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Beynəlxalq poçt göndərişlərində göndərilən və fitosanitar 

karantin nəzarətinə cəlb olunan mallara karantin 

nəzarətinin həyata keçirilməsi 

Qaydası 

1. Ümumi müddəalar 

1.1. Bu Qayda «Fitosanitar nəzarəti haqqında», «Poçt rabitəsi haqqında» Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarına, Bitki Karantini və Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq 

Konvensiyaya, Ümumdünya Poçt Konvensiyasına, «Poçt rabitəsi Qaydaları»na və 

qüvvədə olan müvafiq qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq hazırlanmış və fiziki və 

hüquqi şəxslər tərəfindən beynəlxalq poçt göndərişlərində göndərilən və fitosanitar 

karantin nəzarətinə cəlb olunan mallara karantin nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydasını 

tənzimləyir. 

1.2 Bu Qaydada istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakılardır: 

1.2.1. beynəlxalq poçt göndərişi (bundan sonra BPG) - xarici ölkələrə 

ünvanlanan və xarici ölkələrdən daxil olan və ya Azərbaycan Respublikası 

ərazisindən tranzitlə keçən, həmçinin, ölkə daxilində fəaliyyət göstərən 

səfirliklərin, konsulluqların ünvanına daxil olan və onlar tərəfindən göndərilən 

poçt göndərişləri; 

1.2.2. beynəlxalq poçt mübadiləsi yeri (bundan sonra - BPMY) - BPG-yə 

gömrük nəzarətinin və rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirildiyi poçt rabitəsi 

obyekti; 

1.2.3. fitosanitar nəzarəti - bitki mühafizəsi və karantini, pestisidlərin, bioloji 

preparatların və digər bitki mühafizə vasitələrinin istifadəsi sahəsində dövlət 

nəzarətinin həyata keçirilməsi; 



 

 

1.2.4. bitki karantini - bitki və bitkiçilik məhsullarında karantin tətbiq edilən 

zərərli orqanizmlərin ölkə ərazisinə daxil olmasının və yayılmasının qarşısının 

alınmasına yönəldilmiş tədbirləri nəzərdə tutan hüquqi rejim; 

1.2.5. karantin tətbiq edilən zərərli orqanizm - ərazidə hələlik mövcud olmayan 

və yaxud mövcud olaraq məhdud dairədə yayılmış və rəsmi mübarizə obyektinə 

çevrilmiş, ətraf mühitə, ərazinin iqtisadiyyatına və əhalinin sağlamlığına potensial 

təhlükə yaradan zərərli orqanizm; 

1.2.6. karantin nəzarətində olan material - zərərli orqanizmlərin 

məskunlaşmasına (gizlənməsinə) və yayılmasına şərait yaradan, fitosanitar 

tədbirlərin aparılmasını tələb edən (xüsusilə beynəlxalq yükdaşımaları zamanı) 

bitki və bitkiçilik məhsulları, onların saxlanma yeri, qablaşdırma materialı, 

nəqliyyat vasitələri, torpaq və hər hansı digər orqanizm, obyekt, yük; 

1.2.7. fitosanitar sertifikat - Beynəlxalq Bitki Karantini və Mühafizəsi 

Konvensiyasına uyğun olaraq nümunəvi forma əsasında hazırlanmış və təsdiq 

olunmuş bitki və bitkiçilik məhsullarının fitosanitar vəziyyəti barədə rəsmi sənəd; 

1.2.8. Beynəlxalq Poçt Mübadiləsi Məntəqəsi (bundan sonra BPMM) - 

beynəlxalq poçt mübadiləsinin həyata keçirildiyi yer; 

1.2.9. Poçt Daşınma Mərkəzi (bundan sonra PDM) - daxili və beynəlxalq poçt 

göndərişlələrinin çeşidlənməsi və daşınmasını həyata keçirən, BPMY-yə aid 

funksiyaların həyata keçirildiyi poçt rabitəsi obyekti. 

