Azərbaycan Respublikasındakı diplomatik nümayəndəliklərin nəqliyyat
vasitələrinin qeydiyyata alınması, qeydiyyatdan çıxarılması və sürücülük
vəsiqələrindən istifadə qaydaları
a) Azərbaycan Respublikasında akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklərə,
həmçinin, onların əməkdaşlarına Azərbaycan Respublikasına gömrük və başqa
rüsumlardan azad nəqliyyat vasitələri idxal etmək, yerli bazarlardan satın
almaq hüququ verilir.
Azərbaycan Respublikasında akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklər
və həmin nümayəndəliklərin diplomatik və inzibati-texniki heyətləri tərəfindən
ölkəyə idxal edilən və ya alınan nəqliyyat vasitələrinin sayı qarşılıqlı prinsiplər
əsasında tənzimlənir.
Konstruksiyası hərəkətin təhlükəsizliyinə və ətraf mühitin qorunmasına aid
qüvvədə olan standartların, qaydaların və normaların tələblərinə uyğun olmayan,
sükanı sağ tərəfdə olan və tündləşdirilmiş şüşələri olan nəqliyyat vasitələri
Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatından keçirilmir.
Nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyata alınması və dövlət nömrə nişanı verilməsi
üçün Xarici İşlər Nazirliyinin Dövlət Protokolu İdarəsinə aşağıda qeyd olunan
sənədlər təqdim edilməlidir:
- Verbal nota;
- Iki nüsxədə doldurulmuş “Nəqliyyat vasitəsinin DYP orqanlarında dövlət
qeydiyyatına (təkrar qeydiyyata) alınması barədə müraciət” vərəqəsi (bax əlavə
müvafiq nümunəli müraciət forması);
- Nəqliyyat vasitəsinin sahibinin akkreditə vəsiqəsinin surəti;
- Nəqliyyat vasitəsinin şəxsə aidiyyatı haqqında arayış (alqı-satqı müqaviləsi,
hesab-arayış və ya qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər sənədlər);
- Gömrük bəyannaməsinin və gömrük icazəsinin surəti.
Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəliklərə
və həmin nümayəndəliklərin diplomatik və inzibati-texniki heyətlərinə məxsus
nəqliyyat vasitələrinə dövlət qeydiyyat nişanları əməkdaşların akkreditə
vəsiqələrinin növlərindən asılı olaraq aşağıdakı qaydada verilir:
- “D” seriyalı dövlət qeydiyyat nişanı - diplomatik nümayəndəlik və
konsulluqların, diplomatik nümayəndəlik statusuna (immunitetinə) malik
beynəlxalq təşkilatların, habelə onların diplomatik personalının və bu personalın
ailə üzvlərinin xidməti və şəxsi nəqliyyat vasitələrinə;
- “T” seriyalı dövlət qeydiyyat nişanı - diplomatik nümayəndəlik və
konsulluqların, diplomatik nümayəndəlik statusuna (immunitetinə) malik
beynəlxalq təşkilatların inzibati-texniki və xidməti personalın və bu personalın
ailə üzvlərinin nəqliyyat vasitələrinə;
- “FK” seriyalı dövlət qeydiyyat nişanı - fəxri konsulların nəqliyyat vasitələrinə;
Qeyd olunmalıdır ki, ümumi etibarnamə əsasında Azərbaycanın daxili
bazarından alınan nəqliyyat vasitələrinə dövlət qeydiyyat nişanları yalnız alqısatqı barədə arayış təqdim olunduqdan sonra verilir. Alqı-satqı məbləğinin

