÿ íöìóíÿëÿð åêñ- ïåðòèçàéà, 

îíëàðûí ýþòöðöëìÿñè áàðÿäÿ ïðîòîêîëëà áèðëèêäÿ ýþíäÿðèëèð. Ìàëëàðûí ïðîá âÿ 

íöìóíÿëÿðè, ùàáåëÿ ÿøéàéû äÿëèëëÿð åêñïåðòèçàéà, ìöâàôèã øÿêèëäÿ ãàáëàøäûðûëìûø âÿ 

ãîðóéócó éàðëûêëà ìþùöðëÿíìèø øÿêèëäÿ ýþíäÿðèëìÿëèäèð. 

Ìàëëàðäàí ïðîá âÿ íöìóíÿëÿðèí ýþòöðöëìÿñè, ùÿì÷èíèí ÿøéàéè - äÿëèëëÿðèí 

ýþòöðöëìÿñè, ùÿì÷èíèí âÿ cèíàéÿò-ïðîñåññóàë ãàíóíâåðècè- ëèéèí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí 

ùÿéàòà êå÷èðèëìÿëèäèð. 

 ÀÐ Ýþìðöê Ìÿcÿëëÿñèíèí 343-cö ìàääÿñèíäÿ ýþñòÿðèëìèøäèð: “Ýþìðöê 

ãàéäàëàðûíûí ïîçóëìàñû ùàããûíäà èøèí ècðààòûíû âÿ éà áó èøÿ áàõûëìàñûíû ùÿéàòà 

êå÷èðÿí ÀÐ ýþìðöê îðãàíûíûí âÿçèôÿëè øÿõñè ýþìðöê ãàéäàëàðûíûí ïîçóëìàñûíà 

ýþðÿ ìÿñóëèééÿòÿ cÿëá åäèëÿí ôèçèêè øÿõñäÿí, âÿçèôÿëè øÿõñäÿí, èäàðÿ, ìöÿññèñÿ âÿ 

òÿøêèëàòëàðûí ðÿùáÿðëÿ- ðèíäÿí âÿ éà îíëàðûí ìöàâèíëÿðèíäÿí, äèýÿð èø÷èëÿðäÿí, 

ùÿì÷èíèí ýþìðöê ãàéäàëàðûíûí ïîçóëìàñûíà ýþðÿ ìÿñóëèééÿòÿ cÿëá åäèëÿí ùöãóãè 

øÿõñ éàðàòìàäàí ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòè èëÿ ìÿøüóë îëàí øÿõñ- ëÿðäÿí åêñïåðòèçàíûí 
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êå÷èðèëìÿñè ö÷öí çÿðóðè îëàí èìçà âÿ õÿòò íöìó- íÿëÿðèíè àëìàã, ìàëëàðäàí âÿ äèýÿð 

ÿøéàëàðäàí ïðîá âÿ íöìóíÿëÿð ýþòöðìÿê ùöãóãóíà ìàëèêäèð. 

Ýþìðöê ãàéäàëàðûíûí ïîçóëìàñû ùàããûíäà èøèí ècðààòûíû âÿ éà áó èøÿ 

áàõûëìàíû ùÿéàòà êå÷èðÿí ÀÐ ýþìðöê îðãàíûíûí âÿçèôÿëè øÿõñè ïðîá âÿ íöìóíÿëÿðèí 

ýþòöðöëìÿñè ùàããûíäà ãÿðàð ãÿáóë åäèð. Ïðîá âÿ íöìóíÿëÿðèí ýþòöðöëìÿñè 

ùàããûíäà ïðîòîêîë òÿðòèá åäèëèð”. 

Äþâëÿò Ýþìðöê Êîìèòÿñèíèí ýþìðöê ëàáîðàòîðèéàñûíäà åêñïåð- òèçàíûí 

àïàðûëìàñû ñÿðòëÿðè âÿ ãàéäàëàðû, ÀÐ-èí ìþâcóä ãàíóíâåðècè- ëèéèíÿ, ùàáåëÿ ýþìðöê 

åêñïåðòèçàñûíûí àïàðûëìàñû ãàéäàëàðûíà óéüóí ùÿéàòà êå÷èðèëèð. 

Àçÿðáàécàíûí ýþìðöê  îðãàíëàðû,  åêñïåðòèçàíûí àïàðûëìàñû ö÷öí 

òàáå÷èëèéèíäÿí âÿ ìöëêèééÿò ôîðìàñûíäàí àñûëû îëìàéàðàã èñòÿíèëÿí èäàðÿ, ìöÿññèñÿ 

âÿ òÿøêèëàòëàðäàí ìöòÿõÿññèñ cÿëá åäÿ áèëÿð. Áó ìö òÿõÿññèñëÿð ïðîá âÿ íöìóíÿëÿðèí 

ýþòöðöëìÿñèíäÿ, íàðêîòèê âàñèòÿëÿðèí îëìàñûíû òÿéèí åòìÿê ö÷öí ìàääÿëÿðèí 

åêñïðåññ-àíàëèçèíèí àïàðûë- ìàñûíäà, ôèçèêè øÿõñëÿðèí øÿõñè éîõëàíûëìàñûíäà (îíëàðûí 

òèáá èø÷èëÿðè òÿðÿôèíäÿí éîõëàíûëìàñû ëàçûì ýÿëäèêäÿ), ùàáåëÿ äèýÿð ýþìðöê ìÿã- 

ñÿäëÿðè ö÷öí ëàçûì îëàí èøëÿðäÿ èøòèðàê åäÿ áèëÿðëÿð. 

Åêñïåðòèçàéà cÿëá åäèëìèø ìöòÿõÿññèñ àøàüûäàêû âÿçèôÿëÿðè éåðèíÿ 

éåòèðìÿëèäèð: 

à) þç õöñóñè áèëèê âÿ áàcàðûüûíû èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ, ýþìðöê îðãàíûíûí âÿçèôÿëè 

øÿõñèíÿ ñöáóòëàðûí àøêàð îëóíìàñû âÿ ýþòöðöëìÿñèíäÿ êþìÿê åòìÿëè, êîíêðåò 

ïðîñåññóàë ùÿðÿêÿòëÿðèí éåðèíÿ éåòèðèëìÿñèíäÿ èøòèðàê åòìÿëè, áó ùÿðÿêÿòëÿðÿ 

ÿëàãÿäàð îëàí ìÿñÿëÿëÿðÿ äèããÿòè cÿëá åòìÿëè âÿ äèýÿð áèëèê âÿ áàcàðûã òÿëÿá åäÿí 

ñóàëëàðà àéäûíëûã ýÿòèðìÿëèäèð; 

á) èäàðÿ âÿ ìöÿññèñÿëÿðèí ìöÿééÿí ôÿàëèééÿò ñàùÿëÿðèíèí éîõëàíûëìàñûíäà (òÿôòèø 

àïàðûëìàñûíäà) èøòèðàê åòìÿëèäèð; 

c) ýþìðöê îðãàíûíûí âÿçèôÿëè øÿõñèíÿ, ïðîòîêîëäà àøêàðëàíìûø ôàêòëàðû âÿ 

ùàëëàðû äöçýöí ÿêñ åòäèðìÿêäÿ êþìÿê åòìÿëèäèð. 

Ìöòÿõÿññèñèí àøàüûäàêû ùöãóãëàðû âàðäûð: 

à) ýþìðöê îðãàíûíûí âÿçèôÿëè øÿõñèíèí ècàçÿñè èëÿ ècðààòäà îëàí èøëÿ ÿëàãÿäàð 

øàùèäëÿðÿ âÿ àéðû-àéðû øÿõñëÿðÿ ñóàëëàð âåðìÿê; 
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á) ñöáóòëàðûí àøêàðëàíìàñû, áàüëûëûüû âÿ ýþòöðöëìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð ìöðàcèÿò 

åòìÿê; 

c) ñöáóòëàðûí àøêàðëàíìàñû, èøëÿ áàüëûëûüû âÿ ýþòöðöëìÿñè ö÷öí åë- ìè-òåõíèêè 

âàñèòÿ âÿ ìåòîäëàðäàí èñòèôàäÿ åòìÿê; 

÷) ìöøàùèäÿëÿð àïàðìàã, þë÷öëÿð ýþòöðìÿê âÿ òÿcðöáÿëÿð ùÿéàòà êå÷èðìÿê; 

ä) ècðààòäà îëàí ÝÙÏ áàüëû èøëÿðè àïàðàí ýþìðöê îðãàíûíûí âÿçèôÿëè øÿõñèíÿ, 

õöñóñè áèëèê âÿ áàcàðûã òÿëÿá åäÿí ìÿñÿëÿëÿðëÿ ÿëàãÿäàð ìÿñëÿùÿòëÿð âåðìÿê; 

å) þçöíöí èøòèðàêû èëÿ àïàðûëìûø âÿ òÿðòèá îëóíìóø, êîíêðåò ïðîñåñ- ñóàë 

ùÿðÿêÿòëÿðÿ àèä ïðîòîêîë âÿ àêòëàðëà òàíûø îëìàã, îíëàðûí ìÿçìó- íóíà ëàçûìè 

äöçÿëèøëÿð åòìÿê; 

ÿ) ýþñòÿðèëÿí ïðîòîêîë âÿ àêòëàðû èìçàëàìàã. 

Åêñïåðòèí ðÿéè ö÷ ùèññÿäÿí èáàðÿò îëóð: 

1) ýèðèø; 

2) òÿäãèãàò; 

3) íÿòècÿëÿð. 