2. BPG üçün fitosanitar karantin nəzarətinin mərhələləri 

2.1. BPG-də göndərilən və fitosanitar karantin nəzarətində olan materiallara karantin 

nəzarəti və onların rəsmiləşdirilməsi aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: 

2.1.1. BPG-nin BPMY-də qəbulu və müvəqqəti saxlanılmasına nəzarət; 

2.1.2. BPMY-də BPG-yə fitosanitar karantin nəzarəti, onun rəsmiləşdirilməsi və 

buraxılması; 

2.1.3. BPG-yə fitosanitar karantin nəzarəti zamanı aşkar olunmuş hüquq 

pozuntularının aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülməsi. 

3. Fitosanitar karantin nəzarətində olan materiallar 

3.1. Fitosanitar karantin nəzarətində olan materiallar aşağıdakılardır: 

3.1.1. siyahısı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyi tərəfindən müəyyən olunmuş bütün növ bitkilər və bitkiçilik məhsulları; 

3.1.2. canlı göbələklərin, bakteriyaların, virusların, nematodların, gənələrin, 

həşəratların və bitki xəstəlikləri törədicilərinin kolleksiyaları, onların zərər 

vurduğu bitki nümunələri, habelə bitki herbariləri və kolleksiyaları; 

3.1.3. zərərli orqanizmlərin daşıyıcısı olan kənd təsərrüfatı maşınları və alətləri, 

nəqliyyat vasitələri, bütün növ qab və qablaşdırma materialları, bitki və bitkiçilik 



 

 

məhsullarından hazırlanmış sənaye - məişət malları və məmulatları, torf, 

kompost, digər üzvi gübrələr, torpaq və torpaq monolitləri və nümunələri. 

3.2. İçərisində fitosanitar karantin nəzarətində olan BPG-nin BPMY -də (PDM-də) 

qəbulu və müvvəqəti saxlanılmasına nəzarət fitosanitar karantin nəzarəti əməkdaşları 

tərəfindən həyata keçirilir. 

4. BPMY-də BPG-yə fitosanitar karantin nəzarəti, onların 
rəsmiləşdirilməsi və buraxılması 

4.1. BPG-yə fitosanitar karantin baxışı BPMY-də (PDM-də) həyata keçirilir. 

Fitosanitar karantin baxışının həyata keçirilməsi üçün iş həcmi nəzərə alınmaqla xüsusi 

yer ayrılır. Fitosanitar karantin baxışı keçiriləcək yer xüsusi laboratoriya avadanlıqları ilə 

təchiz edilir. 

4.2. İçərisində karantin nəzarətinə aid materiallar olan BPG-lər müşayiət sənədlərı ilə 

birlikdə fitosanitar karantin nəzarətinə təqdim edilir. Göstərilən BPG-lər daxil olduğu 

vaxtdan sonra bir saat ərzində, fitosanitar xidmətinin əməkdaşlarının iş vaxtından sonra 

daxil olduqda isə, həmin xidmətin işçilərinin iş vaxtı başlandıqdan sonra bir saat ərzində 

baxışa təqdim edilir. Fitosanitar xidmətinin iş vaxtından kənar vaxtda daxil olmuş BPG-

lər PDM işçilərinin nəzarəti altında saxlanılır. 

4.3. BPG-lər fitosanitar karantin nəzarəti xidmətinə PDM-in beynəlxalq sahəsinin 

işçiləri tərəfindən təqdim edilir və fitosanitar xidmətinin əməkdaşı tərəfindən baxış 

məqsədilə fitosanitar nəzarəti həyata keçirilir. Fitosanitar karantin nəzarəti və baxışının 

məqsədi aşağıdakılardır: 

4.3.1. fitosanitar karantinin tətbiqinə zərurət doğuran zərərli orqanizmlərin, bitki 

xəstəliklərinin respublikanın ərazisinə daxil olmasının və yayılmasının qarşısının 

alınması; 

4.3.2. karantin tətbiqinə zərurət doğuran zərərli orqanizmlər ilə sirayətlənmiş 

vəziyyətdə daxil olmuş fitosanitar karantin nəzarətində olan materialların PDM-in 

anbar və ərazisində yığılıb qalmasına yol verilməməsi. 

