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XİDMƏTLƏRLƏ TİCARƏT ÜZRƏ BAŞ SAZİŞ 
 

 

Üzv ölkələr, 

 

 Dünya iqtisadiyyatının artımı və inkişafı üçün xidmətlərlə ticarətin artan əhəmiyyətini 

anlayaraq; 

 

 Şəffaflıq və mütərəqqi liberallaşma şəraitində ticarətin genişləndirilməsi məqsədi ilə 

xidmətlərlə ticarətin prinsipləri və qaydalarının çoxtərəfli çərçivəsini yaratmaq və bundan bütün 

ticarət tərəfdaşlarının iqtisadi artımı və inkişaf etməkdə olan ölkələrin inkişafını təşviq etmək vasitəsi 

kimi istifadə etmək niyyətində olaraq; 

 

 Bütün iştirakçıların maraqlarının qarşılıqlı sərfəlilik əsasında təşviqi və hüquq və öhdəliklərin 

ümumi tarazlığını təmin etmək məqsədi ilə, eyni zamanda milli siyasi maraqlara hörmət etməklə 

çoxtərəfli danışıqların uğurlu raundları vasitəsilə xidmətlərlə ticarətin liberallaşmasının tədricən daha 

yüksək səviyyəsinə tez bir zamanda nail olmağı arzu edərək; 

 

 Üzv ölkələrin öz ərazilərində xidmətlərin təchizatı üzrə milli siyasi maraqlarından irəli gələn 

tənzimləmələri və yeni tənzimləmələrin təqdim edilməsi hüquqlarını qəbul edərək və müxtəlif 

ölkələrdə xidmətlərin tənzimlənməsində inkişaf səviyyəsinə uyğun asimmetriyaların mövcudluğunu 

və xüsusən inkişaf etməkdə olan ölkələrin bu hüquqları icra etməyə ehtiyacları olduqlarını nəzərə 

alaraq; 

 

 İnkişaf etməkdə olan ölkələrin xidmətlərin ticarətində artan iştirakının sürətləndirilməsini və 

onların yerli xidmət sektorlarının imkanlarını, onun effektivliyini və rəqabətqabiliyyətliliyini 

gücləndirmək vasitəsilə bu ölkələrin xidmətlərinin ixracının genişləndirilməsini arzu edərək; 

 

 Ən az inkişaf etmiş ölkələrin spesifik iqtisadi vəziyyətləri və inkişaf, ticarət və maliyyə 

ehtiyacları ilə əlaqədar ciddi çətinliklərini xüsusən nəzərə alaraq; 

 

 Aşağıdakılara dair razılığa gəlirlər: 

 

 

BÖLMƏ I 

 

TƏTBİQ DAİRƏSİ VƏ ANLAYIŞLAR 

 

 

Maddə I 

 

Tətbiq Dairəsi və Anlayışlar 



 

 

 

1. Bu Saziş Üzv ölkələrin xidmətlərlə ticarətə təsir edən tədbirlərinə tətbiq edilir. 

 

2. Bu Sazişin məqsədləri üçün xidmətlərlə ticarət xidmət təchizatının aşağıdakı üsulları şəklində 

müəyyən edilir: 

 

(a) bir Üzv ölkənin ərazisindən digər Üzv ölkənin ərazisinə; 

 

(b) bir Üzv ölkənin ərazisində digər Üzv ölkənin xidmət istehlakçısına; 

 

(c) bir Üzv ölkənin xidmət təchizatçısı tərəfindən digər Üzv ölkənin ərazisində 

kommersiya iştirakı vasitəsilə; 

 

(d) bir üzv ölkənin xidmət təchizatçısı tərəfindən həmin ölkənin fiziki şəxslərinin digər 

Üzv ölkənin ərazisində iştirakı ilə. 

 

3. Bu Sazişin məqsədləri üçün: 

 

 (a) "Üzv ölkənin tədbirləri" dedikdə, aşağıdakılar tərəfindən görülən tədbirlər nəzərdə 

tutulur: 

 

(i) mərkəzi, regional və ya yerli hakimiyyət orqanları və ya qurumları;  və 

 

(ii) mərkəzi, regional və ya yerli hakimiyyət orqanları və ya qurumları 

tərəfindən səlahiyyət verilmiş qeyri-hökumət orqanları; 

 

Bu Saziş üzrə vəzifə və öhdəliklərini yerinə yetirərkən, hər bir Üzv ölkə öz ərazisində 

regional və yerli hakimiyyət orqanları və qeyri-hökumət orqanları tərəfindən onlara riayət 

olunmasını təmin etmək üçün mümkün ola biləcək məqbul tədbirlər görür; 

 

(b) "xidmətlər" dövlət orqanlarının göstərdiyi xidmətlər istisna olmaqla, istənilən 

sektorda istənilən xidmətdən ibarətdir; 

 

(c) "dövlət orqanlarının göstərdiyi xidmət" nə kommersiya məqsədilə, nə də bir və ya 

daha çox xidmət təchizatçısı ilə rəqabət aparılmadan göstərilən istənilən xidmətdir.  

 

 

BÖLMƏ II 

 

ÜMUMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ MÜDDƏALAR 

 

Maddə II 

 

Ən Əlverişli Rejim 

 

1. Bu Sazişin əhatə etdiyi istənilən tədbirlə bağlı, hər Üzv ölkə digər istənilən ölkənin 

xidmətlərinə və xidmət təchizatçılarına təqdim etdiyi rejimdən daha az əlverişli olmayan rejimi dərhal 

və qeyd-şərtsiz şəkildə digər istənilən Üzv ölkənin oxşar xidmətlərinə və xidmət təchizatçılarına da 

təqdim etməlidir.  

2. Üzv ölkə 1-ci bəndlə uyğun olmayan tədbirlərini o halda tətbiq edə bilər ki, həmin tədbir II 

Maddədən Azadolmalar üzrə Əlavədə qeyd olunsun və onun şərtlərinə cavab versin.  

 



 

 

3. Bu Müqavilənin müddəaları, hər hansı bir Üzv ölkənin həm yerli istehsal olunan, həm də 

istehlak edilən xidmətlərin sərhəd zonaları ilə məhdud mübadilələri asanlaşdırmaq məqsədi ilə qonşu 

ölkələrə üstünlük verməsinin qarşısının alınması kimi şərh edilə bilməz. 

 

 

Maddə III 

 

Şəffaflıq 

 

1. Hər bir üzv ölkə dərhal və fövqəladə hallar istisna olmaqla, ən geci qüvvəyə mindikləri 

tarixdən bu Sazişin istifadəsi ilə əlaqəli olan və ya ona təsir göstərən ümumi tətbiq olunan bütün 

müvafiq tədbirləri dərc etməlidir. Üzv ölkənin imzalamış olduğu xidmətlərin ticarətinə aid olan və ya 

ona təsir edən beynəlxalq müqavilələr də dərc edilməlidir.  
 

2. 1-ci bənddə göstərilən dərcetmə dərhal mümkün deyilsə, bu məlumat digər şəkildə 

ictimaiyyətə açıqlanmalıdır. 

 

3. Hər bir Üzv, bu Saziş üzrə xüsusi öhdəlikləri ilə əhatə olunan xidmətlərin ticarətinə 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən hər hansı yeni qanun, qayda və ya inzibati təlimatlar və ya 

mövcud qanun, qayda və ya inzibati təlimatlara hər hansı dəyişikliklər barədə Xidmətlərlə Ticarət 

üzrə Şuranı dərhal və ən azı illik olaraq məlumatlandırmalıdır.  
 

4. Hər bir Üzv hər hansı digər Üzvün 1-ci bəndin mənası daxilində ümumi tətbiqetmə və ya 

beynəlxalq müqavilələr üzrə hər hansı spesifik məlumat barədə istənilən sorğusuna dərhal cavab 

verməlidir. Hər Üzv ölkə, həmçinin digər Üzv ölkələrə sorğu əsasında bütün qeyd olunan sahələrə, 

habelə 3-cü bənddəki bildiriş tələblərinə dair spesifik məlumatların təmin edilməsi üçün bir və ya 

daha çox sorğu mərkəzləri yaratmalıdır. Bu sorğu mərkəzləri ÜTT-nin Yaradılması haqqında Sazişin 

(bu Sazişdə "ÜTT Sazişi" adlandırılacaq) qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra iki il ərzində yaradılmalıdır. 
Sorğu mərkəzlərinin yaradılması ilə bağlı vaxt məhdudiyyəti inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələr üçün 

fərdi qaydada razılaşdırıla bilər. Sorğu mərkəzləri qanun və tənzimləyici sənədlərin depozitarisi 

olmaq məcburiyyətində deyildir.  

