
1994-CÜ İL TARİFLƏR VƏ TİCARƏT ÜZRƏ BAŞ SAZİŞİN XXIV MADDƏSİNİN ŞƏRHİNƏ 

DAİR RAZILAŞMA 

 

 

Üzvlər, 

 

GATT 1994 XXIV Maddəsinin müddəalarını nəzərdən keçirərək; 
 

GATT 1994  qəbul olunandan bəri gömrük ittifaqları və azad ticarət zonalarının 

say və əhəmiyyətində nəzərəçarpacaq artım olduğunu və bu gün dünya ticarətinin 

əhəmiyyətli hissəsini əhatə etdiyini qəbul edərək; 

 

Dünya ticarətinin genişlənməsinə töhfənin belə sazişlərlə bağlı tərəflərin 

iqtisadiyyatları arasında daha yaxın inteqrasiyası ilə mümkün olduğunu qəbul 

edərək; 
 

 Ticarət öhdəliklərinin subyektlər arasında kənarlaşdırmalar və başqa 

məhdudlaşdırıcı normalar bütün ticarəti əhatə etdiyi təqdirdə belə töhfələrin 

artdığını və hər hansı əsas ticarət sektoru çıxarıldıqda zəiflədiyini də qəbul edərək; 

 

 Belə sazişlərin məqsədinin subyekt ölkələr arasında ticarəti asanlaşdırmaq 

və belə əraziləri olan başqa Üzvlərin ticarətindəki maneələri aradan qaldırmamaq 

olduğunu təkrar təsdiq edərək; tərəflər öz məlumatlarında və ya onların 

yayılmasında onların iştirakçı tərəfləri mümkün dərəcədə digər Üzvlərin ticarətinə 

əks təsir göstərməkdən çəkinməlidirlər; 

 

Eyni zamanda XXIV Maddədə müəyyən edilmiş anlaşmaların nəzərdən 

keçirilməsində yeni və ya vaxtı uzadılmış anlaşmaların qiymətləndirilməsi 

meyarları və prosedurlarını aydınlaşdırmaqla, XXIV Maddə üzrə bütün 

anlaşmaların şəffaflığını təkmilləşdirməklə Mallarla Ticarət üzrə Şuranın rolunun 

effektivliyinin möhkəmləndirilməsi zərurətinin olmasına əmin olaraq; 
  

 

XXIV Maddənin 12-ci paraqrafına müvafiq olaraq Üzvlərin öhdəlikləri ilə bağlı 

ümumi anlayışa ehtiyac olduğunu qəbul edərək; 

 

 Bununla aşağıdakı şərtlər üzrə razılığa gəlirik: 
 

 

1. Gömrük ittifaqlarının və ya azad ticarət zonalarının yaradılmasına aparan, 

gömrük ittifaqları, azad ticarət zonaları və müvəqqəti sazişlər XXIV Maddəyə 



müvafiq olaraq, başqa şərtlərlə bərabər, həmin Maddənin 5,6,7 və 8-ci 

paraqraflarının müddəalarına müvafiq olmalıdırlar. 
 

XXIV:5 Maddəsi 

 
 

2. Gömrük ittifaqlarının yaradılmasından əvvəl və sonra öhdəliklərin ümumi 

əhatə sahəsi və başqa ticarət qanunlarının XXIV Maddənin 5 (a) paraqrafına 

müvafiq olaraq qiymətləndirmə vergi və xərclərlə münasibətdə orta ölçülmüş tarif 

qiyməti və gömrük vergilərinin hərtərəfli qiymətləndirilməsinə əsaslanmalıdır. Bu 

dəyərləndirmələr ÜTT mənşə ölkəsi tərəfindən bölünmüş gömrük ittifaqının sadə 

bir tarif xəttinə, dəyər və kəmiyyətlər əsasında əvvəlki səlahiyyət müddəti üzrə 

gömrük ittifaqları tərəfindən təmin olunacaq idxal statistikasına əsaslanmalıdır. 

Katiblik Çoxtərəfli Ticarət Danışıqları üzrə Uruqvay Raundunda tarif təkliflərinin 

qiymətləndirilməsində istifadə olunan  metoda müvafiq olaraq toplanmış orta 

hesablanmış tarif qiyməti və gömrük ödənişlərini hesablamalıdır. Bu məqsədlə, 

nəzərə alınan ödəniş və xərclər tətbiq olunmuş vergi norması olmalıdır. 

Kəmiyyətin müəyyən edilməsi və ödənişlərin hesablanması çətin olan başqa ticarət 

qaydalarının təsir dairəsinin hərtərəfli dəyərləndirilməsi məqsədilə fərdi 

tədbirlərin, qaydaların, əhatə olunmuş və ticarət axınının təsirinə məruz qalmış 

məhsulların yoxlanması tələb oluna bilər. 
 