miqdarından, nəqliyyat vasitəsinin ilindən və onun mühərrikinin həcmindən asılı
olaraq ödəniş haqqları satan şəxs tərəfindən Azərbaycan Respublikasında qəbul
olunmuş tariflərə əsasən verilir.
b) Azərbaycan Respublikasında akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklərə
və həmin nümayəndəliklərin diplomatik və inzibati-texniki heyətlərinə məxsus
nəqliyyat vasitələri Azərbaycan Respublikası ərazisindən həmişəlik çıxarıldığı
və yaxud satıldığı zaman həmin nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatdan
çıxarılması və dövlət qeydiyyat nişanlarının geri qaytarılması mütləqdir.
Nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatdan çıxarılması və dövlət qeydiyyat nişanlarının
geri qaytarılması üçün Xarici İşlər Nazirliyinin Dövlət Protokolu İdarəsinə aşağıda
qeyd olunan sənədlər təqdim edilməlidir:
- Verbal nota;
- Iki nüsxədə doldurulmuş “Nəqliyyat vasitəsinin DYP orqanlarında qeydiyyatdan
çıxarılması barədə müraciət” vərəqəsi (bax əlavə müvafiq nümunəli müraciət
forması);
- Nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsinin surəti;
- Nəqliyyat vasitəsinin sahibinin akkreditə vəsiqəsinin surəti.
Nəqliyyat vasitələrinin satışı üçün heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Diplomatik
nümayəndəlik tərəfindən Azərbaycan Respublikasına idxal edilmiş nəqliyyat
vasitələri Respublika ərazisində istənilən vaxt satıla bilər. Əgər nəqliyyat vasitəsi
başqa bir diplomatik əməkdaşa satılarsa, o təqdirdə xidməti haqdan başqa heç bir
dövlət rüsumu ödənilmir. Əgər nəqliyyat vasitəsi Azərbaycan vətəndaşına
satılarsa, o zaman satılmazdan əvvəl nəqliyyat vasitəsinin sahibi tərəfindən bütün
gömrük rüsumları ödənilməlidir. Azərbaycan Respublikası ərazisindən həmişəlik
çıxarıldığı və yaxud satıldığı zaman nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatdan
çıxarılmadığı və dövlət qeydiyyat nişanlarının geri qaytarılmadığı təqdirdə, həmin
diplomatik nümayəndəliklərin nəqliyyat vasitələrinə yeni dövlət qeydiyyat
nişanları verilməyəcəkdir.
c) Azərbaycan Respublikasında akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklər və
həmin nümayəndəliklərin diplomatik və inzibati-texniki heyətlərinə məxsus
nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyat nişanlarının hər ikisi itirildiyi zaman,
həmin qeydiyyat nişanları aşkar olunduğu müddətə qədər itirilmiş dövlət
qeydiyyat nişanlarının yerinə onların dublikatı verilmir. Onların əvəzinə
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada yeni dövlət qeydiyyat nişanları verilir.
d) Azərbaycan Respublikasında akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklər və
həmin nümayəndəliklərin diplomatik və inzibati-texniki heyətlərinə məxsus
nəqliyyat vasitələrinin və ya onların dövlət qeydiyyat nişanlarının hər hansı bir
halda dövlət idarələrinin, qeyri-hökumət təşkilatlarının və digər qurumların və
yaxud şəxslərin daimi və ya müvəqqəti əsaslarda istifadəsinə verilməsi
qadağandır.
e) Azərbaycan Respublikası diplomatik nümayəndəliklərin əməkdaşlarına
nəqliyyat vasitələrini idarə edərkən öz dövlətləri tərəfindən verilmiş beynəlxalq
sürücülük vəsiqələrinin istifadəsinə icazə verməklə yanaşı, həmçinin, Azərbaycan
Respublikasının milli sürücülük vəsiqəsini almaq imkanı yaradır. Azərbaycan
Respublikasının milli sürücülük vəsiqəsini almaq üçün Xarici İşlər Nazirliyinin
Dövlət Protokolu İdarəsinə aşağıda qeyd olunan sənədlər təqdim edilməlidir:
- Verbal nota;

- Sürücülük vəsiqəsinin surəti;
- Sürücülük vəsiqəsinin Azərbaycan dilində təsdiq olunmuş tərcüməsi;
- Sürücülük vəsiqəsinin sahibinin akkreditə vəsiqəsinin surəti

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
XARİCİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN
DÖVLƏT PROTOKOLU İDARƏSİ
Nəqliyyat vasitəsinin Dövlət Yol Polisi orqanlarında qeydiyyata
(təkrar qeydiyyata) alınması barədə müraciət
Application for the registration (re-registration) of the vehicle by the State traffic police
Səfirliyin / Nümayəndəliyin adı
Name of mission

Əməkdaşın adı və soyadı
Name and surname of official

Akkreditasiya vəsiqəsinin nömrəsi və verilmə tarixi
İD card number and date issue
Xidməti / Service

Vəzifəsi / Position

Şəxsi / Private

Qeydiyyat nişanının tipi
Type of registration number
D

Nəqliyyat vasitəsinin markası / Model of vehicle
Mühərrik / Engine

T

Şassi.Ban / Chassis.Ban
Buraxılış ili / Year of manufacture

Rəng / Colour

Qeydiyyat üçün əsas / Basic for registration

Tarix / Date
M.Y

Nümayəndəliyin başçısının imzası:
Signature of the head of mission
___________________________
Note: two copies required
For official use only:

Nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat nişanı
Seriya tipi D

FK 

T FK nömrə __________

Dövlət Protokolu İdarəsinin rəisi
Səfir, Pərvin Mirzəzadə

___________________________

M.Y

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
XARİCİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN
DÖVLƏT PROTOKOLU İDARƏSİ
Nəqliyyat vasitəsinin Dövlət Yol Polisi orqanlarında qeydiyyatdan
çıxarılması barədə müraciət
Application for taking the vehicle off the register by the State traffic police
Səfirliyin / Nümayəndəliyin adı
Name of mission

Əməkdaşın adı və soyadı
Name and surname of official

Akkreditasiya vəsiqəsinin nömrəsi və verilmə tarixi
İD card number and date issue

Xidməti / Service

Vəzifəsi / Position

Şəxsi / Private

Qeydiyyat nişanı
Registration number

Nəqliyyat vasitəsinin markası / Model of vehicle
Mühərrik / Engine
Rəng / Colour

Şassi.Ban / Chassis.Ban
Buraxılış ili / Year of manufacture

Qeydiyyatdan çıxarılmasına əsas / Basic for unregistration

Tarix / Date
M.Y.

Nümayəndəliyin başçısının imzası:
Signature of the head of mission
___________________________
Note: two copies required
For official use only:

Dövlət Protokolu İdarəsinin rəisi
Səfir, Pərvin Mirzəzadə

M.Y

___________________________