 

5. İstənilən Üzv Ölkə hər hansı Üzv Ölkə tərəfindən tətbiq edilən və bu Sazişin icrasına təsir 

edəcəyini hesab etdiyi istənilən tədbir haqqında Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şuranı məlumatlandıra bilər.  

 

Maddə III bis 

 

Məxfi Məlumatların Açıqlanması 

 

 Bu Sazişin heç bir müddəası heç bir Üzv Ölkədən açıqlanması qanunvericiliyin tətbiq 

edilməsinə mane olacaq və ya ictimai marağa zidd olan və ya müəyyən dövlət və ya özəl 

müəssisələrin qanuni kommersiya maraqlarına xələl gətirəcək məxfi məlumatların təqdim edilməsini 

tələb edə bilməz.   

 

 

Maddə IV 

 

İnkişaf Etməkdə Olan Ölkələrin İştirakının Artması 

 

1. İnkişaf etməkdə olan Üzv ölkələrin dünya ticarətində artan iştirakı bu Sazişin III və IV 

Bölmələrinə uyğun olaraq, müxtəlif Üzv ölkələr tərəfindən danışıqlar yolu ilə əldə edilən aşağıdakılar 

ilə bağlı xüsusi öhdəliklər vasitəsilə asanlaşdırılmalıdır: 

 



 

 

(a) kommersiya əsaslı texnologiyanı əlçatan etməklə, onların yerli xidmət sektorlarının 

imkanlarını, effektivliyini və rəqabətqabiliyyətliliyini gücləndirmək; 

 

(b) onların paylaşdırma kanallarına və məlumat şəbəkələrinə çıxışını yaxşılaşdırmaq; və 

 

(c) ixrac üçün onlara maraqlı olan sektorlar və təchizat üsulları üzrə bazara çıxışı 

liberallaşdırmaq. 

 

2. İnkişaf etmiş Üzv ölkələr və mümkün qədər digər Üzvlər inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələrin 

xidmət təchizatçılarının onların müvafiq bazarlarına aid aşağıdakı məlumatlara çıxışını asanlaşdırmaq 

üçün ÜTT Sazişinin qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən iki il ərzində əlaqə mərkəzləri yaratmalıdırlar:  
 

(a) xidmətlərin təchizatının kommersiya və texniki yönləri; 

 

(b) peşəkar ixtisasların qeydiyyatı, tanınması və əldə edilməsi; və 

 

(c) xidmətlər texnologiyasının mövcudluğu. 

 

3. 1-ci və 2-ci bəndlərin icrasında ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələrə xüsusi üstünlük verilməlidir. 

Ən az inkişaf etmiş ölkələrin xüsusi iqtisadi vəziyyəti və inkişaf, ticarət və maliyyə ehtiyacları 

fonunda razılaşdırılmış xüsusi öhdəliklərin qəbul edilməsindəki ciddi çətinlikləri xüsusilə nəzərə 

alınmalıdır.   

 

Maddə V 

 

İqtisadi inteqrasiya 

 

1. Bu Saziş ona Üzv olan heç bir ölkəyə xidmətlərlə ticarəti liberallaşdıran iki və ya daha çox 

ölkə arasında sazişin tərəfi olmağa və ya ona daxil olmağa maneçilik yarada bilməz. Lakin, həmin 

ikitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlərdə aşağıdakılar təmin edilməlidir: 

 

(a) əhəmiyyətli sektoral əhatə dairəsi1 olmalı, və 

 

(b) həmin sazişin qüvvəyə mindiyi vaxt və ya məqbul zaman çərçivəsində XI, XII, XIV 

and XIV bis maddələrində icazə verilən tədbirlər istisna olmaqla (a) bəndində əhatə 

edilən sektorlarda, iki və ya daha çox tərəflər arasında XVII Maddənin mənası ilə 

əhəmiyyətli dərəcədə ayrı-seçkiliyin olmamasını və ya aradan qaldırılmasını 

aşağıdakı yolla təmin etməlidir: 

 

(i) mövcud ayrı-seçkilik tədbirlərinin aradan qaldırılması, və/ya 

 

(ii) yeni və ya daha güclü ayrı-seçkilik tədbirlərinin qadağan edilməsi, 

 

2. 1(b) bəndində qeyd olunan şərtlərə riayət edilib-edilmədiyini dəyərləndirərkən, sazişin 

maraqlı ölkələr arasında iqtisadi inteqrasiyanın və ya ticarətin liberallaşdırılmasının daha geniş prosesi 

ilə əlaqəsi nəzərdən keçirilə bilər.   

 

3. (a) 1-ci bənddə qeyd olunan saziş növünə inkişaf etməkdə olan ölkələr tərəf olarkən, 1-ci 

bənddəki şərtlərlə, xüsusən də (b) yarımbəndində maraqlı olan ölkələrin həm bütün, həm də ayrı-ayrı 

sektor və alt-sektorlarda inkişaf səviyyələri ilə əlaqədar şərtlərlə bağlı güzəşt təmin edilə bilər. 

                                                      
1 Bu şərt sektorların sayı, təsirə məruz qalan ticarətin həcmi və təchizat üsulları nöqteyi-nəzərdən başa 

düşülür. Bu şərtə cavab vermək üçün sazişlər hər hansı təchizat üsulunun a priori qaydada çıxarılmasını nəzərdə 

tutmamalıdır.  



 

 

 

 (b) 6-cı bənddə nəzərdə tutulanlara baxmayaraq yalnız inkişaf etməkdə olan ölkələrin 

daxil olduğu 1-ci bənddə qeyd olunan saziş növünə münasibətdə, bu sazişin tərəfdaşı olan ölkələrin 

fiziki şəxslərinin malik olduğu və ya nəzarət etdiyi hüquqi şəxslərə daha əlverişli rejim tətbiq edilə 

bilər.  

 

4. 1-ci bənddə qeyd olunan istənilən saziş onun tərəfləri arasında ticarəti asanlaşdıracaq şəkildə 

tərtib olunmalı və sazişdən kənarda qalan istənilən Üzv ölkə nöqteyi-nəzərindən xidmətlərin 

ticarətində maneələrin səviyyəsini sazişdən əvvəl müvafiq sektor və alt-sektorlarda olan vəziyyətlə 

müqayisədə yüksəltməməlidir.  

 

5. Əgər 1-ci bənddə qeyd olunan istənilən sazişin bağlanmasında, genişləndirilməsində və ya 

istənilən əhəmiyyətli dəyişikliyin edilməsində Üzv ölkə öz Cədvəlində müəyyən edilmiş şərtlərə 

uyğun olmayaraq xüsusi öhdəliyini geri götürmək və ya dəyişiklik etmək məqsədində olarsa, o, bu 

geri götürmə və ya dəyişiklik barəsində ən azı 90 gün əvvəl bildiriş təqdim etməli və XXI maddənin 

2, 3 və 4-cü bəndlərində əksini tapan prosedurları tətbiq etməlidir.  

 

6. 1-ci bənddə qeyd olunan sazişə tərəf ölkənin qanunlarına görə hüquqi şəxs olan istənilən Üzv 

ölkənin xidmət təchizatçısı bu sazişin tərəf ölkələrinin ərazisində əhəmiyyətli biznes əməliyyatları 

həyata keçirdiyi halda da belə sazişdə müəyyən edilən rejim ona da tətbiq edilməlidir.    

 

7. (a) 1-ci bənddə qeyd olunan istənilən sazişə tərəf olan Üzvlər bu saziş və onun 

genişləndirilməsi və ya əhəmiyyətli dəyişikliyi barəsində dərhal Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şuraya 

məlumat verməlidirlər. Onlar həmçinin sorğu edilərsə, Şuraya digər əlaqəli məlumatları da təqdim 

etməlidirlər. Şura belə sazişi və ya onun genişləndirilməsi və dəyişiklik edilməsini yoxlamaq və onun 

Maddəyə uyğunluğu barədə Şuraya məruzə etmək üçün işçi qrup yarada bilər. 

 

 (b) 1-ci bənddə qeyd olunan müəyyən zaman çərçivəsində həyata keçirilən istənilən 

sazişə tərəf olan Üzv ölkələr onun icrası barəsində dövri olaraq Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şuraya 

məruzə etməlidirlər. Şura ehtiyac olduğu təqdirdə bu məruzələrin yoxlanılması məqsədilə işçi qrup 

yarada bilər.  