3. XXIV Maddənin 5(c) paraqrafında istinad olunan “ağlabatan müddət” yalnız 

müstəsna hallarda 10 ildən çox olmamalıdır. Müvəqqəti anlaşmaya Üzv olan 

tərəflər 10 illik müddəti kifayət hesab etmədikdə, Mallarla Ticarət üzrə Şuraya tam 

izah ilə müraciət edərək daha uzun müddətə ehtiyac olduğunu bildirməlidirlər. 
 

XXIV:6 Maddəsi 
 

 

4. Gömrük ittifaqını yaradan Üzv gömrük tarifi qiymətinin artırılmasını təklif 

etdiyi halda XXIV Maddənin 6-cı paraqrafı ilə əməl olunacaq prosedurlar  

müəyyən edilir. Bununla bağlı 10 Noyabr (BİSD 27S/26-28) 1980-ci il tarixdə 

qəbul edilmiş rəhbər prinsiplərdə və GATT 1994-ün XVIII  Maddəsinin Şərhinə 

dair Razılaşmada əsaslı şəkildə işlənib-hazırlandığı kimi XXVIII Maddədə 

müəyyən olunmuş prosedurun tarif güzəştləri  gömrük ittifaqının yaradılmasından 

sonra və ya gömrük ittifaqının yaradılmasına aparan müvəqqəti anlaşmadan əvvəl 

dəyişdirilməsindən və ya ləğv edilməsindən əvvəl başlamalı olduğunu Üzvlər 

təkrar təsdiq edirlər. 
  



5. Bu danışıqlar qarşılıqlı şəkildə kifayət qədər təzminatlı tənzimləmə əldə 

etmək məqsədilə yaxşı niyyətlə həyata keçiriləcəkdir. XXIV Maddənin 

6-cı paraqrafında tələb olunduğu kimi belə danışıqlarda digər gömrük 

ittifaqı yarandıqdan sonra onun təsisçiləri tərəfindən edilmiş eyni tarif 

xətti üzrə ödənişlərin azaldılması lazımi şəkildə nəzərə alınmalıdır. 

Lazımi təzminat nizamlamalarını təmin etmək üçün belə azaltmalar 

kifayət olmadığı təqdirdə, gömrük ittifaqı başqa tarif xətləri üzrə 

ödənişlərin azaldılması formasını ala bilən təzminat təklif edə bilər. 

Öhdəliklərlə bağlı danışıqlar apararaq onu dəyişdirmiş və ya geri 

götürmüş Üzvlər belə təklifi nəzərə almalıdır. Təzminat nizamlamaları 

qəbul olunmadıqda danışıqlar davam etdirilməlidir. Belə cəhdlərə 

baxmayaraq, GATT 1994 XXVIII Maddəsinin şərhinə dair Razılaşma ilə 

əsaslı şəkildə işlənib-hazırlanmış XXVIII Maddəyə əsasən təzminat 

nizamlaması üzrə danışıqlarda razılaşma ağlabatan müddət ərzində əldə 

edilə bilmədikdə, gömrük ittifaqları buna baxmayaraq, nəticədə 

anlaşmanı dəyişmək və ya geri götürməkdə azad olmalıdır; aidiyyatı olan 

Üzv ölkələr daha sonra XXVIII  Maddəyə müvafiq olaraq əsaslı şəkildə 

ekvivalent olan anlaşmaları geri götürməkdə azad olmalıdırlar. 
 

6. GATT 1994 gömrük ittifaqı yaradıldıqdan sonra haqların azaldılmasından 

faydalanan və ya öz subyektləri üçün müavinət tənzimləməsini həyata 

keçirmək üçün gömrük ittifaqlarının yaranmasına gətirib çıxaran 

müvəqqəti anlaşmaya görə Üzvlərin üzərinə heç bir öhdəlik qoymur. 

 

 

 Gömrük İttifaqları və Azad Ticarət Zonalarına baxış 

 

 

7. XXIV Maddənin 7(a) paraqrafına əsasən bütün bildirişlər GATT 1994-ün 

müvafiq müddəalarına və  bu Razılaşmanın 1-ci paraqrafına uyğun olaraq işçi 

qrupu tərəfindən araşdırılmalıdır. İşçi qrup bununla bağlı nəticələrinə dair Mallarla 

Ticarət üzrə Şuraya hesabat təqdim etməlidir. Mallarla Ticarət üzrə Şura Üzvlərə 

müvafiq hesab etdiyi tövsiyələr verə bilər. 
 