Ðÿéèí ýèðèø ùèññÿñèíäÿ àøàüûäàêûëàð ýþñòÿðèëèð: 

- åñïåðòèçàíûí àäû, íþìðÿñè; îíóí ÿëàâÿ, òÿêðàð, êîìïëåêñ âÿ éà êîìèññèéà 

åêñïåðòèçàñû îëìàñû; 

- åêñïåðòèçàíû òÿéèí åäÿí îðãàíûí àäû; 

- åêñïåðò (åêñïåðòëÿð) áàðÿäÿ ìÿëóìàòëàð: âÿçèôÿñè, ñîéàäû, àäû âÿ àòàñûíûí 

àäû, èõòèñàñû (öìóìè âÿ åêñïåðò), åëìè äÿðÿcÿñè; 

- ìàòåðèàëëàðûí åêñïåðòèçàéà äàõèë îëìàñû âÿ ðÿéèí éàçûëìàñû òàðèõè: 

åêñïåðòèçàíûí àïàðûëìàñû ö÷öí ÿñàñ (òàïøûðûã, ãÿðàð âÿ éà òÿéèí îëóí- ìà íÿ 

âàõò âÿ êèì òÿðÿôèíäÿí òÿðòèá îëóíóá âÿ éà ÷ûõàðûëûá); 

- åêñïåðòèçàéà äàõèë îëìóø ìàòåðèàëëàðûí âÿ äèýÿð òÿãäãèãàò îá- éåêòëÿðèíèí 

àäû, ýþìðöê ëàáîðàòîðèéàñûíà ÷àòäûðûëìà öñóëëàðû âÿ ãàá- ëàøäûðìà íþâö, 

ùÿì÷èíèí ãàáûí öçÿðèíäÿ òÿìèíàò éàðëûüûíûí îëóá- îëìàìàñû, òÿäãèãàò 

îáéåêòëÿðèíèí ãàáëàøäûðûëìàñûíûí áöòþâëöéö âÿ îíëàðûí ðåêâèçèòëÿðè (ëàò. 

“requisitum” ñþçöíäÿí îëóá “òÿëÿá îëóíàí”, “ëàçûì îëàí” äåìÿêäèð); 

- ðÿéèí éàçûëìàñû ö÷öí ëàçûì îëàí, àëûíìà ìÿíáÿëÿðè ýþñòÿðèë- ìÿêëÿ, èëêèí 
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ìÿëóìàòëàð âÿ èøèí âÿçèééÿòè; 

- åêñïåðò òÿðÿôèíäÿí òÿëÿá îëóíàí ÿëàâÿ ìàòåðèàëëàðûí òÿãäèì îëóí- ìàñû 

ùàããûíäà âÿñàòÿò; 

- åêñïåðòèçàíû àïàðìûø øÿõñëÿð ùàããûíäà ìÿëóìàò (ñîéàäû, àäû, ïðî- ñåññóàë 

âÿçèééÿòè); 

- åêñïåðòèçàíûí àïàðûëäûüû éåð; 

- åêñïåðòèí ùÿëë åäÿcÿéè ñóàëëàð (òàïøûðûãëàð). 

Åêñïåðò îíóí ãàðøûñûíäà ãîéóëìóø ñóàëà ùå÷ áèð äÿéèøèêëèê àïàð- ìàäàí 

càâàá âåðìÿëèäèð. Ñóàëëàðû äÿãèãëÿøäèðìÿéÿ åùòèéàc îëàðñà, åêñïåðò ýþìðöê 

îðãàíûíûí âÿçèôÿëè øÿõñèíÿ, ùàêèìÿ (ìöñòÿíòèãÿ) äÿãèãëÿøäèðèëìèø òàïøûðûüû 

ýþñòÿðìÿëè âÿ ÿñàñëàíäûðìàëûäûð. ßýÿð ãî- éóëìóø ñóàëëàðäàí áÿçèñè åêñïåðòèí 

èõòèñàñûíäàí êÿíàðà ÷ûõàðñà, îíäà åêñïåðò îíëàðû ðÿéäÿ ãåéä åòìÿëèäèð. 

ßýÿð åêñïåðòèçà òÿêðàð âÿ éà ÿëàâÿ àïàðûëûðñà, îíäà åêñïåðò ðÿéèí ýèðèø 

ùèññÿñèíäÿ ÿââÿë àïàðûëìûø åêñïåðòèçà ùàããûíäà àøàüûäàêû ìÿëó- ìàòëàðû ãåéä 

åòìÿëèäèð; 

- åêñïåðòèçàëàð êèìëÿð òÿðÿôèíäÿí âÿ íÿ âàõò àïàðûëûá; 

- ðÿéèí íþìðÿñè âÿ òàðèõè; 

- òÿêðàð áàõûëìàã ö÷öí åêñïåðòÿ âåðèëìèø ñóàëëàð öçðÿ èëêèí åêñïåðòèçàíûí 

íÿòècÿëÿðè, ùàáåëÿ ÿëàâÿ âÿ éà òÿêðàð åêñïåðòèçàíûí òÿéèí îëóíìà ñÿáÿáëÿðè 

(ãÿðàðäà ýþñòÿðèëÿí). 

Ðÿéèí òÿäãèãàò ùèññÿñèíäÿ òÿäãèãàò ïðîñåñè âÿ îíóí íÿòècÿëÿðè 

òÿñâèð  îëóíóð,  ùÿì÷èíèí,  ìöÿééÿí  åäèëìèø  ôàêòëàð  åëìè  cÿùÿòäÿí 

ÿñàñëàíäûðûëûð. 

Åêñïåðò òÿðÿôèíäÿí ùÿëë åäèëìèø ùÿð áèð ñóàë òÿäãèãàò ùèññÿñèíäÿ àéðûcà 

ýþñòÿðèëìÿëèäèð. Áèð-áèðè èëÿ ñûõ ÿëàãÿäÿ îëàí âÿ òÿäãèãàòûí åéíè âàõòäà 

àïàðûëìàñûíû òÿëÿá åäÿí èêè âÿ äàùà ÷îõ ñóàëëàðûí íÿòècÿëÿðè åéíè áþëìÿäÿ 

ýþñòÿðèëÿ áèëÿð. 

 

Òÿäãèãàò ùèññÿñèíäÿ àøàüûäàêûëàð øÿðù åäèëèð: 

- åêñïåðò òÿäãèãàòû îáéåêòëÿðèíèí âÿçèééÿòè; 
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- õöñóñè áèëýèëÿðÿ ìàëèê îëìàéàí øÿõñëÿðèí àíëàéà áèëÿcÿéè øÿêèëäÿ òÿäãèãàòûí 

ìåòîä âÿ éîëëàðû òÿñâèð îëóíìàëûäûð êè, òÿäãèãàòû òÿêðàð åòìÿêëÿ åêñïåðòèí 

÷ûõàðäûüû íÿòècÿëÿðè éîõëàìàã ìöìêöí îëñóí; 

- ãàðøûéà ãîéóëìóø ñóàëëàðûí ùÿëë åäèëìÿñè çàìàíû åêñïåðòèí èñòè- íàä åòäèéè 

ñîðüó íîðìàòèâ ìàòåðèàëëàðûí (òÿëèìàò, ãÿðàð âÿ ÿìðëÿð) àäëàðû âÿ íÿøð òàðèõëÿðè 

åêñïåðò òÿðÿôèíäÿí ýþñòÿðèëèð; 

- èëêèí ìÿëóìàò êèìè ãÿáóë åäèëÿí ïðîñåññóàë ùÿðÿêÿòëÿðèí íÿ- òècÿëÿðè 

(ñîðüóëàð, èñòèíòàãëàð, òÿùãèãàòëàð, áàõûøëàð, òÿcðöáÿëÿð âÿ ñ.), ùÿì÷èíèí 

íÿòècÿëÿðèí ÷ûõûðûëìàñû ö÷öí èñòèôàäÿ îëóíàí äèýÿð åêñïåð- òèçàëàðûí íÿòècÿëÿðè 

(èøèí âÿðÿãÿëÿðèíäÿ ñèòàòëàðû ýþñòÿðìÿê øÿðòè èëÿ); 

- ÿëàâÿëÿðÿ èñòèíàäëàð âÿ îíëàðûí âàcèá èçàùëàðû; 

òÿäãèãàòûí íÿòècÿëÿðèíèí ùÿðòÿðÿôëè èçàùûíû âåðìÿêëÿ åêñïåðò 

ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñè. 

Õöñóñè òåðìèíëÿð ìöòëÿã øÿðù îëóíìàëûäûð. 

ßýÿð ãîéóëìóø ìÿñÿëÿëÿðäÿí áÿçèëÿðèíÿ òÿäãèãàò ùèññÿñèíäÿ cà- âàá âåðèëÿ 

áèëìèðñÿ, îíäà åêñïåðò (åêñïåðòëÿð) áóíóí ñÿáÿáëÿðèíè ýþñ- òÿðìÿëèäèð. Òÿêðàð 

åêñïåðòèçàíûí ðÿéèíèí òÿäãèãàò ùèññÿñèíäÿ, ÿââÿëêè åêñïåðòèçàíûí íÿòècÿëÿðèíäÿí 

ôÿðãëè íÿòècÿëÿð ýþñòÿðèëìÿëèäèð (ìÿñÿ- ëÿí, òÿäãèãàò ìåòîäèêàñûíäàí 

êÿíàðëàøìà, äèýÿð ìèãäàð âÿ äÿéÿð êÿ- ìèééÿòëÿðèíèí ýþòöðöëìÿñè, 

ùåñàáëàìàëàðäà ñÿùâëÿð âÿ ñ.). 

Ìöõòÿëèô åêñïåðòëÿð òÿðÿôèíäÿí àïàðûëàí êîìïëåêñ åêñïåðòèçàíûí òÿäãèãàò 

ùèññÿñèíäÿ íÿòècÿëÿð, àéðû-àéðû åêñïåðòëÿðèí ñîéàäëàðû ýþñòÿðèëìÿêëÿ âåðèëèð. 