 (c) (a) və (b) yarımbəndlərində göstərilən işçi qrupların məruzələri əsasında Şura uyğun 

bildiyi təqdirdə tərəflərə tövsiyələr verə bilər.  

 

8. 1-ci bənddə qeyd olunan istənilən sazişə tərəf olan Üzv ölkə belə sazişdən hər hansı digər 

Üzvə daxil ola biləcək ticarət faydaları üçün kompensasiya tələb edə bilməz.  
 

Maddə V bis 

 

Əmək Bazarlarının İnteqrasiyası Sazişləri 

 

 Bu Saziş ona Üzv olan heç bir ölkəyə, həmin sazişlər aşağıdakı şərtlərə uyğun olduğu halda, 

əmək bazarlarının tam inteqrasiyasına2 dair iki və ya daha çox ölkə arasında sazişin tərəfi olmağa 

maneçilik yarada bilməz: 

 

 (a) sazişə tərəf ölkələrin vətəndaşlarını rezidentlik və iş icazələri ilə bağlı tələblərdən 

azad edir; 

 

(b) Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şuraya məlumat verilir. 

 

                                                      
2Adətən, belə inteqrasiya maraqlı olan tərəflərin vətəndaşlarına tərəf ölkələrin əmək bazarlarına sərbəst giriş 

hüququnu təmin edir və ödəniş, məşğulluqla bağlı digər şərtlər və sosial mükafatlarla əlaqəli tədbirlər daxil 

edilir. 



 

 

 

Maddə VI 

 

Daxili tənzimləmə 

 

1. Xüsusi öhdəliklərin götürüldüyü sektorlarda hər bir Üzv xidmətlərlə ticarətə təsir edən bütün 

tədbirlərin ümumi tətbiqinin ağlabatan, obyektiv və qərəzsiz şəkildə idarə edilməsini təmin etməlidir.  

 

2. (a) Hər bir Üzv qısa bir zamanda zərər çəkən xidmət təchizatçısının sorğusuna tez 

zamanda baxılması və əsaslandırıldığı təqdirdə, xidmətlərlə ticarətə təsir edən inzibati 

qərarlar üçün müvafiq müdafiə vasitələrini təmin edən məhkəmə, arbitraj və ya 

inzibati tribunallar və ya prosedurlar yaratmalıdır. Əgər belə prosedurlar müvafiq 

inzibati qərarın verilməsinin həvalə edildiyi agentlikdən müstəqil deyilsə, Üzv ölkə 

bu prosedurların faktiki olaraq obyektiv və qərəzsiz şəkildə həyata keçirilməsini 

təmin etməlidir.  

 

 (b) (a) yarımbəndinin müddəaları Üzv ölkədən onun konstitusional strukturu və ya 

qanunvericilik sisteminin təbiətinə zidd olan məhkəmə və ya prosedurların 

yaradılmasının tələb edilməsi kimi şərh edilməməlidir.  

 

3. Xüsusi öhdəliyin götürüldüyü xidmətin təchizatı üçün icazə tələb olunarsa, Üzv ölkənin 

müvafiq qurumları ərizənin təqdim edilməsindən sonra ağlabatan zaman çərçivəsində yerli qanun və 

tənzimləyici sənədlərə uyğun olaraq tamamlanmış hesab edilən ərizə ilə bağlı qərara dair ərizəçini 

məlumatlandırmalıdırlar. Ərizəçinin sorğusu əsasında Üzv ölkənin müvafiq dövlət qurumu ərizənin 

statusu barəsində məlumatı əsassız gecikmə olmadan qarşı tərəfə təqdim etməlidir.  

 

4. İxtisas tələbləri və prosedurları, texniki standartlar və lisenziya tələbləri ilə bağlı tədbirlərin 

xidmətlərlə ticarətə lazımsız maneələri yaratmamasını təmin etmək məqsədilə Xidmətlərlə Ticarət 

üzrə Şura yarada biləcəyi müvafiq orqanlar vasitəsilə istənilən zəruri qaydaları hazırlayır. Bu qaydalar 

belə tələblərin, digərləri ilə yanaşı, aşağıdakıları təmin etməsi məqsədini daşımalıdır: 

 

(a) xidmət təchizatının səriştə və bacarıq kimi obyektiv və şəffaf meyarlara əsaslanması; 

 

(b) xidmət keyfiyyətini təmin etmək üçün lazım olandan daha ağır olmaması; 

 

(c) lisenziya prosedurları zamanı, bu prosedurların özlüyündə xidmətin təchizatına 

məhdudiyyət olmaması. 

 

5. (a) Üzv ölkənin xüsusi öhdəliklər götürdüyü sektorlarda 4-cü bəndə uyğun olaraq, bu 

sektorlara dair hazırlanmış qanunların qüvvəyə minməsi gecikərsə, Üzv ölkə bu 

xüsusi öhdəlikləri aşağıdakı şəkildə ləğv edən və ya azaldan lisenziya və ixtisas 

tələbləri və texniki standartlar tətbiq edə bilməz: 

 

(i) 4(a), (b) və (c) yarımbəndlərində göstərilən meyarlara uyğun olmayan; və 

 

(ii)  həmin Üzv ölkə tərəfindən həmin sektorlar üzrə xüsusi öhdəliklər 

götürülərkən, bunun ağlabatan şəkildə gözlənilən olmaması.   

 

 (b) Üzv ölkənin 5(a) bəndindəki öhdəliklərə riayət edib-etməməsi müəyyən edilərkən, 

həmin Üzv ölkə tərəfindən tətbiq edilən müvafiq beynəlxalq təşkilatların3 beynəlxalq 

standartları nəzərə alınır. 

                                                      
3 "Müvafiq beynəlxalq təşkilatlar" dedikdə, üzvlüyünün ən azından bütün ÜTT üzv ölkələrinin müvafiq 

orqanlarına açıq olduğu beynəlxalq qurumlar nəzərdə tutulur. 



 

 

 

6. Peşəkar xidmətlərlə bağlı xüsusi öhdəliklərin götürüldüyü sektorlarda, hər Üzv digər hər 

hansı Üzvün peşəkarlarının rəqabətqabiliyyətliliyinin yoxlanması üçün müvafiq prosedurlar nəzərdə 

tutmalıdır.  

 

 

Maddə VII 

 

Tanınma 

 

1. Xidmət təchizatçılarına icazənin verilməsi, onların lisenziyalaşdırılması və ya 

sertifikatlaşdırılması üçün öz meyarları və standartlarını tam və ya qismən həyata keçirmək 

məqsədilə, həmçinin 3-cü bənddən irəli gələn tələblərə uyğun olaraq, Üzv müəyyən bir ölkədə əldə 

edilən təhsil və təcrübəni, uyğun olan tələbləri və ya verilmiş lisenziya və ya sertifikatları tanıya bilər. 

Uyğunlaşdırma və ya digər yolla əldə edilə bilən bu kimi tanınma müvafiq ölkə ilə saziş və ya 

razılaşmaya əsaslana bilər və ya birtərəfli qaydada (avtonom olaraq) təqdim edilə bilər.  

 

2. 1-ci bənddə qeyd edilən istər mövcud olan, istərsə də gələcəkdəki saziş və ya razılaşma 

növünə tərəfdaş olan Üzv digər maraqlı Üzv ölkələrin bu müqavilə və ya razılaşmaya daxil olmalarına 

bərabər imkanları təmin etməli və ya bununla müqayisə edilə biləcək saziş və ya razılaşma üzrə 

danışıqlar aparmalıdır. Əgər Üzv ölkə tanınmanı birtərəfli qaydada təqdim edirsə, o zaman digər 

istənilən Üzv ölkənin ərazisində əldə edilmiş təhsil, təcrübə, lisenziyalar və ya sertifikatları, tələbləri 

tanımaq üçün həmin Üzv ölkə üçün də bərabər imkanları təmin etməlidir.  

 

3. Üzv ölkə tanınmanı xidmət təchizatçılarına icazə, lisenziyalaşdırma və ya sertifikatlaşdırma 

üçün öz standartları və ya meyarlarının tətbiq edilməsində ölkələr arasında ayrı-seçkilik yarada 

biləcək və ya xidmətlərin ticarətini gizli məhdudlaşdıracaq şəkildə tətbiq edə bilməz.  