4.4. Zərərli orqanizmlərin ölkə ərazisinə daxil olmasının və yayılmasının qarşısının 

alınması məqsədilə bitki və bitkiçilik məhsullarının idxalı ilə bağlı dövlət fitosanitar 

nəzarəti xidməti tərəfindən aşağıdakı fitosanitar tədbirləri həyata keçirilir: 

4.4.1. analiz (test), müayinə, məhsulun saxlanılması və məhv edilməsi məqsədi 

ilə karantin nəzarətində olan materialları və yükləri fitosanitar nəzarəti 

məntəqələrində (PDM) saxlamaq, geri qaytarmaq və onların idxalına 

məhdudiyyət qoymaq; 

4.4.2. zərərli orqanizmlərin əraziyə daxil olması təhlükəsi yarandığı hallarda 

bitki və bitkiçilik məhsullarının respublikaya gətirilməsini qadağan etmək və ya 

məhdudlaşdırmaq. 

4.5. Xaricdən daxil olan BPG müvafiq sənədlərlə müşayiət olunmadığı və zərərli 

orqanizmlərlə sirayətlənməsi riskinin mövcud olduğu müəyyən edildiyi halda dövlət 

fitosanitar nəzarəti xidməti tərəfindən idxal edənə aşağıdakılar barədə yazılı bildiriş 

verilir: 



 

 

4.5.1. karantin rejiminin tətbiq olunması; 

4.5.2. BPG-dən ekspertiza və analiz aparmaq məqsədi ilə nümunələr götürülməsi 

və nəticələr əldə olunanadək BPG-nin saxlanılması; 

4.5.3. zərərsizləşdirmə zərurəti yarandığı hallarda BPG-nin götürülməsi və 

zərərsizləşdirmə prosesindən sonra sahibinə qaytarılması; 

4.5.4. zərərsizləşdirmə məqsədi ilə BPG-nin açılıb yenidən qablaşdırılması; 

4.5.5. BPG-nin məhv edilməsinin zəruriliyi. 

4.6. Karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərlə sirayətlənmiş yük 

zərərsizləşdirildikdən sonra müəyyən olunmuş vaxt ərzində sahibi tərəfindən geri 

götürülmədikdə, dövlət fitosanitar nəzarəti xidməti yükün məhv edilməsi barədə 

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada qərar qəbul edə bilər. 

4.7. Xaricə göndərilən və içərisində fitosanitar karantin nəzarətində olan materialların 

olduğu BPG-yə fitosanitar karantini baxışı keçirilərkən, karantin tətbiq edilən zərərli 

orqanizmlər aşkar olunmadıqda, BPG-nin yazıldığı CN 37, CN 38, CN 41 qaimələrinə, 

fitosanitar sertifikatına və müşayiət blankına «Fitosanitar karantin baxışı BPG-nin 

göndərilməsinə icazə verilir» sözləri yazılmış ştamp vurulur, fitosanitar sertifikatı tərtib 

edilərək F.CP 71 müşayiət blankına bərkidilir və bu barədə blankda və F.CN 23 gömrük 

bəyannaməsində müvafiq qeyd edilir, sertifikat isə bu blanka bərkidilir. 

4.8. Dövlət fitosanitar nəzarəti xidməti tranzit daşınan bitki və bitkiçilik məhsullarına 

fitosanitar sertifikatı tələb edir və zəruri hallarda karantin nəzarətində olan materiallara və 

yüklərə fitosanitar tədbirləri tətbiq edilir. 

5. Yekun müddəalar 

5.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və içərisində fitosanitar karantin 

nəzarətində olan materiallar olan BPG üçün fitosanitar sertifikatı olmadıqda, fitosanitar 

karantin nəzarəti və poçt orqanlarının əməkdaşları tərəfindən yük saxlanılır. Yükdə 

karantin zərərli orqanizmlər aşkar edildikdə zərərsizləşdirilir və ya yükün 

zərərsizləşdirilməsi mümkün olmadıqda, onun geri qaytarılması barədə akt tərtib olunur 

və bu barədə xarici ölkənin poçt müdiriyyətinə məlumat verilir. 