Åêñïåðòëÿðèí éåêóí òîïëàíòûñûíäà ãÿáóë åòäèêëÿðè öìóìèëÿøäèðèëìèø âÿ áèðýÿ 

ãèéìÿòëÿíäèðèëìèø íÿòècÿëÿð òÿäãèãàò ùèñ- ñÿñèíèí ñèíòåç áþëìÿñèíäÿ 

ýþñòÿðèëìÿëèäèð. Áóðàäà öìóìèëÿøäèðèëìèø íÿòècÿëÿð ÿñàñëàíäûðûëìàëûäûð. 

Íÿòècÿëÿð ùèññÿñèíäÿ åêñïåðò (åêñïåðòëÿð) ðÿéèí ýèðèø ùèññÿñèíäÿ 

ãîéóëìóø ñóàëëàðûí àðäûcûëëûüûíà óéüóí øÿêèëäÿ càâàáëàðû øÿðù åäèð. Ãîéóëìóø 

ùÿð áèð ñóàëà ìöòëÿã càâàá âåðèëìÿëè, ÿýÿð ìöìêöí äåéèëñÿ, ñÿáÿáè 

ýþñòÿðèëìÿëèäèð. Òÿäãèãàòûí ýåäèøè íÿòècÿñèíäÿ îðòàéà 

÷ûõìûø âÿ èøÿ áèëàâàñèòÿ àèä îëàí ñóàëëàðà càâàá èñÿ ðÿéèí ñîíóíäà øÿðù 
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îëóíìàëûäûð. 

Íÿòècÿëÿð, ìöõòÿëèô òÿôñèðëÿðÿ (øÿðùëÿðÿ) éîë âåðìÿéÿí äèëäÿ, äÿ- ãèã âÿ àéäûí 

âåðèëìÿëèäèð. Êîìïëåêñ åêñïåðòèçà àïàðûëàðêÿí öìóìè íÿòècÿ (íÿòècÿëÿð) 

òÿäãèãàòûí íÿòècÿëÿðèíèí áèðýÿ ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿ- ñèíäÿ èøòèðàê åäÿí âÿ åéíè 

ôèêðÿ ýÿëÿí åêñïåðòëÿð òÿðÿôèíäÿí èìçà- ëàíûð. ßýÿð åêñïåðòëÿð êîíñåíñóñà ýÿëÿ 

áèëìèðëÿðñÿ, îíäà îíëàð öìóìè ðÿéäÿ þç íÿòècÿëÿðèíè àéðû-àéðûëûãäà 

ôîðìàëàøäûðûðëàð. Ùÿð áèð åêñïåðò êîìèññèéàíûí äèýÿð öçâëÿðè èëÿ îëàí ôèêèð 

àéðûëûüûíûí ñÿáÿáëÿðèíè à÷ûã- ëàìàëûäûð. Åêñïåðòëÿð ñÿðáÿñò íÿòècÿëÿð ÷ûõàðàðêÿí, 

êîìèññèéàíûí äè- ýÿð öçâëÿðèíèí ýÿëäèéè íÿòècÿëÿðäÿí éàëíûç þç ôèêèðëÿðèíèí 

äîüðóëóüó- íó òÿñäèãëÿìÿê ö÷öí èñòèôàäÿ åäÿ áèëÿðëÿð. 

Ðÿé åêñïåðòèçàíû àïàðàí åêñïåðò (åêñïåðòëÿð) òÿðÿôèíäÿí èìçàëàíûð âÿ 

åêñïåðòèçàíû àïàðàí òÿøêèëàò ìþùöðö èëÿ ìþùöðëÿíÿðÿê, åêñïåðòè- çàíû òÿéèí 

åäÿí òÿøêèëàòà ýþíäÿðèëèð. Êîìèññèéà òÿðÿôèíäÿí àïàðûëàí åêñïåðòèçà çàìàíû 

ðÿé áöòöí öçâëÿð òÿðÿôèíäÿí èìçàëàíûð. ßýÿð ðÿéÿ cÿäâÿëëÿð, ãðàôèêëÿð âÿ ñ. 

ÿëàâÿ îëóíàðñà, îíëàð äà åêñïåðò òÿðÿôèíäÿí èìçàëàíìàëû âÿ ìþùöðëÿíìÿëèäèð. 

Ðÿé ñÿùèôÿëÿíèð âÿ îíóí òÿðòèá îëóíäóüó òàðèõ ãåéä îëóíóð. 

Ðÿé èêè íöñõÿ ùàçûðëàíûð âÿ áèðè åêñïåðòèçàíû òÿéèí åäÿí òÿøêèëàòà ýþíäÿðèëèð. 

Êîìèññèéàíûí âÿ éà êîìïëåêñ åêñïåðòèçàíûí ðÿéè, åêñ- ïåðòèçàíû òÿéèí åäÿí 

îðãàíëàðà êèôàéÿò åäÿ áèëÿcÿê ñàéäà ùàçûðëàíûð. 

Ýþìðöê îðãàíûíäà áàø âåðìèø ýþìðöê ùöãóã ïîçóíòóñó èëÿ áàüëû 

ìÿùêÿìÿäÿ áàõûëàí èøÿ äÿ ðÿé åéíè ãàéäàäà ùàçûðëàíûð, åëàí îëóí- äóãäàí 

ñîíðà èñÿ ùàêèìÿ òÿãäèì îëóíóð. 

Ðÿéèí âåðèëÿ áèëìÿìÿñè ùàããûíäàêû ìÿëóìàò (àêò) äà ö÷ ùèññÿäÿí èáàðÿò 

îëìàëûäûð: 

- ýèðèø; 

- ÿñàñëàíäûðìà (ìîòèâèðîâêà); 

- éåêóí. 

Ýèðèø âÿ éåêóí ùèññÿñèíäÿ åéíè ìÿëóìàòëàð âåðèëñÿ äÿ, ÿñàñëàí- äûðìà 

ùèññÿñèíäÿ ðÿéèí âåðèëÿ áèëìÿìÿñè ñÿáÿáëÿðè ýþñòÿðèëìÿëèäèð. Áóíäàí áàøãà, 

éåêóí ùèññÿäÿ åêñïåðò ãàðøûñûíäà ãîéóëìóø áöòöí ñóàëëàð öçðÿ càâàáûí 
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âåðèëìÿñèíèí ìöìêöíñöçëöéö ýþñòÿðèëìÿëèäèð. 

Ðÿéèí âåðèëÿ áèëìÿìÿñè ùàããûíäàêû àêò (ìÿëóìàò) èêè íöñõÿäÿ ùàçûðëàíûð âÿ 

ìþùöðëÿíèð. Áèð íöñõÿ åêñïåðòèçàíû òÿéèí åäÿí îðãàíà ýþíäÿðèëèð. 

ÝÙÏ áàðÿäÿ èøèí ècðààòû âÿ éà îíà áàõûëìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð èøòèðàê åäÿí 

ìöòÿõÿññèñ, ùÿìèí èø öçðÿ øàùèä ãèñìèíäÿ äèíäèðèëÿ áèëÿð. Ìöòÿ- õÿññèñèí 

÷àüûðûëìàñû èëÿ áàüëû ìöñòÿíòèãèí òÿëÿáè, îíóí èøëÿäèéè èäàðÿ,ìöÿññèñÿ âÿ éà 

òÿøêèëàòûí ðÿùáÿðëèéè òÿðÿôèíäÿí éåðèíÿ éåòèðèëìÿëèäèð. 

Èñòèíòàã ùÿðÿêÿòëÿðèíè éåðèíÿ éåòèðìÿçäÿí þícÿ ìöñòÿíòèã ìöòÿ- õÿññèñèí 

øÿõñèééÿòèíè âÿ ñÿðèøòÿëèëèéèíè òÿñäèã åòìÿëè, îíóí øöáùÿëè øÿõñÿ îëàí ìöíàñèáÿòèíè 

àéäûíëàøäûðìàëûäûð. Ìöñòÿíòèã ìöòÿõÿññèñÿ, îíóí ùöãóã âÿ âÿçèôÿëÿðèíè 

àéäûíëàøäûðìàëû, þç âÿçèôÿëÿðèíè éåðèíÿ éåòèðìÿäèêäÿ ìÿñóëèééÿòèíè ïðîòîêîëäà 

ýþñòÿðìÿëè âÿ ïðîòîêîëó  îíà èìçàëàòìàëûäûð. Ìöòÿõÿññèñ àøàüäàêû âÿçèôÿëÿðè 

éåðèíÿ éåòèðìÿëèäèð: 

- ÷àüûðûøà ýÿëìÿê; 

- þç áèëèê âÿ áàcàðûüûíäàí èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ ñöáóòëàðûí àøêàðëàíìàñû, 

áàüëûëûüû âÿ ýþòöðöëìÿñè èøèíäÿ ìöñòÿíòèãÿ êþìÿê åòìÿêëÿ, èøèí ècðààòûíäà èøòèðàê 

åòìÿê; 

- ñöáóòëàðûí àøêàðëàíìàñû, áàüëûëûüû âÿ ýþòöðöëìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð øÿðàèòÿ 

ìöñòÿíòèãèí äèããÿòèíè cÿëá åòìÿê; 

- åòäèêëÿðè ùÿðÿêÿòëÿð öçðÿ àéäûíëàøäûðìà àïàðìàã. 