 

4. Hər Üzv ölkə: 

 

(a) ÜTT Sazişinin onun üçün qüvvəyə mindiyi tarixdən 12 ay ərzində özünün mövcud 

olan tanınma üzrə tədbirləri və bu tədbirlərin 1-ci bənddə qeyd edilən saziş və ya 

razılaşma növü əsasında olması barəsində Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şuranı 

məlumatlandırmalı;   

 

(b) bərabər imkanları istənilən Üzv ölkə üçün təmin etmək məqsədilə, 1-ci bənddə qeyd 

edilən saziş və ya razılaşma növü üzrə danışıqların başlanmasından mümkün qədər 

öncə, danışıqların əhəmiyyətli mərhələyə keçməsindən əvvəl həmin ölkələrin iştirakla 

bağlı maraqlarını ifadə etmələri üçün müvafiq imkan yaratmaq məqsədilə dərhal 

Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şuranı məlumatlandırmalı; 

 

(c) yeni tanınma tədbirlərini qəbul etdikdə və ya mövcud olanlara əhəmiyyətli 

dəyişikliklər etdikdə bu barədə dərhal Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şuranı 

məlumatlandırmalı və bu tədbirlərin 1-ci bənddə qeyd edilən saziş və ya razılaşma 

növü əsasında olub-olmamasını göstərməlidir. 

 

5. Müvafiq olduğu hallarda tanınma çoxtərəfli səviyyədə razılaşdırılmış meyarlara 

əsaslanmalıdır. Müəyyən hallarda Üzv ölkələr müvafiq hökumətlərarası və qeyri-hökumət təşkilatları 

ilə ümumi beynəlxalq standartların və tanınma üçün meyarların və xidmətlərin ticarəti və peşələrin 

müvafiq təcrübəsi üçün ümumi beynəlxalq standartların hazırlanması və qəbulu istiqamətində birgə 

əməkdaşlıq etməlidirlər.  

 

 

Maddə VIII 



 

 

 

İnhisarlar və Müstəsna Hüquqa Malik Xidmət Təchizatçıları 

 

1. Hər Üzv ölkə təmin etməlidir ki, onun ərazisində fəaliyyət göstərən istənilən inhisarçı xidmət 

təchizatçısı müvafiq bazarda inhisarçı xidmətin təchizatı zamanı həmin Üzv ölkənin II Maddə üzrə 

öhdəlikləri və xüsusi öhdəliklərinə uyğun olmayan şəkildə hərəkət etməyəcəkdir. 

 

2. Üzv ölkənin inhisarçı təchizatçısı birbaşa və ya özünün filial şirkəti vasitəsilə inhisarçı 

hüquqlarından kənar olan və həmin Üzv ölkənin xüsusi öhdəliklərinin tərkibi olan xidmətin 

təchizatını təqdim etdiyi zaman, Üzv ölkə həmin təchizatçının onun ərazisində bu öhdəliklərə uyğun 

olmayan şəkildə fəaliyyət göstərmək üçün özünün inhisarçı mövqeyindən sui-istifadə etməməsini 

təmin etməlidir.  

 

3. Üzv ölkənin digər istənilən Üzv ölkənin inhisarçı xidmət təchizatçısının 1 və ya 2-ci 

bəndlərdə qeyd edilənlərlə uyğun olmayan şəkildə fəaliyyət göstərməsinə dair əsası olduğu halda, 

onun sorğusu əsasında Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şura həmin təchizatçını yaradan, dəstək göstərən və 

ya ona məsul olan Üzv ölkədən müvafiq əməliyyatlara dair xüsusi məlumatların təqdim edilməsini 

istəyə bilər. 

 

4. Əgər Üzv ölkə ÜTT Sazişinin qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra onun xüsusi öhdəliklərində 

əhatə edilən xidmətin təchizatı ilə bağlı inhisarçı hüququ verərsə, həmin Üzv ölkə bu inhisarçı 

hüququnun verilməsi ilə bağlı niyyətin həyata keçirilməsindən ən geci 3 ay əvvəl Xidmətlərlə Ticarət 

üzrə Şuranı məlumatlandırmalı və XXI maddənin 2, 3 və 4-cü bəndlərin müddəaları tətbiq edilməlidir.    

 

5. Bu maddənin müddəaları müstəsna hüquqa malik xidmət təchizatçılarına o hallarda şamil 

edilir ki, Üzv ölkə rəsmi qaydada və ya faktiki olaraq (a) az sayda xidmət təchizatçısına icazə verir və 

ya yaradır və (b) öz ərazisində həmin təchizatçılar arasında rəqabətə əhəmiyyətli şəkildə mane olur.  

 

 

Maddə IX 

 

Biznes Təcrübələri 

 

1. Üzvlər qəbul edirlər ki, VIII maddəyə düşənlər istisna olmaqla, xidmət təchizatçılarının digər 

müəyyən biznes təcrübələri rəqabətin qarşısını ala və bununla xidmətlərlə ticarətə məhdudiyyət 

yarada bilər.   

 

2. Hər Üzv ölkə digər istənilən Üzvün sorğusu əsasında 1-ci bənddəki təcrübələrin ləğv edilməsi 

üçün məsləhətləşmələrə daxil olmalıdırlar. Sorğunun ünvanladığı Üzv bu sorğunu tam və rəğbətlə 

nəzərə almalı və mövzu ilə əlaqəli ictimaiyyətə açıq, məxfi olmayan məlumatların təqdim edilməsi 

yolu ilə əməkdaşlıq etməlidir. Sorğunun ünvanlandığı Üzv həmçinin özünün daxili qanunvericiliyinə 

və məxfiliyin sorğu edən ölkə tərəfindən qorunmasına dair qənaətbəxş sazişin bağlanmasına uyğun 

olaraq, ona məlum olan digər məlumatı sorğu edən Üzvə təqdim etməlidir.  

 

 

Maddə X 

 

Fövqəladə mühafizə tədbirləri 

 

1. Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi prinsiplərinə əsaslanan fövqəladə mühafizə tədbirləri 

məsələsinə dair çoxtərəfli danışıqlar olmalıdır. Bu danışıqların nəticələri ÜTT Sazişinin qüvvəyə 

mindiyi tarixdən 3 ildən gec olmayaraq qüvvəyə minməlidir.  

 



 

 

2. 1-ci bənddə göstərilən danışıqların nəticələrinin qüvvəyə minməsindən əvvəlki dövrdə 

istənilən Üzv XXI maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına uyğun olaraq, xüsusi öhdəliyin 

dəyişdirilməsi və ya geri götürülməsi niyyəti ilə bağlı öhdəliyin qüvvəyə mindiyi tarixdən 1 il sonrakı 

dövrdə Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şuranı məlumatlandıra bilər; bu halda Üzv dəyişiklik və ya geri 

götürmənin XXI maddənin 1-ci bəndində qeyd edilən 3 illik dövrü gözləyə bilməməsinin səbəblərini 

Şuraya göstərməlidir.  

 

3. 2-ci bəndin müddəaları ÜTT Sazişinin qüvvəyə mindiyi tarixdən 3 il sonra qüvvəsini itirir.  

 

 

Maddə XI 

 

Ödəmələr və Köçürmələr 

 

1. XII maddədə göstərilən hallar istisna olmaqla, Üzv ölkə xüsusi öhdəlikləri ilə əlaqədar olan 

cari əməliyyatlar üçün beynəlxalq köçürmələrə və ödəmələrə məhdudiyyətlər tətbiq edə bilməz.  

 

2. Bu Sazişdə heç bir müddəa, Üzvün istənilən kapital əməliyyatlarına XII maddə və ya Fondun 

sorğusu istisna olmaqla, öz xüsusi öhdəliklərinə uyğun olmayan məhdudiyyətlər qoymaması şərtilə, 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun üzvlərinin Fondun Sazişinin maddələri üzrə hüquq və öhdəliklərinə, o 

cümlədən Sazişin maddələrinə uyğun olan mübadilə hərəkətlərinin istifadəsinə təsir edə bilməz.   

 

 

Maddə XII 

 

Tədiyyə Balansını Qorumaq üçün Məhdudiyyətlər  

 

1. Ciddi tədiyyə balansı və xarici maliyyə çətinlikləri və ya belə çətinliklərin yaranma təhlükəsi 

olduqda, Üzv ölkə götürdüyü xüsusi öhdəliklər, həmçinin bu öhdəliklərlə bağlı ödəmələr və 

əməliyyatlar üzrə köçürmələr daxil olmaqla xidmətlərlə ticarətə məhdudiyyətlər qəbul edə və ya 

tətbiq edə bilər. Qəbul edilir ki, iqtisadi inkişaf və ya keçid iqtisadiyyatı prosesində olan Üzv ölkənin 

tədiyyə balansına olan müəyyən təzyiqlər həmin ölkənin iqtisadi inkişaf və ya keçid iqtisadiyyatı 

proqramlarının icrası üçün lazım olan maliyyə ehtiyatlarının səviyyəsinin saxlanmasını təmin etmək 

üçün məhdudiyyətlərdən istifadəni tələb edə bilər.  