 

8. Müvəqqəti anlaşmalarla bağlı işçi qrup öz hesabatında təklif olunan zaman 

çərçivəsi və gömrük ittifaqlarının və ya azad ticarət zonalarının yaradılmasını 

tamamlamaq üçün tələb olunan tədbirlər ilə bağlı müvafiq tövsiyələr verə bilər. 

Lazım olduqda, o anlaşmanın sonra nəzərdən keçirilməsini təmin edə bilər. 
 



9. Müvəqqəti anlaşmaya üzv tərəflər həmin anlaşmaya daxil edilən plan və 

qrafikdə mühüm dəyişikliklər haqqında Mallarla Ticarət üzrə Şuraya məlumat 

verməlidir və tələb olunduğu təqdirdə, Şura belə dəyişiklikləri yoxlamalıdır. 
 

10. XXIV Maddənin 7(a) paraqrafına müvafiq olaraq müəyyən edilmiş 

müvəqqəti anlaşmaya XXIV Maddənin 5(c) paraqrafına zidd olaraq plan və qrafik 

daxil edilmədiyi təqdirdə, işçi qrup öz hesabatında belə plan və qrafik tövsiyə 

etməlidir. Tərəflər, vəziyyətdən asılı olaraq, bu tövsiyələrə müvafiq olaraq 

dəyişikliklər hazırlamadıqları təqdirdə, belə anlaşmanı həyata keçirməməli və ya 

onu qüvvəyə mindirməməlidir. Tövsiyələrin yerinə yetirilməsinin sonrakı xülasəsi 

üçün müddəalar hazırlanmalıdır.  

 

11. Gömrük ittifaqları və azad ticarət zonalarının subyektləri bölgə anlaşmaları 

(BİSD 18S/38) və müvafiq anlaşmanın fəaliyyəti ilə bağlı GATT 1947 Şurasına 

təqdim olunmuş təlimatında RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİN nəzərdə tutduğu 

kimi Mallarla Ticarət üzrə Şuraya vaxtaşırı məruzə etməlidir. Anlaşmalarda edilən 

hər hansı əhəmiyyətli dəyişikliklər və/və ya vəziyyətlər ilə bağlı, onlar baş verdiyi 

halda məruzə edilməlidir. 
 

Mübahisələrin həlli 
 

 

12. Gömrük ittifaqlarının və ya azad ticarət zonalarının yaradılmasına gətirib 

çıxaran gömrük ittifaqları, azad ticarət zonaları və ya müvəqqəti anlaşmalar ilə 

bağlı XXIV Maddənin həmin müddəalarının tədbiq edilməsindən meydana gələn 

istənilən məsələ ilə bağlı GATT 1994-ün XXII və XXIII Maddələrinin müddəaları 

Mübahisələrin Həlli üzrə Razılaşmada təfsilatlı şəkildə işləndiyi və istifadə edildiyi 

kimi tətbiq oluna bilər.   
 

 

 XXIV:12 Maddəsi 
 

 

13. GATT 1994-ə əsasən hər bir Üzv GATT 1994-ün bütün müddəalarına riayət 

etməyə tam məsuliyyət daşıyır və öz ərazi daxilində bölgə və yerli hökumətlər və 

hakimiyyət orqanları tərəfindən bunu təmin etmək məqsədilə ona verilən mümkün 

ağlabatan tədbirlər həyata keçirməlidir. 
 

14. Üzv ölkə ərazisində bölgə və ya yerli hökumətlər və ya hakimiyyət orqanları 

tərəfindən həyata keçirilməsinə təsir edən tədbirlər ilə bağlı Mübahisələrin Həlli  

üzrə Razılaşmada təfsilatlı şəkildə işlənib hazırlandığı və tətbiq edildiyi kimi XII 

və XIII Maddələrin müddəaları tətbiq oluna bilər. Mübahisənin Həlli Qaydaları və 



Prosedurlarını tənzimləyən Orqan GATT 1994-ün müddəasının yerinə 

yetirilmədiyini müəyyən etdiyi təqdirdə, cavabdeh Üzv onun yerinə yetirilməsini 

təmin etmək üçün müvafiq ağlabatan tədbirlər həyata keçirməlidir. Müavinətlər və 

güzəştlərin müvəqqəti dayandırılması və ya başqa öhdəliklərlə bağlı müddəalar 

belə yerinə yetirilmələr mümkün olmadığı hallarda tətbiq edilir. 
 

15. Hər bir üzv digər Üzvün ərazisi daxilində GATT 1994-ün fəaliyyətinə təsir 

edən tədbirlərə xeyirxah tərzdə yanaşmağı və təmsilçiliklə bağlı məsləhət üçün 

eyni imkan verməyi öhdəsinə götürür. 
 

 