Ìöòÿõÿññèñ ñöáóòëàðûí àøêàðëàíìàñû, áàüëûëûüû âÿ ýþòöðöëìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð 

ïðîòîêîëà äöçÿëèøëÿð åòìÿê ùöãóãóíà ìàëèêäèð. Þç âÿçèôÿëÿðèíè éåðèíÿ 

éåòèðìÿêäÿí èìòèíà åäÿí ìöòÿõÿññèñÿ ècòèìàè òÿñèð òÿäáèðëÿðè âÿ éà ìÿùêÿìÿ éîëó 

èëÿ ïóë cÿðèìÿñè òÿòáèã åäèëÿ áèëÿð. 
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3.2 Mərkəzi və yerli gömrük laboratoriyalarında gömrük 

ekspertizasının təşkilinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. 

 

Ölkə iqtisadiyyatının bazar iqtisadi sisteminə keçməsi ilə əlaqədar olaraq 

digər sahələrdə tələb edildiyi kimi gömrük işi sahəsində də infrastrukturanın yeni 

iqtisadi sistemə keçməsi məsələsini göndəmə gətirmişdir. Bu, bir çox faktorlardan 

asılıdır. Onları aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar: 

─ xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi prosesində funksiyalarının, 

səlahiyyətlərinin və məsuliyyətlərinin artması ilə əlaqədar olaraq, gömrük 

orqanlarının fəaliyyətlərinin çətinləşməsi; 

─ gömrük rəsmiləşdirilməsi və mallara gömrük nəzarəti üzrə işlərin həcminin 

əhəmiyyətli dərəcədə artması, onların yerinə yetirilməsinin yeni texnologiyanın və 

texniki vasitələrin tətbiqindən birbaşa asılılığının güclənməsi; 

─ gömrük orqanlarının ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin qorunması 

istiqamətində, habelə bir hüquq-mühafizə orqanı kimi yeni hüquq və vəzifələrin 

meydana çıxması; 

─ gömrük təşkilatlarının kadr heyətinin keeyfiyyətcə yaxşılaşdırılması və 

möhkəmləndirilməsi tələbatı, onların peşəkarlığının, bilik səviyyəsinin 

yüksəldilməsi, yüksək əxlaqi-etik keyfiyyətlərin tərbiyə edilməsi; 

─ sosial sahənin geriliyinin aradan qaldırılmasının vacibliyi, gömrük 

əməkdaşlarının sosial müdafiəsinin, normal həyat fəaliyyətinin təmin edilməsi; 

─ gömrük işi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın genişlənməsi və 

dərinləşməsi prosesinin Azərbaycanın gömrük orqanlarının infrastruktur 

təminatının beynəlxalq səviyyəyə qaldırılmasını tələb etməsi. 

Gömrük infrastrukturu gömrük işini həyata keçirən orqanların fəaliyyətini 

asanlaşdıran, tabeli, köməkçi gömrük müəssisələri şəbəkəsidir və ya gömrük 

orqanlarının normal fəaliyyət göstərməsini təmin edən istehsal, qeyri-istehsal, elmi 

sahələr kompleksidir. 
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Belə təşkilatlara gömrük laboratoriyaları, tədris müəssisələri, elmi-tədqiqat 

müəssisələri, hesablama mərkəzləri, poliqrafiya, tikinti, istismar, təchizat və s. 

müəssisələr aid edilir.  

Yuxarıda adını çəkdiyimiz kimi gömrük infrastrukturunun ən vacib 

ünsürlərindən biri gömrük laboratoriyalarıdır. 

Gömrük laboratoriyalarında əsasən aşağıdakılar müəyyən edilir: 

� Xarici iqtisadi fəaliyyətin Mal Nomenklaturasına uyğun malın kodunun 

təyini;  

� malın mənşə ölkəsinin təyini;  

� malın gömrük dəyərinin təyini;  

� malların, o cümlədən emal əməliyyatından sonra, identifləşdirilməsi 

(eyniləşdirilməsi);  

� malların tərkibinin, fiziki və kimyəvi strukturunun təyini;  

� malların çeşidi, sortu və növünün təyini;  

� malların istehsal texnologiyasının təyini;  

� malların istehsal olunduğu xammal mənbələrinin təyini;  

� xammalın və digər malların emalı zamanı məhsul çıxımı normalarının 

(hasilat miqdarının) təyini;  

� malların narkotik, güclü təsirə malik zəhərli, zəhərləyici maddələr qrupuna 

mənsubiyyətinin təyini;  

� malların ekoloji və istismar təhlükəsizliyinin təyini;  

� malların Azərbaycan Respublikasının və xarici ölkə xalqlarının bədii, tarixi 

və arxeoloji varidatına mənsubiyyətinin təyini;  

� xüsusi tədqiqat metodu və bilik tələb edən digər məsələlərin həlli. 

Laboratoriya şəraitində ekspertizanın aşağıdakı növləri mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir: 

─ malların mənşə ölkəsinin təyin edilməsi üzrə ekspertizalar. Belə 

ekspertizanın nəticələrindən gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük nəzarəti rejimi, 

həmçinin gömrük rüsumlarının miqdarı bilavasitə asılı olur; 
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─ tarif təsnifatında mallarının yerinin təyin edilməsi məqsədilə aparılan 

ekspertizalar. Bunun üçün fiziki və kimyəvi tədqiqatlardan istifadə edilir, gömrük 

nəzarəti rejimi, həmçinin gömrük tarifi stavkaları bu tədqiqatların nəticələrində 

asılı olur; 

─ mal və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması ilə bağlı olan ekspertizalar.  

Gömrük ekspertizaları, həmçinin malların ayrı-ayrı gömrük rejimləri altında 

yerləşdirilməsi ilə bağlı olaraq aparılır (məsələn, emal rejimlərində). Bu hallarda 

gömrük laboratoriyalarında malların eyniləşdirilməsi (identifikasiyası), o cümlədən 

xammalın emal əməliyyatlarından sonra identifikasiyası aparılır, xammalın 

emalında məhsulun çıxım normaları müəyyən edilir. 

Azərbaycan Respublikasında gömrük ekspertizasının həyata keçirilməsi 

istiqamətində ixtisaslaşmış qurum Mərkəzi Laboratoriyadır. 

Mərkəzi Laboratoriya Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikası 

Gömrük Komitəsinin məsələləri haqqında” 1 iyun 1992-ci 301 saylı Qərarı ilə 

birbaşa Gömrük Komitəsinin strukturunda və Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Gömrük Komitəsinin 315 saylı 13 aprel 1994-cü il tarixli əmrinə əsasən hüquqi 

şəxs statusuna malik tabeli struktur vahid olaraq fəaliyyətdədir.  

Fəaliyyətinin ilk dövrlərində Mərkəzi Laboratoriyanın əsas məqsədi öz 

strukturunu qurmağa nail olmaqdan ibarət idi. Bu istiqamətdı Ümumdünya 

Gömrük Təşkilatının “Gömrük Laboratoriyalarının Təşkili” (“Custom Laboratory 

Guide”) Proqram Layihəsinə müvafiq laboratoriya binasının sxem-çertyojuna 

əsasən 1996-cı ildə laboratoriyanın inzibati binası tikilmiş və cihaz, avadanlıq, 

laboratoriya mebel dəsti, reaktivlər və s. ilə təchizatı məsələləri ilə məşğul 

olunmuşdur.  

Laboratoriyanın müasir avadanlıq və cihazlarla təmin edilməsi üçün 

beynəlxalq səviyyədə tanınmış firmalarla müəyyən əlaqələr qurulmuşdur. Məsələn, 

Almaniyanın “Karl Çeys” firması ilə bağlanmış müqavilə əsasında müasir optiki 

cihazlar. Atom-absorbsion spektrometrləri, narkotik vasitələri tədqiq edən dəst və 

s. alınmışdır. Gömrük nəzarətində və stasionar şəraitdə istifadə olunan texniki 
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nəzarət vasitələri “Azərdövlətstandart” tərəfindən dövlət yoxlamasından 

keçirilməklə onların istismarına səlahiyyət verən şəhadətnamələr alınmışdır.  

Mərkəzi Laboratoriyada 2001-ci ildə “İxrac olunan Azərbaycan mənşəli 

mallar” guşəsi yeni mal nümunələri ilə zənginləşdirilmiş və eyniləşdirməyə 

təminat verən yeni müasir texniki nəzarət vasitələri alınmışdır.  

Müxtəlif növlü nümunələrin vizual, orqanoleptik və fiziki-kimyəvi tədqiqatı 

üzrə təhlil, habelə bəzi alların təsnifat və harmonikləşdirilmiş sistem üzrə təsvir və 

kodlaşdırılması aparılmışdır. 

Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin (AEBA) “Fiziki müdafiə və nüvə 

materiallarının təhlükəsizliyi” üzrə Texniki Əməkdaşlıq layihəsi çərçivəsində 

AEBA və və Respublika Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən təşkil olunmuş 

“Nüvə və digər radioaktiv materialların qeyri-qanuni keçirilməsinə qarşı mübarizə” 

konvensiyası imzalanmışdır. Bu materialların respublikada qanuni dövriyyəsinə 

dair hüquqi baza, nüvə materialları və ikili tətbiq malları, habelə onlara nəzarətin 

təşkilinə dair məruzələr olunmuş və əməkdaşlar tərəfindən bu növ nəzarətin 

aparılmasına səlahiyyət verən sertifikatlar verilmişdir. 

Ümümilikdə isə Mərkəzi Laboratoriyanın perspektivində bölgə və səyyar 

laboratoriyaların yaradılması və bu istiqamətdə tədbirlər planının hazırlanması, mal 

qrupları üzrə kimyəvi reaktivlərin sifarişi və alınması, tədqiqat-metodiki və tədris-

sorğu vasitələrinin hazırlanması sahəsində işlərin aparılması, habelə müasir cihaz 

və avadanlıqlar alınması məqsədi ilə Hollandiyanın “Landre”, Rusiya 

Federasiyasının “EİM”, “Aspekt”, “Spektron-OPTEL” və s. təmayüllü danışıqlar 

aparılması, bir sözlə gömrük ekspertizası strukturunun və iş prinsipinin 

təkmilləşdirilməsi, səmərəliliyinin artırılması, modernləşdirilməsi və s. kimi 

məsələlər durur.  