 

2. 1-ci bənddə qeyd edilən məhdudiyyətlər: 

 

(a) Üzv ölkələr arasında ayrı-seçkilik qoymamalı; 

 

(b) Beynəlxalq Valyuta Fondunun Sazişinin Maddələri ilə uyğun olmalı; 

 

(c) istənilən digər Üzv ölkənin kommersiya, iqtisadi və maliyyə maraqlarına lüzumsuz 

zərərin vurulmasından çəkinməli; 

 

(d) 1-ci bənddə qeyd edilən halları həll etmək üçün lazım olan tədbirlərin səviyyəni 

aşmamalı; 

 

(e) müvəqqəti olmalı və 1-ci bənddə qeyd edilən vəziyyət düzələnə qədər tədricən aradan 

qaldırılmalıdır.  

 

3. Bu məhdudiyyətlərin əhatə dairəsini müəyyən edərkən, Üzv ölkə iqtisadi və ya inkişaf 

proqramları üçün daha çox əhəmiyyət daşıyan xidmətlərin təchizatına üstünlük verə bilər. Lakin, bu 

məhdudiyyətlər müəyyən xidmət sektorunun qorunması məqsədilə qəbul və ya tətbiq edilə bilməz.  

 



 

 

4. 1-ci bənd üzrə qəbul və ya tətbiq edilən istənilən məhdudiyyət və ya ona edilən istənilən 

dəyişikliklər dərhal Baş Şuraya bildirilməlidir.  

 

5. (a) Bu maddənin müddəalarını tətbiq edən Üzv ölkələr bu maddə üzrə qəbul edilən 

məhdudiyyətlər barəsində dərhal Tədiyyə Balansına dair Məhdudiyyətlər üzrə 

Komitə ilə məsləhətləşməlidirlər.  

 

 (b) Nazirlər Konfransı müvafiq hesab etdikdə sözügedən Üzvə belə tövsiyələri təqdim 

etmək məqsədilə dövri məsləhətləşmələr aparılması üçün prosedurlar4 hazırlamalıdır. 

 

 (c) Belə məsləhətləşmələr sözügedən Üzv ölkənin tədiyyə balansının vəziyyətini və bu 

maddə üzrə qəbul və ya tətbiq edilən məhdudiyyətləri aşağıdakı amillər nəzərə 

alınmaqla qiymətləndirməlidir: 

 

(i) tədiyyə balansı və xarici maliyyə çətinliklərinin xarakteri və səviyyəsi; 

 

(ii) tövsiyə verilən Üzv ölkənin xarici iqtisadi və ticarət mühiti; 

 

(iii) mümkün olan alternativ düzəliş tədbirləri. 

 

 (d) Məsləhətləşmələr istənilən məhdudiyyətlərin 2-ci bəndə uyğunluğunu, xüsusən də 

məhdudiyyətlərin 2(e) bəndinə uyğun olaraq tədricən ləğvedilməsi məsələsini əhatə 

etməlidir.  

 

 (e) Belə məsləhətləşmələr zamanı xarici valyuta, valyuta ehtiyatları və tədiyyə balansı ilə 

bağlı Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən təqdim edilən bütün statistik göstəricilər 

və digər məlumatlar qəbul edilməli və yekun nəticələr məsləhət verilən Üzv ölkənin 

tədiyyə balansı və xarici maliyyə vəziyyətinin Fond tərəfindən qiymətləndirilməsinə 

əsaslanmalıdır.  

 

6. Beynəlxaq Valyuta Fondunun üzvü olmayan Üzv ölkə bu maddənin müddəalarını tətbiq 

etmək istədikdə, Nazirlər Konfransı yenidən baxış və digər lazımi prosedurları hazırlamalıdır.  

 

 

Maddə XIII 

 

Dövlət Satınalması 

 

1. II, XVI və XVII Maddələr dövlət qurumları tərəfindən dövlət məqsədləri üçün alınan və 

kommersiya məqsədilə təkrar satış və ya kommersiya məqsədli satış üçün xidmətlərin təchizatında 

istifadə üçün nəzərdə tutulmayan satınalmaları tənzimləyən qanunlar, qaydalar və tələblərə şamil 

edilmir.  

 

2. ÜTT Sazişinin qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra 2 il ərzində bu Saziş çərçivəsində xidmətlərin 

dövlət satınalması üzrə çoxtərəfli danışıqlar baş tutmalıdır.  

 

 

Maddə XIV 

 

Ümumi İstisnalar 

 

                                                      
4 5-ci bənd üzrə prosedurların GATT 1994 prosedurları ilə eyni olmalı olduğu başa düşülür. 



 

 

 Belə tədbirlərin ölkələr arasında ixtiyari və ya əsassız ayrı-seçkilik və ya xidmətlərlə ticarətdə 

gizli məhdudiyyət vasitəsi kimi tətbiq olunmaması tələbinə riayət etməklə, bu Sazişin heç bir 

müddəası istənilən Üzv ölkə tərəfindən aşağıdakı tədbirlərin qəbulu və ya icrasına maneə yaratmaq 

kimi şərh oluna bilməz:  

 

(a) ictimai mənəvi dəyərlərin və ictimai asayişin5 qorunması üçün zəruri olan; 

 

(b) insan, heyvan və bitki həyatı və sağlamlığının qorunması üçün zəruri olan; 

 

(c) aşağıdakılarla əlaqəli olanlar daxil olmaqla, bu Sazişin müddəalarına zidd olmayan 

qanunlara və ya normativ aktlara riayət edilməsini təmin etmək üçün zəruri olan: 

 

(i) aldadıcı və saxta təcrübələrin qarşısının alınması və ya xidmət 

müqavilələrinin defoltunun təsirləri ilə mübarizə aparılması; 

 

(ii) fərdi məlumatların emalı və yayılması ilə bağlı fərdi şəxslərin gizliliyinin 

qorunması və fərdi uçotun və hesabların məxfiliyinin qorunması;  
 

(iii) təhlükəsizlik; 

 

(d) XVII maddəyə uyğun olmayan, lakin digər Üzv ölkələrin xidmətləri və xidmət 

təchizatçılarına münasibətdə birbaşa vergilərin bərabər və ya effektiv tətbiqi və ya 

yığılmasının təmin edilməsinə yönəlməsi şərtilə fərqli rejim6; 

 

(e) II maddəyə uyğun olmayan, lakin Üzv ölkənin bağlı olduğu ikiqat vergitutmanın 

aradan qaldırılması üzrə sazişin və ya ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması üzrə 

maddələrin olduğu istənilən beynəlxalq saziş və razılaşmanın nəticəsi olan fərqli 

rejim.  

 

 

Maddə XIV bis 

 

                                                      
5 İctimai asayiş istisnası yalnız o vaxt tətbiq edilə bilər ki, cəmiyyətin fundamental maraqlarından 

birinə əsl və kifayət qədər ciddi təhlükə yaransın. 
6 Birbaşa vergilərin bərabər və ya effektiv tətbiqi və ya yığılmasının təmin edilməsinə yönələn 

tədbirlərə Üzv ölkənin vergi sistemi çərçivəsində həyata keçirdiyi aşağıdakıları əhatə edən tədbirlər daxildir: 

(i) qeyri-rezident xidmət təchizatçılarına qeyri-rezidentlərin vergi öhdəliyinin Üzv ölkənin 

ərazisində yerləşən və ya qaynaqlanan vergitutma obyektləri ilə müəyyən edilməsi faktı nəzərə alınmaqla tətbiq 

edilir; və ya  

(ii) Üzv ölkənin ərazisində vergilərin tətbiqi və ya yığılmasını təmin etmək məqsədilə qeyri-

rezidentlərə tətbiq edilir; və ya 

(iii) uyğunluq tədbirləri daxil olmaqla, vergidən yayınmaq və ya boyun qaçırma hallarına mane 

olmaq məqsədilə qeyri-rezidentlərə və rezidentlərə tətbiq edilir; və ya 

(iv) digər Üzv ölkənin ərazisində və ya ərazisindən göstərilən xidmətlərin istehlakçılarından Üzv 

ölkənin ərazisindəki mənbələrdən qaynaqlanan vergilərin tətbiqi və ya yığılmasını təmin etmək məqsədilə 

xidmətlərin istehlakçılarına tətbiq edilir; və ya 

(v) dünya miqyasında obyektlər üzrə vergiyə cəlb olunan xidmət təchizatçısı olan subyektlər ilə 

digər xidmət təchizatçıları arasında onların vergi bazalarının xarakteri arasında fərqliliyi nəzərə alaraq fərq 

qoyulur; və ya 

(vi) Üzv ölkənin vergi bazasının qorunması məqsədilə rezident şəxslərin və ya filialların, və ya 

əlaqəli şəxslər və ya eyni şəxsin filialları arasında gəlir, mənfəət, qazanc, zərər, çıxılma və ya kreditin 

müəyyənləşdirilir və bölüşdürülür. 

XIV maddənin (d) bəndindəki və bu qeyddəki vergi terminləri və anlayışları tədbiri həyata keçirən Üzv ölkənin 

yerli qanunvericiliyindəki vergi terminləri və anlayışlarına və ya ekvivalent və oxşar termin və anlayışlara 

uyğun müəyyənləşdirilir.  



 

 

Təhlükəsizliklə bağlı İstisnalar 

 

1. Bu Sazişin heç bir müddəası aşağıdakı kimi şərh edilə bilməz: 

 

(a) hər hansı Üzvdən açıqlanmasını öz əsas təhlükəsizlik maraqlarına zidd hesab etdiyi 

istənilən məlumatı təqdim etməsini tələb etmək; və ya 

 

(b) hər hansı Üzvün əsas təhlükəsizlik maraqlarının qorunması üçün zəruri hesab etdiyi: 

 

(i) hərbi birliyin yaradılması məqsədilə birbaşa və ya dolayısı ilə yerinə 

yetirilən xidmətlərin təmin edilməsi ilə bağlı; 

 

(ii) parçalanan və əriyən materiallar və ya onların əldə edildiyi materiallar ilə 

bağlı; 

 

(iii) müharibə və ya beynəlxalq münasibətlərdəki digər fövqəladə hallarda tətbiq 

edilən istənilən hərəkətin qarşısını almaq; və ya 

 

(c) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsindəki öhdəliklərindən irəli gələrək, 

beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunması üçün istənilən Üzv ölkənin hər hansı 

addımlar atmasına mane olmaq.  

 

2. Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şura 1(b) və (c) bəndləri üzrə həyata keçirilən tədbirlər və onların 

ləğvi barəsində mümkün qədər ətraflı şəkildə məlumatlandırılmalıdır.  

 

 

Maddə XV 

 

Subsidiyalar 

 

1. Üzv ölkələr subsidiyaların müəyyən hallarda xidmətlərlə ticarətə pozucu təsir göstərə 

biləcəyini qəbul edirlər. Belə ticarəti pozan təsirlərdən yayınmaq üçün Üzv ölkələr zəruri olan 

çoxtərəfli qaydalar inkişaf etdirməklə bağlı danışıqlara başlamalıdırlar.7 Danışıqlar, həmçinin 

kompensasiya prosedurlarının müvafiqliyini nəzərə almalıdır. Belə danışıqlar inkişaf etməkdə olan 

ölkələrin inkişaf proqramları ilə bağlı subsidiyaların rolunu qəbul etməli və Üzv ölkələrin, xüsusən də 

inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələrin bu sahədə güzəştlər üçün ehtiyaclarını nəzərə almalıdır. Belə 

danışıqların məqsədləri üçün, Üzv ölkələr yerli xidmət təchizatçılarına təqdim etdikləri xidmətlərlə 

ticarətə dair bütün subsidiyalarla bağlı məlumatları mübadilə etməlidirlər. 

 

2. İstənilən Üzv ölkə digər Üzv ölkənin subsidiyalarının ona mənfi təsir göstərdiyini hesab 

etdiyi təqdirdə, həmin ölkə ilə bu məsələ ilə bağlı məsləhətləşmələri sorğu edə bilər. Belə sorğulara 

rəğbətlə yanaşılmalıdır.  

 

 

BÖLMƏ III 

 

XÜSUSİ ÖHDƏLİKLƏR 

 

 

Maddə XVI 

 

                                                      
7 Gələcək iş proqramı bu çoxtərəfli qaydaların necə və hansı zaman çərçivəsində tamamlanmasını 

müəyyənləşdirməlidir.  



 

 

Bazara Çıxış 

 

1. 1-ci maddədə göstərilən təchizat üsulları vasitəsilə bazara çıxışla əlaqədar, hər bir Üzv ölkə 

digər istənilən Üzv ölkənin xidmətlərinə və xidmət təchizatçılarına öz Cədvəlində razılaşdırılmış və 

əksini tapmış şərtlər, qaydalar və məhdudiyyətlərdən daha az əlverişli rejim tətbiq etməməlidir.8 

 

2. Bazara çıxış öhdəliklərinin götürüldüyü sektorlarda Üzv ölkə öz Cədvəlində aşağıda qeyd 

olunan hallar istisna olmaqla, regionlar və ya bütün ölkə ərazisi üzrə digər tədbirləri qəbul və ya 

təsdiq edə bilməz: 

 

(a) say kvotası, inhisarlar, müstəsna hüquqa malik xidmət təchizatçıları şəklində xidmət 

təchizatçılarının sayına məhdudiyyətlər və ya iqtisadi ehtiyaclar testi üzrə tələblər; 

 

(b) say kvotası və ya iqtisadi ehtiyaclar testi üzrə tələblər şəklində xidmət 

sövdələşmələrinin ümumi dəyərinə və ya aktivlərə məhdudiyyətlər; 

 

(c) xidmət əməliyyatlarının ümumi sayına və ya müəyyən rəqəm vahidi ilə ifadə olunan 

xidmət məhsulunun ümumi miqdarına kvotalar və ya iqtisadi ehtiyaclar testi üzrə 

tələblər şəklində məhdudiyyətlər;9 

 

(d) müəyyən xidmət sektorunda işləyə biləcək və ya xidmət təchizatçısının işə götürə 

biləcəyi və müəyyən bir xidmətin təchizatı üçün lazım olan və onunla birbaşa əlaqəli 

olan fiziki şəxslərin ümumi sayına say kvotaları və ya iqtisadi ehtiyaclar testi üzrə 

tələblər şəklində məhdudiyyətlər; 

 

(e) hüquqi şəxslərin müəyyən növlərini qadağan edən və ya hüquqi şəxslərin müəyyən 

növlərini və ya xidmət təchizatçısının xidməti təqdim edə bilməsi üçün birgə şirkət 

növünü tələb edən tədbirlər; və 

 

(f) xarici kapitalın iştirakına xarici payın maksimum faiz həddi və ya fərdi və məcmu 

xarici investisiyanın ümumi dəyərinə hədd qoyulması şəklində məhdudiyyətlər. 

 

 

Maddə XVII 

 

Milli Rejim 

 

1. Hər bir Üzv öz Cədvəlində əks etdirilmiş və orada müəyyən edilmiş istənilən şərtlər və 

tələblərə tabe olan sektorlar üzrə digər istənilən Üzv ölkənin xidmətlərinə və xidmət təchizatçılarına 

xidmətlərin göstərilməsinə təsir edən bütün tədbirlərlə bağlı özünün oxşar xidmətlərinə və xidmət 

təchizatçılarına tətbiq edilən rejimdən daha az əlverişli rejim tətbiq etməməlidir.10 

 

                                                      
8 Əgər Üzv ölkə 1-ci maddənin 2(a) bəndində göstərilən xidmət təchizatı üsulları vasitəsi ilə xidmətin 

təchizi ilə bağlı bazara çıxış öhdəliyi götürürsə, və kapitalın sərhədi keçməsi xidmətin özünün əhəmiyyətli 

parçasıdırsa, həmin Üzv ölkə belə kapitalın hərəkətinə icazə verməklə bağlı da öhdəlik götürür. Əgər Üzv ölkə 

1-ci maddənin 2(a) bəndində göstərilən xidmət təchizatı üsulları vasitəsi ilə xidmətin təqdim edilməsi ilə bağlı 

bazara çıxış öhdəliyi götürürsə, həmin ölkə həmçinin kapitalın əlaqədar transferlərinə icazə verilməsi ilə bağlı 

da öhdəlik götürür. 
9 2(c) yarımbəndi Üzv ölkənin xidmətin təchizi ilə bağlı resursları məhdudlaşdıran tədbirləri əhatə 

etmir.   
10 Bu maddədə müəyyən edilən hər hansı Üzv ölkədən xüsusi öhdəliklər ilə əlaqədar xidmət və ya 

xidmət təchizatçısının xarici xarakterindən nəticələnən rəqabətdə əlverişsiz mövqeyinə görə kompensasiya tələb 

edilməsi kimi şərh edilə bilməz. 