Mərkəzi Laboratoriyanın əsas iş prinsiplərini, fəaliyyət istiqamətlərini məqsəd 

və vəzifələrini əks etdirən hüquqi sənədlərin bariz nümunələrindən biri 6 bölmə və 

34 maddədən ibarət “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 

Mərkəzi Laboratoriyası haqqında” Əsasnamədir.  
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Əsasnamədə Mərkəzi Laboratoriyanın hüquq və vəzifələri, məqsədi, onun 

strukturu, əmlak və vəsaiti, Mərkəzi Laboratoriyanın idarə olunması forması, 

Laboratoriyanın fəaliyyətinə xitam verilməsi qaydaları və s. ilə bağlı maddələr əks 

olunmuşdur.  

Əsasnaməyə görə Mərkəzi Laboratoriya öz fəaliyyətində Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, 

Respublika Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Nazirlər Kabinetinin 

qərarlarını, Gömrük Məcəlləsini, “Gömrük Tarifi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qanununu, Komitə sədrinin müvafiq əmr, göstəriş və 

sərəncamlarını, Komitə haqqında Əsasnaməni, bu Əsasnaməni, habelə Dövlət və 

sahə Standartlarını, Texniki şərtləri əldə rəhbər tutan, gömrük ekpertizasına dair 

tədqiqatlar aparan, gömrük laboratoriyalarının ekspert-tədqiqat fəaliyyətlərinə 

elmi-metodiki rəhbərliyi həyata keçirən, dövlət büdcəsindən maliyyələşən, 

müstəqil balansa, hesablaşma balansına malik olan, öz adından səlahiyyəti 

daxilində Komitə rəhbərliyi ilə qanuna zidd olmayan müqvilələr bağlaya bilən və 

bağlanmış müqavilələrə uyğun iş və xidmətlər barədə Komitə rəhbərliyini 

məlumatlandıran Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 

tabeçiliyindəki baş ekspert-tədqiqat struktur vahidi, həmçinin müəyyən olunmuş 

qaydada girdə möhürə, ştamp və blanka malik olan bir hüquqi şəxsdir.  

Mərkəzi Laboratoriya aşağıdakı hüquqlara malikdir: 

─ qarşısında duran vəzifə və funksiyaları yerinə yetirmək üçün sərbəst 

təsərrüfat və maliyyə fəaliyyəti göstərmək; 

─ cari və perspektiv məsələləri həll etmək üçün Gömrük Komitəsinin 

müvafiq idarə, şöbə və bölmələri ilə əlaqəli surətdə fəaliyyət göstərmək; 

─ ayrı-ayrı malların ekspertizasının həyata keçirilmə prosesinə istehsal 

müəssisələri, elmi-tədqiqat institutları, ali məktəblər, idarə və təşkilatlarla 

əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsi etməklə onların ixtisaslı əməkdaşlarını cəlb 

etmək; 

─ qüvvədə olan qanunvericilik aktlarına görə yuxarı təşkilatlar qarşısında 

aidiyyatı məsələlər üzrə vəsatət qaldırmaq, təqdimat və təkliflər vermək; 
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─ zəruri tikili və avadanlıqları icarəyə götürmək, əvəzsiz olaraq balansdan-

balansa keçirmək, təmənnasız istifadə etmək, habelə müvafiq qaydada silmək üçün 

Komitə rəhbərliyi qarşısında məsələ  qaldırmaq; 

─ səlahiyyətləri daxilində Komitə rəhbərliyi ilə razılışdırılmaqla iqtisadi və 

münsiflər məhkəməsində iddiaçı və cavabdeh kimi çıxış etmək; 

─ qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada reyd, baxış və təşkilati işlərdə iştirak 

etmək; 

─ Komitə rəhbərliyi ilə razılışdırılmaqla yazışmalar aparmaq, kompüter 

məlumat banklarına çıxmaqla beynəlxalq teleqraf, teletaur, telefaks, teleks və digər 

əlaqələr yaratmaq, normal iş üçün lazım olan texnika və avadanlıqlar istifadə 

etmək və s. 

─ Mərkəzi Laboratoriyanın funksiyaları: 

─ ekspertizaya cəlb edilən mal və əşyaların XİFƏN-sı üzrə cinsini, növünü, 

bir sözlə onun kodunu məlum metodların köməyi ilə müəyyənləşdirmək və bunun 

əsasında gömrük rüsum və vergilərin ədalətli hesablanmasına şərait yaratmaq; 

─ müasir analiz üsulları ilə xarici iqtisadi əlaqələr münasibətdə iqtisadiyyat və 

ticarət sahəsindəki saxtakarlığı və pozuntuları aşkar etmək; 

─ malların gömrük dəyərinin təyin edilməsində iştirak etmək; 

─ malları, o cümlədən xammalı emaldan sonra identifləşdirmək; 

─ mal istehsalı üçün istifadə olunan xammalın mənbəyini təyin etmək; 

─ xammalın və digər malların emalı zamanı məhsul çıxımı normalarını təyin 

etmək; 

─ malların narkotik, güclü təsirə malik, zəhərli və zəhərləyici maddələr 

qrupuna mənsubiyyətini təyin etmək; 

─ malların ekoloji və istismar təhlükəsizliyini təyin etmək; 

─ malların Azərbaycan Respublikası və ya xarici ölkə xalqının bədii, tarixi, 

arxeoloji əşyalarına mənsubiyyətini təyin etmək; 

─ gömrük sənədlərinin və gömrük atributlarının həqiqiliyinin yoxlanılması; 

─ tabeli struktur vahidlərə metodik rəhbərlik və əməli köməklik göstərilməsi; 
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─ tələb oluna digər idarə və şöbə əməkdaşları ilə istehsal müəssisələrində mal 

və əşyaların keyfiyyətinə nəzarət üzrə reydlərdə iştirak etmək; 

─ mal və əşyalara verilmiş mənşə və keyfiyyət sertifikatlarının ekspertizasını 

aparmaq, uyğun göstəricilərini təyin etməklə onları müqayisə etmək; 

─ Gömrük Komitəsinin müvafiq idarə və şöbələri ilə birlikdə analiz olunacaq 

mal və əşyaların ümumi siyahısını müəyyənləşdirmək; 

─ metodiki vasitələri – Dövlət standartı, Sahə standartı, Texniki şərtləri 

sahələr üzrə ayırıb qruplaşdırmaq; 

─ yerli gömrük orqanlarında ekspres-analiz işlərini təşkil etmək, səyyar 

laboratoriyalar yaradılmasına əməli və praktiki köməklik göstərmək; 

─ gömrük orqanlarını aidiyyatı sənədlərlə təchiz etmək; 

─ texniki cəhətdən yerinə yetirilməsi mümkün olmayan analiz və 

ekspertizaların müxtəlif elmi-tədqiqat institutları, universitet, digər sahə 

laboratoriyalarında təsdiqini təşkil etmək; 

─ yeni analiz metodları işləyib hazırlamaq və elmi-tədqiqat işləri aparmaq; 

─ digər dövlət nəzarət orqanları ilə əlaqəli fəaliyyət göstərmək; 

─ lazım gələrsə yüksək dərəcəli mütəxəssislərlə əmək müqaviləsi bağlamaq; 

Mərkəzi Laboratoriya aidiyyatı funksiyaları həyata keçirmək üçün aşağıdakı 

vəzifələri yerinə yetirir: 

─ analizə ehtiyacı olan mal və əşyaların aidiyyatının təyini üçün hazırlıq işləri 

aparır; 

─ müddət və məsul şəxslər göstərilməklə Mərkəzi Laboratoriya üzrə iş 

proqramını hazırlayır; 

─ Mərkəzi Laboratoriya əməkdaşları üçün fərdi iş planı təsdiq edir; 

─ ekspertiza və analizlərin aparılması üçün cihaz, avadanlıq, qurğu və 

kimyəvi reaktivləri sifariş edir; 

─ rüb ərzində istifadə olunub yararsız hala döşmüş, sərf olunmuş, mal, əşya, 

avadanlıq, ləvazimat, kimyəvi reaktiv və s.-in silinməsini təşkil edir; 

─ mütərəqqi ekspres-analiz metodlarını tətbiq edir; 

─ işçilər üçün əlverişli iş, istirahət və məişət şəraiti yaradır; 
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─ əmək intizamını təmin etməklə işçilərin maddi və mənəvi maraqlandırma 

sistemlərini işləyib hazırlayır. 

Mərkəzi Laboratoriyanın idarəsi rəis başda olmaqla idarə heyəti tərəfindən 

həyata keçirilir, idarəçilik qüvvədə olan qanunvericiliyə əsaslanır. Laboratoriyanın 

sədri Dövlət Gömrük Komitəsi sədri tərəfindən vəzifəyə təyin və azad edilir. Rəis 

öz vəzifəsinin yerinə yetirilməsində məsuliyyət daşıyır. 