 

 

2. Üzv ölkə istənilən digər Üzv ölkənin xidmətləri və xidmət təchizatçıları ilə əlaqədar 1-ci 

bəndin tələblərinə ya özünün oxşar xidmətlərinə və xidmət təchizatçılarına tətbiq etdiyi formal olaraq 

eyni rejimi ya da formal olaraq fərqli rejimi tətbiq etməklə cavab verə bilər.  

 

3. Formal olaraq eyni və ya fərqli rejim rəqabət şərtlərini digər istənilən Üzv ölkənin oxşar 

xidmətləri və xidmət təchizatçıları ilə müqayisədə Üzv ölkənin xidmətləri və xidmət təchizatçılarının 

xeyrinə dəyişdiyi halda, əlverişsiz rejim hesab edilir.  

 

Maddə XVIII 

 

Əlavə Öhdəliklər 

 

 Üzv ölkələr XVI və XVII maddələr üzrə cədvəlləşdirilməli olmayan, ixtisas, standartlar və 

lisenziya məsələləri daxil olmaqla xidmətlərlə ticarətə təsir edən tədbirlər üzrə öhdəliklərlə bağlı 

danışıqlar apara bilər. Belə öhdəliklər Üzv ölkənin Cədvəlində əksini tapmalıdır.  

 

 

BÖLMƏ IV 

 

TƏDRİCİ LİBERALLAŞDIRMA 

 

 

Maddə XIX 

 

Xüsusi Öhdəliklər üzrə Danışıqlar 

 

1. Bu Sazişin məqsədlərindən irəli gələrək, ÜTT Sazişinin qüvvəyə mindiyi tarixdən 5 ildən gec 

olmayaraq, Üzv ölkələr ardıcıl danışıqlar raunduna daxil olmalı və bundan sonra dövri olaraq, tədrici 

liberallaşdırmanın yüksək səviyyəsinə çatmaq məqsədilə danışıqlar aparmalıdırlar. Belə danışıqlar 

xidmətlərlə ticarətə mənfi təsir edən tədbirlərin azaldılması və ya ləğv edilməsi istiqamətində olmalı 

və bazara çıxışı effektiv edən vasitələri təmin etməlidir. Bu proses bütün iştirakçıların maraqlarının 

qarşılıqlı fayda əsasında təşviqi və hüquq və öhdəliklərin ümumi tarazlığının təmin edilməsi 

məqsədilə həyata keçirilməlidir.  

 

2. Liberallaşdırma prosesi ayrı-ayrı Üzvlərin milli siyasət məqsədləri və bütövlükdə və ya ayrı-

ayrı sektorlar üzrə inkişaf səviyyələri nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir. İnkişaf etməkdə olan 

Üzv ölkələrə daha az sektorların açılması, daha az sövdələşmə növünün liberallaşdırılması, bazara 

çıxışın inkişaf vəziyyətinə uyğun tədricən genişləndirilməsi, xarici xidmət təchizatçılarına bazara 

çıxışı mümkün edən zaman 4-cü maddədən irəli gələn məqsədlərə nail olmaq üçün çıxışla bağlı 

şərtlərin əlavə edilməsi üçün müəyyən güzəştlər verilməlidir. 

 

3. Hər danışıq raundu üçün təlimatlar və prosedurlar hazırlanmalıdır. Belə təlimatların 

hazırlanması məqsədilə, Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şura bu Sazişin IV maddəsinin 1-ci bəndində qeyd 

edilənlər də daxil olmaqla, Sazişin məqsədlərinə istinad etməklə, xidmətlərlə ticarətin ümumi şərtlər 

üzrə və sektoral əsasda dəyərləndirməsini aparmalıdır. Danışıqlar üzrə təlimatlarda əvvəlki 

danışıqlardan bəri Üzv ölkələr tərəfindən birtərəfli qaydada həyata keçirilən liberallaşdırma rejimi, 

həmçinin IV maddənin 3-cü bəndindəki müddəalar nəzərə alınmaqla ən az inkişaf etmiş ölkələrə 

xüsusi rejim üçün qaydalar öz əksini tapmalıdır. 

 

4. Tədrici liberallaşdırma prosesi bu Saziş çərçivəsində Üzv ölkələr tərəfindən götürülən xüsusi 

öhdəliklərin ümumi səviyyəsini genişləndirməyə istiqamətlənən ikitərəfli və çoxtərəfli danışıqlar 

vasitəsilə hər bir danışıq raundunda daha da təkmilləşdirilməlidir.  

 

 



 

 

Maddə XX 

 

Xüsusi Öhdəliklər Cədvəli 

 

1. Hər Üzv ölkə bu Sazişin III Bölməsi çərçivəsində götürdüyü xüsusi öhdəlikləri cədvəldə 

göstərməlidir. Belə öhdəliklərin götürüldüyü sektorlarla əlaqədar, hər bir Cədvəl aşağıdakıları əks 

etdirməlidir: 

 

(a) bazara çıxış üzrə şərtlər, məhdudiyyətlər və tələblər; 

 

 (b) milli rejim üzrə şərtlər və tələblər; 

 

 (c) əlavə öhdəliklər üzrə öhdəliklər; 

 

(d) müvafiq olduqda, belə öhdəliklərin həyata keçirilməsi üçün zaman çərçivəsi; və 

 

 (e) belə öhdəliklərin qüvvəyə mindiyi tarix. 

 

2. XVI və XVII maddələrin hər ikisinə uyğun olmayan tədbirlər XVI maddə ilə bağlı sütunda 

göstərilməlidir. Bu halda təsvir edilən şərt və tələblər XVII maddəyə də aid olacaqdır.  

 

3. Xüsusi öhdəliklər üzrə Cədvəllər bu Sazişə əlavə edilməli və onun ayrılmaz tərkib hissəsi 

olmalıdır.  

 

 

Maddə XXI 

 

Cədvəllərə Dəyişiklik Edilməsi 

 

1. (a) Üzv ölkə (bu maddədə "dəyişdirən Üzv") öz Cədvəlindəki istənilən öhdəliyi bu 

öhdəliyin qüvvəyə mindiyi tarixdən 3 il sonra istənilən vaxt bu maddənin 

müddəalarına uyğun olaraq dəyişdirə və ya geri götürə bilər. 

 

 (b) Dəyişdirən Üzv bu maddəyə uyğun olaraq öhdəliyin dəyişdirilməsi və ya geri 

götürülməsi niyyəti barəsində, bu niyyətin həyata keçirilməsi gözlənilən tarixdən 3 

aydan gec olmayaraq Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şuraya məlumat verməlidir.  

 

2. (a) 1(b) bəndi üzrə bildirilən təklif edilmiş dəyişiklik və ya geri götürmənin bu Sazişdən 

irəli gələn faydalarına təsir etdiyi istənilən Üzv ölkənin (bu maddədə “təsirlənən 

Üzv”) sorğusu əsasında dəyişdirən Üzv istənilən vacib kompensasiya düzəlişləri üzrə 

razılaşma əldə etmək üçün danışıqlara başlamalıdır. Bu danışıq və razılaşmada 

aidiyyəti Üzvlər ticarət üçün bu danışıqlardan əvvəl xüsusi öhdəliklər Cədvəlində 

təqdim edilmiş öhdəliklərdən daha az əlverişli olmayan qarşılıqlı faydalı öhdəliklərin 

ümumi səviyyəsini saxlamağa çalışmalıdırlar.  

 

 (b) Kompensasiya düzəlişləri ən əlverişli rejim prinsipi əsasında edilməlidir.  

 

3. (a) Əgər dəyişdirən Üzvlə istənilən təsirlənən Üzv arasında danışıqlar üçün nəzərdə 

tutulmuş vaxtın bitməsindən əvvəl razılaşmaya nail olunmayıbsa, təsirlənən Üzv 

məsələni arbitraja yönəldə bilər. Kompensasiya ilə bağlı hüquqlarından istifadə etmək 

və yararlanmaq istəyən istənilən təsirlənən Üzv arbitrajda iştirak etməlidir.  

 

 (b) Əgər heç bir təsirlənən Üzv arbitraja müraciət etməsə, dəyişdirən Üzv təklif etdiyi 

dəyişikliyi və ya geri götürməni həyata keçirməkdə azaddır.  



 

 

 

4. (a) Dəyişdirən Üzv arbitrajın qərarına uyğun olaraq kompensasiya düzəlişlərini yerinə 

yetirməyənədək öz öhdəliyini dəyişdirə və ya geri götürə bilməz.  