Laboratoriya rəisinin qarşısında dayanan ən ümdə vəzifələrdən aşağıdakıları 

göstərmək olar: 

─ öz səlahiyyət daxilində müvafiq əmrlər, təlimatlar verir və aktlar hazırlayır; 

─ Mərkəzi Laboratoriyaya aid olan etiraz və iddialara qarşı müvafiq qərarlar 

qəbul edir; 

─ laboratoriyanın gündəlik fəaliyyətinə rəhbərliyi həyata keçirir; 

─ vəzifələrin yerinə yetirilməsinə məsuliyyət daşıyır, struktur vahidlər 

arasında vəzifə bölgüsü aparır; 

─ Mərkəzi Laboratoriyanın fəaliyyətinə dair müqavilə, uşot, hesabat daxili 

intizam qaydaları və s. məsələləri həll edir; 

Əsasnamədə Mərkəzi Laboratoriyanın fəaliyyətinə xitam verilməsi qaydaları 

da öz əksini tapmışdır. 

Hazırda gömrük orqanlarının və tabeli strukturların qarşısında dayanan ən 

vacib məsələlərdən biri Gömrük Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq alfatoksinli, 

toksinli, pestisidli, nitratlı, radionuklidli və tərkibində ağır metal duzları saxlayan 

yeyinti məhsullarının idxal-ixracının qarşısını almaq, respublika ərazisindən isə 

təhlükəli yüklərin tranzitinə nəzarətdə beynəlxalq normalara müvafiq şəkildə əməl 

etməkdən ibarətdir. 

Ərzaq mallarına mikrobioloji göstəricilərin dörd qrupu üzrə nəzarət həyata 

keçirilir: 

� Sanitar göstəriciləri – mezofil aerob və fakültativ anaerob 

mikroorqanizmlərin, bağırsaq çöpləri qrupu bakteriyalarının (koliformalar) 

miqdarı, enterokokilər; 
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� Şərti-patogen mikroorqanizmlər (E. Coli, S. Aureus, Proteus növündən 

bakteriyalar və s.) 

� Patogen mikroorqanizmlər (o cümlədən salmonellər); 

� Korlama (xarab etmə) mikroorqanizmləri (mayalar və kif göbələkləri) 

Yeyinti məhsullarının əsas keyfiyyət göstəriciləri aşağıdakılardır: 

─ əsas qida elemntlərini özündə birləşdirən keyfiyyət göstəriciləri; 

─ zülallar, yağlar, karbohidratlar, vitaminlər, makro və mikroelementlər; 

─ kaloriliyi. 

Bu göstəricilər mütləq markalşdırmada göstərilməlidir ki, istehlakçılar 

malların keyfiyyət göstəriciləri ilə tam, dolğun şəkildə tanış ola bilsinlər. 

Ərzaq mallarının gömrük ekspertizasını əsasən üç qrupda birləşdirirlər: 

─ bitki mənşəli malların ekspertizası; 

─ yağ-piy məhsullarının ekspertizası; 

─ heyvan mənşəli malların ekspertizası. 

Bitki mənşəli mallar Azərbaycan XİFƏN-ın II (07-14-cü qruplar – “Bitki 

mənşəli məhsullar”) və IV qruplarında (17-22 – “Yeyinti sənayesi məhsulları; 

spirtli və spirtsiz içkilər, sirkə, tütün və onun əvəzediciləri”) təsvir olunmuşdur. 

Buraya tərəvəz və meyvələr, onların şirələri, qəhvə, çay və ədviyyat, dənli 

bitkilər (o cümlədən buğda, çovdar, arpa, yulaf, qarğıdalı, düyü, qarabaşaq və s.), 

şəkər və şəkərdən hazırlanan qənnadı məmulatları (o cümlədən ağ şəkər və süni 

bal), spirtli və spirtsiz içkilər, sirkə və s. aid edilir. 

Yağ-piy məhsullarının müxtəlif kimyəvi tərkibə, fiziki xüsusiyyətlərə, bioloji 

qiymətə və müvafiq dəyərə, təyinata malik olması ilə əlaqədar gömrük ekspertizası 

aparılarkən eyniləşdirmə ekspertizası xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Heyvan mənşəli mallar Azərbaycanın Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Əmtəə 

Nomenklaturasının birinci bölməsinə “Diri heyvanlar, heyvan mənşəli məhsullar” 

(02-04-cü qruplar) və dördüncü bölməsinə “Hazır yeyinti məhsulları” (16-cı qrup) 

adı ilə daxil edilmişdir. Buraya ət və əlavə yeyinti ət məhsulları, balıq və 

xərçəngkimilər, molyuskalar və digər su onurğasızları, süd məhsulları, təbii bal, 

nəhayət digər qruplara daxil edilməyən heyvan mənşəli məhsullar aid edilir. 
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Qeyri-ərzaq mallarının gömrük ekspertizası özündə aşağıdakı dörd bölməni 

birləşdirir: 

─ kimyəvi malların ekspertizası; 

─ metalların ekspertizası; 

─ zərgərlik mallarının ekspertizası; 

─ kağəz və toxuculuq mallarının ekspertizası. 

Əmtəə Nomenklaturasında kimya və onunla bağlı sənaye sahələrinin istifadə 

və ya istehsal etdikləri xammal məhsulları, müxtəlif maddələr və s. V- VII 

bölmələrdə (25-40-ci qruplar) cəmlənmişdir. 

Kimyəvi malların ekspertizasında əsas yeri (təxminən 50%-dən çox) neft 

məhsullarının və polimerlərdən hazırlanmış malların ekspertizası tutur. 

Metalların tərkibində dəmir və dəmir ərintilərinin olub-olmamasına görə qara 

və əlvan metallar, tərkibində elementlərin nadirlik və onlara olan tələbatın 

səviyyəsinə görə qiymətli və qeyri-qiymətli materiallar kimi qruplaşdırırlar. 

XİFƏN-da qara və əlvan metallar XV bölmədə “qeyri-qiymətli” adı altında 

toplanmış, qiymətlilər isə VI və XIV bölmədə yerləşdirilmişdir. 

Zərgərlik daşları spesifik xassələrə malik olan və bunlara görə zərgərlik 

sənayesində zinət və bədii-dekorativ məmulatların hazırlanması üçün istifadə oluna 

bilən minerallardır. Onların estetik qiymətinə səbəb olan xassəllərin sırasına 

bunları aid etmək olar: daşın şəffaflığı, parıltılğı, daşın şüanı sındırma qabiliyyəti 

(ilk sındırma, pleoxroizm), eləcə də onun digər xassələri və kombinasiyaları. 

XİFƏN-da kağız, karton və onlardan hazırlanmış məmulatlar X bölmədə (47 

və 48-ci qruplarda), toxuculuq məmulatları isə əsasən IX bölmədə (50-60-cı 

qruplar) cəmlənmişdir. 

Xarici ticarətin liberallaşdığı şəraitdə mal çeşidlərinin sayının və onları əmələ 

gətirən maddələrin mürəkkəbliyinin artması mal dövriyyəsinə mane olmadan qısa 

müddətdə tədqiqatın aparılması ilə gömrük-ekspert tədqiqat fəaliyyətinin təşkili 

məsələsini aktual bir problemə çevirmişdir. 
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Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi 

sistemində ekspert fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə aşağıdakı sxem 

əsasında ekspertiza strukturunun yaradılması məqsədəuyğun olardı . 

Strukturların bu qaydada yaradılmasının daha optimal və operativ olacağını 

nəzərə alaraq hazırda bölgələr üzrə də gömrük ekspertiza-tədqiqat mərkəzlərinin 

yaradılması prosesinə başlanılmışdır. Həmin laboratoriyalar Merkezi 

Laboratoriyaya tabe olub, gördüyü işlər barədə onun qarşısında Laboratoriyaya 

aylıq, rüblük və illik hesabatlar vermək öhdəliyini daşıyırlar. 
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Nəticə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 fevral 2004-cü il tarixli 24 fərmanı 

ilə təsdiq edilmiş 2008-2013-жц иллярдя  “Azərbaycan Respublikası Regionlarının 

sosial-iqtisadi inkişafı” Dövlət proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərдян  biri də 

istehlak malların keyfiyyətinə nəzarətin gücləndirilməsi və bu məqsədlə müasir 

tipli laboratoriyaların yaradılmasıdir. 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin istehlak mallarının ekspertizası mərkəzində ərzaq 

məhsullarının keyfiyyətinə nəzarət məqsədilə texniki, kimyəvi, toksikoloji və 

mikrobioloji tədqiqatların aparılması üçün Arbitraj laboratoriyası fəaliyyət göstərir. 

Laboratoriyada analizləri, müasir tələblərə uyğun aparmaq üçün avtoklav, quru 

strelizator, mikrobioloji sınaqlar üçün müasir mikroskop və elektron tərəzilər, kənd 

təsərüffatı və ərzaq məhsullarında ağır metalları, toksiki elementləri, üzvü 

maddələri, antibiotikləri, vitaminləri təyin etmək üçün voltampermetrik STA-1 

cihazı, ərzaq məhsullarında pestisidlərin, toksiki mikroqarışıqların, benzoy və 

sorbin turşuların təyini üçün qaz xromatoqraf cihazı, nitratların təyini üçün müasir 

Ekotest-120 cihazı, taxıl məhsullarında düşmə rəqəminin ölçülməsi üçün 

respublikada yeganə olan PÇR-3 cihazı quraşdırılmışdır. Belə laboratoriyaların 

yaradılması əhalinin ekoloji təmiz, beynəlxalq gigiyena, sanitariya normalarına 

cavab verən ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsində xüsusi rol oynayacaq, ölkədə 

rəqabət qabiliyyətli və keyfiyyətli məhsul istehsalında da əhəmiyyətli olacaqdır.  

Daha yüksək ekspert tədqiqatları aparmaq üçün yeni təlabatlara cavab verən 

texniki vasitələrə, həmçinin bu sahədə işləmək üçün çox səriştəli mütəxəssislərin 

hazırlanmasında da böyük tələbat duyulur. Ancaq bu o demək deyil ki, bu sahədə 

irəliləyiş yoxdur, əksinə müstəqillik qazandıqdan sonra və bir çox xarici dövlətlərlə 

əlaqələr yarandıqdan sonra bu sahədə xeyli dəyişikliklər baş verir. İlk növbədə bu 

sahədə yüksək peşəkar kadrların hazırlanmasına daha çox diqqət yetirilməlidir, ali 

məktəblərə hazırlanan kadrlar çox vaxt bu tələbatlara uyğun gəlmirlər, bu texniki 

vasitələrin çatışmamazlığı, praktiki dərsliklərin azlığı,xüsusi ədəbiyyatın ana 

dilində çox az olması və s.amillərdən asılıdır.  
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Qeyd etmək zəruridir ki, bu gün cinayətkarlar daha çox yeni texniki 

vasitələrdən və metodlardan istifadə etməyə başlayıblar, bu sahədə bəzən hüquq-

mühafizə orqanları gecikirlər. Cinayətkarların yeni texnoloqiyalardan istifadə 

etməsi ekspertiza metodlarının yaranmasına təkan verir.  

Bu gün respublikamızın sərhədləri bütün dövlətlər üçün açılmışdır, bunun 

üçün qarşıdan gələn təhlükələri əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq gömrük orqanlarının 

ən ümdə vəzuifələrindən biri sayılmalıdır. 

Deyilənləri ümumiləşdirərək Azərbaycanın gömrük sistemində ekspertiza 

fəaliyyətinin normal təşkilinin təmin edilməsi üçün aəağıdakı işlərin həyata 

keçirilməsinin zəruriliyini göstərmək olar: 

─ bölgələrdə müasir tipli gömrük laboratoriyalarının yaradılması; 

─ beynəlxalq təcrübədə özünü doğrultmuş texnika və texnologiyanın 

laboratoriyaların fəaliyyətində istifadə edilməsi; 

─ laboratoriya mütəxəssislərinin mütəmadi olaraq ixtisaslarının artırılması; 

─ gömrük ekspertizası ilə bağlı olan metodiki vəaitlərin milli dildə nəşrinin 

təşkil edilməsi; 

─ mərkəzi və yerli gömrük orqanlarının fəaliyyətini daha operativ şəkildə 

izləmək üçün Mərkəzi Laboratoriyanın rəsmi web ünvanının yaradılması; 

─ gömrük ekspertizası ilə əlaqədar olan qanunvericilik bazasının 

təkmilləşdirilməsi; 

─ ali məktəblərdə tələblərə nəzəri biliklərinin təcrübədə tətbiqinə şərait 

yaradılması və s. 

Son olaraq onu qeyd edim ki ,önümüzdəki illərdə gömrük sisteminin işi,onun 

struktur ,iş prinsipi daha da təkminləşəcək.Burada yeni alınmış texniki avadanlıq 

,qurğular işin şəffaflığını təmin edəcək.Gömrük nəzarətinin dəqiq yerinə 

yetirilməsi ölkənin millli,maraqlarını və milli təhlükəsizliyini təmin etmiş 

olacaq.Azərbaycan DGK-nin qarşısında qoyulmuş vəzifələri uğurla yerinə 

yetirilməsi Ümumdünya Gömrük  Təşkilatının (ÜGT) də bəyəndiyi taktiki və 

strateji tədbirlərin ardıcıl həyata keçirilməsindən çox asılıdır.      Nəticə olaraq 
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qeyd edim ki, xarici iqtisadi fəaliyyətin idarəedilməsi prosesində dövlət orqanları 

sistemində gömrük  sisteminin rolu çox əhəmiyyətlidir. Belə ki, o, dinamik olaraq 

inkişaf edir, eyni zamanda xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarına keyfiyyətli xidmət 

göstərir. Bu xidmət özünü xarici iqtisadi əlaqələrin yüksəlişində öz əksini tapır. 

Belə ki, 1997-ci ildə gömrük sisteminin xidmət göstərdiyi xarici iqtisadi fəaliyyət 

iştirakçılarının sayı 1995-ci illə müqayisədə 47% artaraq, 278,8min təşkil etmişdir. 

Eyni zamanda gömrük orqanları işçilərinin sayı 1 yanvar 1998-ci ildə, 1 yanvar 

1996-cı illə müqayisədə cəmi 72% artmışdır.Gömrük  sisteminin fəaliyyətinin 

mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi, eyni zamanda onunlaizah olunur ki, dövlət 

büdcəsinin stabil gəlir mənbələrindən biri də gömrük  rüsum və 

vergiləridir.      Gəldiyim nəticəyə görə gömrük siyasətinin həyata keçirilməsi 

tarazlaşdırılmış iqtisadi siyasətdən və gömrük xidmətinin modernləşdirilməsi 

səviyyəsindən asılı olmaqa, dövlətin perspektiv inkişaf yollarının müəyyən 

edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.        Azərbaycan Respublikası DGK 

yerinə yetirdiyi funksiya və vəzifələr ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin tə'min 

edilməsi, istərsə də dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinin formalaşdırılması 

baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda gömrük  rüsumları idxalın 

əmtəə strukturunu formalaşdırır, qiymət əmələgəlmə mexanizminin tərkib hissəsi 

olaraq müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə və sosial vəziyyətinə tə'sir 

göstərir.       Bütün yuxarıda qeyd edilənlər, onu göstərir ki, dövlət orqanları 

içərisində gömrük sisteminin öz çəkisi var və bu sistemin öyrənilməsi müasir 

dövrdə xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər üçün çox əhəmiyyətli və 

aktualdır. 
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Набиева Саялы Мамедариф 

 

 РЕЗЮМЕ 

В диссертационной работе было проведено исследование организации и 

управления таможенным делом в Азербайджане и направлений его 

совершенствования в условиях интеграции в мировую экономику. 

В  работe исследованы проблемы организации таможенного дела в 

Азербайджанской Республике и основных его принципов, сущности, 

регламентации и классификации  управления таможенной системой 

республики, роль и необходимость таможенного управления в обеспечении 

экономической безопасности и защиты экономических интересов, правовой 

базы таможенно-тарифного регулирования и его совсовершенствования. 

Во второй главе диссертации содержится всесторонний анализ 

характеристики организации системы управления таможенной экспертизы, 

раскрываются основные аспекты взаимоотношений органов таможни с 

другими экономическими ведомствами страны, выявляется роль 

таможенного процееса в современной системе экономического управления, 

подробно рассматриваются вопросы тамрженной политики как важного 

звена внешнеэкономической политики Азербайджана. 

В заключительной главе рассмотрены формы и средства таможенно-

тарифного регулирования, современное состаяние таможенного 

регулирования в контексте применения современных технических средств, 

определены перспективы развития таможенной экспертизы Азербайджана и 

повышения ее эффективности, разработаны конкретные предложения и 

рекомендации по улучшению таможенного дела. 
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Nabiyeva Sayalı Mammadarif                                           

 
  СУММАРЙ 
 

Ин диссертатионал ворк ресеаржщ оф тще организатион андманаэемент оф 

жцстомс бусинесс ин Азербаиъан анд дирежтионс оф щис перфежтион ин жондитионс 

оф интегратион инто ежономиж щас беен жарриед оут. 

Ин тще фирст жщаптер оф диссертатионал ворк проблем соф тще организатион оф 

а жустомс аффаир ин тще Азербаиъан Републиж анд щис басиж принжиплес, ессеже, а 

регулатион анд жлассифижатион оф манаэемент бй жустомс сйстем оф републиж, а 

роле анд нежесситй оф жустомс манаэемент фор маинтенанже оф ежономиж 

сафетй анд протежтион оф ежономиж интерестс, леэал басе оф жустомс- тариф 

регулатион анд щис перфежтион аре инвестиэатед. 

Тще сежонд жщаптер оф тще диссертатион жонтаинс тще алл-роунд аналйсис оф 

тще жщарастеристиж оф тще организатион оф а жонтрол сйстем оф жустомс бцсинесс, 

тще басиж аспекжтс оф мутуал релатионс оф бодиес оф жустомс щоусе витщ отщер 

ежономиж департментс оф тще жоунтрй аре опенед, тще роле оф жустомс прожесс 

ин модерн сйстем оф ежономиж манаэемент жомес то лиэщт, оф Азербаиъан аре 

ин детаил жонсидеред. 

Ин тще финал жщаптер формс анд меанс оф жустомс регулатион ин а жонтехт 

оф апплижатион оф модерн меанс аре жонсидеред. 
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Азярбайжан Дювлят Игтисад Университети МЩМ-нин 2892 груп маэистри 
Nəbiyeva Sayalı Məmmədarif   qızının«Kimyəvi məhsulların 

ekspertizasının aparılması qaydası və onun təkmilləşdirilməsi » 
мювзусунда йаздыьы диссертасийа ишиня 

 
Р Я Й  

 
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi dirçəlişi ölkə mallarının yüksək 

keyfiyyətli və təhlükəsizliyini, onlar rəqabət qabiliyyətliyini, daxili və dünya 

bazarında istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsini təmin edən şərait olmadan 

mümkün deyildir. Ümumiyyətlə, keyfiyyət  islahatların, yeni bazar iqtisadiyyatına 

keçidin strategiyası olmalı, struktur dəyişikliyi, sərmayə qoyuluşu, sərmayelərin 

cəlb olunması, sabitlik, özəlləşdirmə, gəlirlilik və s.-dən yüksəkdə durmalıdır. 

Ümumiyyətlə, gömrük ekspertizası gömrük nəzarətinin bir həlqəsi kimi 

Respublikanın iqtisadi mənafeyinin və təhlükəsizliyinin qorunması, qaçaqmalçılıq 

və gömrük işi sahəsində digər hüquqpozma hallarının aşkar edilməsi, qarşısının 

alınması, profilaktikası və  aradan qaldırılması, qaçaqmalçıliq kanallarının ləğvi, 

daxili istehsalçıların iqtisadi mənafelərinin müdafiəsi, istehlakçılarının 

hüquqlarının qurunması və s. məsələlərin həllində rolu əvəz olunmazdır. 

Gömrük ekspertizası malın mənşə ölkasinin təyini, malın gömrük dəyərinin 

təyini, malların eyniləşdirilməsini, malların tərkibinin, fiziki və kimyəvi 

strukturunun təyini, malların çeşidi, sortu və növünün təyini, malların narkotik, 

güclü təsirə malik zəhərli, zəhərləyici maddələr qrupuna mənsubiyyətinin təyini, 

malların ekoloji və istismar təhlükəsizliyini təyini, malların Azərbaycan 

Respublikasının və xarici ölkə xalqlarının bədii, tarixi və arxeoloji varidatina 

mənsubiyyətinin təyini və s. məsələlərin müəyyən olunması üçün aparılır. 

Bu səbəbdən дя ишин мцдафияйя бурахылмасы мягсядяуйьундур. 

 
И.е.н.N.İ.Muradov 
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Азярбайжан Дювлят Игтисад Университети МЩМ-нин 2892 груп маэистри 

Nəbiyeva Sayalı Məmmədarif   qızının«Kimyəvi məhsulların 
ekspertizasının aparılması qaydası və onun təkmilləşdirilməsi » 

мювзусунда йаздыьы диссертасийа ишиня 
 

Р Я Й  
 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцстягил инкишаф едян республикамызын хариcи 

игтисади ялагяляри эцндян-эцня эенишлянмякдядир. Республика дахилиндя игтисади 

ислащатлар кечирилдийи бир дюврдя обйектив сябябляр цзцндян истещлак малларынын 

истещсалы мцвяггяти олараг азалмышдыр. Мящз бу сябядян  дя республика ящалисинин 

истещлак малларына олан тяляби хариcи юлкялярдян дахил олан маллар щесабына юдянилир  

Республикайа дахил олан малларын кейфиййятинин йцксяк сяриштяли мцтяхясисляр 

тяряфиндян експертиза ямялиййатындан кечирилмяси щям дя стратеjи ящямиййятя малик 

олан вязифялярдян сайылыр. Бу вязифянин йериня йетирилмясиндя бцтцн мцяссися вя 

тяшкилатлар, истещлак малларынын истещсалы вя сатышы иля мяшьул олан мцтяхясисляр фяал 

иштирак етмялидирляр. 

Kimyəvi məhsulların gömrük ekspertizası malın mənşə ölkasinin təyini, malın 

gömrük dəyərinin təyini, malların eyniləşdirilməsini, malların tərkibinin, fiziki və 

kimyəvi strukturunun təyini, malların çeşidi, sortu və növünün təyini, malların narkotik, 

güclü təsirə malik zəhərli, zəhərləyici maddələr qrupuna mənsubiyyətinin təyini, malların 

ekoloji və istismar təhlükəsizliyini təyini, malların Azərbaycan Respublikasının və xarici 

ölkə xalqlarının bədii, tarixi və arxeoloji varidatina mənsubiyyətinin təyini və s. 

məsələlərin müəyyən olunması üçün aparılır. 

Ишин I  фяслиндя” Ekspertizanın aparılmasının mетодолоjи ясаслары” юйрянилир. 

 II фясил «Kimyəvi məhsulların ekspertizasının təşkili və aparılması qaydalarına» ня 

щяср едилмишдир. Бурада эениш тящлил апарылмышдыр. 

Сон  фясилдя ися «Азярбайъан Республикасы Дювлят Эюмрцк Комитяси системиндя 

експертиза фяалиййятинин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси» юйрянилиб изащ едилмишдир.. 

Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, диссертасийа иши тамамланмыш маэистр 

диссертасийасыдыр вя ону мцдафияйя бурахмаг олар.                                                                         

 

 Prof.A.Ş.Şəkərəliyev 
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                                               РЕФЕРАТ 

Azərbaycanda keyfiyyətin idarəedilməsinin ümumi dövlət sistemlərinin yaradılması ilə 

əlaqədar olan bütün məsələlər bu gün aktuallıq kəsb etməkdədir. Azərbaycan Respublikasının 

iqtisadi dirçəlişi ölkə mallarının yüksək keyfiyyətli və təhlükəsizliyini, onlar rəqabət 

qabiliyyətliyini, daxili və dünya bazarında istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsini təmin edən 

şərait olmadan mümkün deyildir. Ümumiyyətlə, keyfiyyət  islahatların, yeni bazar 

iqtisadiyyatına keçidin strategiyası olmalı, struktur dəyişikliyi, sərmayə qoyuluşu, sərmayelərin 

cəlb olunması, sabitlik, özəlləşdirmə, gəlirlilik və s.-dən yüksəkdə durmalıdır. 

Başa düşmək lazımdır ki, keyfiyyət böyük miqdarda yeni sərmayələr tələb etmir və 

sərmayələr keyfiyyətə təminat olmadan itirilmiş pullardir. 

Keyfiyyət elmi-texniki tərəqqinin obyektiv nəticəsi olduğundan, elmi-texniki tərəqqinin 

inkişafı ilə əlaqədar olaraq onu nəzəri baxımdan istənilən qədər yüksəltmək, yaxşılaşdırmaq 

olar.Malların keyfiyyəti, yararlıq xassələrinin məcmusu onların istismarı və istehlakı zamanı 

özünü büruzə verir, yəni ehtiyatların istifadə prosesində itkisi və malların tam sərfi zamanında, 

bir sözlə, işləmə, istehsal prosesi, istifadə və istehlak anlarında bu xarakteristikalar aşkar olunur. 

Kimyəvi məhsulların gömrük ekspertizası malın mənşə ölkasinin təyini, 

malın gömrük dəyərinin təyini, malların eyniləşdirilməsini, malların tərkibinin, 

fiziki və kimyəvi strukturunun təyini, malların çeşidi, sortu və növünün təyini, 

malların narkotik, güclü təsirə malik zəhərli, zəhərləyici maddələr qrupuna 

mənsubiyyətinin təyini, malların ekoloji və istismar təhlükəsizliyini təyini, 

malların Azərbaycan Respublikasının və xarici ölkə xalqlarının bədii, tarixi və 

arxeoloji varidatina mənsubiyyətinin təyini və s. məsələlərin müəyyən olunması 

üçün aparılır. 

Hazırki şəraitdə kimyəvi məhsulların idxal-ixracı xeyli inkişaf etmişdir. Belə 

ki, resrespublikamızın Avropa ittifaqı ölkələri, ABŞ, MDB, Türkiyə, İran və s. 

ölkələrlə ticarət əlaqələri ildən-ilə genişlənir. Bu baxımdan kimyəvi məhsulların 

ekspertizasının düzgün təşkili müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, mallara olan tələblərin xüsusiyyətləri də mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir və müəyyən müddət ərzində onların təyinatı üzrə istifadəsinə təminat verir. Bu isə əhalinin 

maddi və mədəni səviyyəsindən asılı olaraq müxtəlif dövrlər üçün müxtəlif dərəcə və xarakter 

tələbatından asılıdır. Beləliklə də malların tələbat səviyyəsi və keyfiyyəti arasında müəyyən 

disproporsiya var ki, o da fasiləsiz olaraq artır və yeniləşir. Bu baxımdan mallara cari, 
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perspektiv, ümumi və spesifik tələblər var ki, bu da gömrük ekspertizasının qarşısında duran əsas 

məsələlərdəndir. 

Ümumiyyətlə, gömrük ekspertizası gömrük nəzarətinin bir həlqəsi kimi Respublikanın 

iqtisadi mənafeyinin və təhlükəsizliyinin qorunması, qaçaqmalçılıq və gömrük işi sahəsində 

digər hüquqpozma hallarının aşkar edilməsi, qarşısının alınması, profilaktikası və  aradan 

qaldırılması, qaçaqmalçıliq kanallarının ləğvi, daxili istehsalçıların iqtisadi mənafelərinin 

müdafiəsi, istehlakçılarının hüquqlarının qurunması və s. məsələlərin həllində rolu əvəz 

olunmazdır. 

Gömrük ekspertizası malın mənşə ölkasinin təyini, malın gömrük dəyərinin təyini, malların 

eyniləşdirilməsini, malların tərkibinin, fiziki və kimyəvi strukturunun təyini, malların çeşidi, 

sortu və növünün təyini, malların narkotik, güclü təsirə malik zəhərli, zəhərləyici maddələr 

qrupuna mənsubiyyətinin təyini, malların ekoloji və istismar təhlükəsizliyini təyini, malların 

Azərbaycan Respublikasının və xarici ölkə xalqlarının bədii, tarixi və arxeoloji varidatina 

mənsubiyyətinin təyini və s. məsələlərin müəyyən olunması üçün aparılır. 

Bu səbəbdən диссертасийа ишинин  tədqiqat obyekti seçilməsi təsadüfü deyildir. 

Deyilənləri ümumiləşdirərək Azərbaycanın gömrük sistemində ekspertiza fəaliyyətinin 

normal təşkilinin təmin edilməsi üçün aəağıdakı işlərin həyata keçirilməsinin zəruriliyini 

göstərmək olar: 

─ bölgələrdə müasir tipli gömrük laboratoriyalarının yaradılması; 

─ beynəlxalq təcrübədə özünü doğrultmuş texnika və texnologiyanın laboratoriyaların 

fəaliyyətində istifadə edilməsi; 

─ laboratoriya mütəxəssislərinin mütəmadi olaraq ixtisaslarının artırılması. 
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