 

 (b) Əgər dəyişdirən Üzv təklif etdiyi dəyişikliyi və ya geri götürməni həyata keçirirsə və 

bu zaman arbitrajın qərarına uyğun hərəkət etmirsə, arbitrajda iştirak etmiş istənilən 

təsirlənən Üzv həmin qərara uyğun olan eyni əhəmiyyətli ekvivalent faydaları 

dəyişdirə və ya geri götürə bilər. II maddəyə baxmayaraq, bu dəyişiklik və ya geri 

götürmə yalnız dəyişdirən Üzvə münasibətdə həyata keçirilə bilər.  

 

5. Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şura Cədvəllərə düzəliş və ya dəyişiklik edilməsi üçün prosedurlar 

hazırlamalıdır. Bu maddə üzrə cədvəl üzrə öhdəliklərini dəyişdirən və ya geri götürən istənilən Üzv 

ölkə öz Cədvəlini bu prosedurlara uyğun dəyişdirməlidir.  

 

 

BÖLMƏ V 

 

İNSTİTUSİONAL MÜDDƏALAR 

 

 

Maddə XXII 

 

Məsləhətləşmə 

 

1. Hər bir Üzv ölkə bu Sazişin fəaliyyətinə təsir edən istənilən məsələ ilə bağlı istənilən Üzv 

ölkənin təqdim etdiyi məsələlərə rəğbətlə yanaşmalı və bununla əlaqədar məsləhətləşmələr üçün 

bərabər imkanlar yaratmalıdır. Mübahisələrin Həlli üzrə Anlaşma bu məsləhətləşmələrə tətbiq 

edilməlidir.  

 

2. Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şura və ya Mübahisələrin Həlli Orqanı Üzv ölkənin sorğusu 

əsasında 1-ci bənd üzrə məsləhətləşmə yolu ilə qənaətbəxş həllin tapılması mümkün olmayan 

istənilən məsələ ilə bağlı istənilən Üzv ölkə və ya ölkələrlə məsləhətləşmələr apara bilər.  

 

3. Üzv ölkə digər Üzv ölkənin öz aralarında ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması ilə bağlı 

beynəlxalq sazişə aid olan tədbirləri ilə bağlı XVII, XXII və XXIII maddələrə istinad edə bilməz. Bu 

tədbirin aralarındakı sazişə aid olub-olmaması ilə bağlı Üzv ölkələr arasında razılıq əldə olunmazsa, 

bu halda hər Üzv ölkə məsələni Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şuraya təqdim edə bilər.11 Şura həmin 

məsələni arbitraja təqdim edə bilər. Arbitrajın qərarı Üzv ölkələr üçün yekun və öhdəlik xarakterli 

olmalıdır.  

 

 

Maddə XXIII 

 

Mübahisələrin Həlli və İcrası 

 

1. Hər hansı Üzv ölkə digər istənilən Üzv ölkənin bu Saziş çərçivəsindəki öhdəliklərini və ya 

xüsusi öhdəliklərini yerinə yetirmədiyini hesab etdiyi halda, məsələnin qarşılıqlı qənaətbəxş həllinə 

nail olmaq üçün Mübahisələrin Həlli üzrə Anlaşmaya müraciət edilə bilər.  

 

                                                      
11 ÜTT Sazişinin qüvvəyə mindiyi tarixdə mövcud olan ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması ilə 

bağlı sazişlərlə əlaqədar məsələlər Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şuraya yalnız bu sazişin tərəfdaşı olan hər iki tərəfin 

razılığı ilə təqdim edilə bilər.  



 

 

2. Əgər Mübahisələrin Həlli Orqanı şəraitin belə tədbirin əsaslandırılması üçün kifayət qədər 

ciddi olduğunu hesab edirsə, Mübahisələrin Həlli üzrə Anlaşmanın 22-ci maddəsinə uyğun olaraq, 

Üzv ölkəyə və ya ölkələrə digər istənilən Üzv ölkəyə və ya ölkələrə olan öhdəliklərin və ya xüsusi 

öhdəliklərin tətbiq edilməsini dayandırmaq barəsində səlahiyyət verə bilər.  

 

3. Əgər istənilən Üzv ölkə bu Sazişin III Bölməsi çərçivəsində digər Üzv ölkənin xüsusi 

öhdəliklərindən irəli gələn gözlədiyi faydalarının bu Sazişin müddəalarına zidd olmayan istənilən 

tədbirin tətbiqi nəticəsində ləğv edildiyini və ya azaldığını hesab edirsə, o, Mübahisələrin Həlli üzrə 

Anlaşmaya müraciət edə bilər. Əgər Mübahisələrin Həlli Orqanı həyata keçirilən tədbirin qeyd edilən 

faydaları ləğv etdiyini və ya azaltdığını düşünürsə, təsirlənən Üzv ölkənin XXI maddənin 2-ci bəndinə 

əsasən tədbirin dəyişdirilməsi və ya geri götürülməsi daxil olmaqla qarşılıqlı qənaətbəxş düzəlişlərə 

hüququ çatır. Üzv ölkələr arasında razılaşmaya nail olunmadığı hallarda, Mübahisələrin Həlli üzrə 

Anlaşmanın 22-ci maddəsi tətbiq olunmalıdır.  

 

Maddə XXIV 

 

Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şura 

 

1. Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şura bu Sazişin fəaliyyət göstərməsinin asanlaşdırılması və 

məqsədlərinin genişləndirilməsi üçün ona həvalə olunan funksiyaları həyata keçirməlidir. Şura öz 

funksiyalarının effektiv şəkildə həyata keçirilməsi üçün uyğun bildiyi köməkçi qurumlar yarada bilər.  

 

2. Şura və təsis olunduğu təqdirdə onun köməkçi qurumları bütün Üzv ölkələrin 

nümayəndələrinin iştirakı üçün açıq olmalıdır.  

 

3. Şuranın sədri Üzv ölkələr tərəfindən seçilməlidir.  

 

 

Maddə XXV 

 

Texniki Əməkdaşlıq 

 

1. Üzv ölkələrin xidmət təchizatçılarının köməyə ehtiyacları olduğu hallarda IV maddənin 2-ci 

bəndində göstərilən sorğu mərkəzlərinin xidmətlərinə çıxışları olmalıdır.  

 

2. İnkişaf etməkdə olan ölkələrə texniki yardım çoxtərəfli səviyyədə Katiblik tərəfindən təmin 

edilməli və Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şura tərəfindən qərara alınmalıdır.  

 

Maddə XXVI 

 

Digər Beynəlxalq Təşkilatlarla Münasibətlər  

 

 Baş Şura Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və onun ixtisaslaşdırılmış qurumları, həmçinin 

xidmətlərlə əlaqəli digər dövlətlərarası təşkilatlarla məsləhətləşmələr və əməkdaşlıq üçün müvafiq 

tədbirlər görməlidir.    

 

BÖLMƏ VI 

 

YEKUN MÜDDƏALAR 

 

 

Maddə XXVII 

 

Faydaların İnkarı 



 

 

 

 Üzv ölkə bu Sazişin faydalarını inkar edə bilər: 

 

(a) əgər xidmət Üzv Olmayan və ya inkar edən Üzv ölkənin ÜTT Sazişini tətbiq etmədiyi 

Üzv ölkənin ərazisindən və ya onun ərazisində göstərildiyi müəyyən olunarsa, belə 

xidmətin göstərilməsi üçün;   

 

(b) dəniz nəqliyyatı xidmətinin göstərilməsi halında isə, xidmət aşağıdakı kimi 

göstərildiyi halda: 

 

(i) Üzv Olmayan və ya inkar edən Üzv ölkənin ÜTT Sazişini tətbiq etmədiyi 

Üzv ölkənin qanunları üzrə qeydiyyatdan keçən gəmi tərəfindən, və 

 

(ii) Üzv Olmayan və ya inkar edən Üzv ölkənin ÜTT Sazişini tətbiq etmədiyi 

Üzv ölkənin gəmisini bütövlükdə və ya onun müəyyən hissəsini işlədən və 

ya istifadə edən şəxs tərəfindən; 

 

(c) Şəxs digər Üzv ölkənin xidmət təchizatçısı olmadığı və ya inkar edən Üzv ölkənin 

ÜTT Sazişini tətbiq etmədiyi Üzv ölkənin xidmət təchizatçısı olduğu müəyyən 

olunarsa, belə hüquqi şəxs olan xidmət təchizatçısı üçün. 

 

 

Maddə XXVIII 

 

Anlayışlar 

 

 Bu Sazişin məqsədləri üçün: 

 

(a) "tədbir" Üzv ölkə tərəfindən qanun, qayda, tənzimləyici sənəd, prosedur, qərar, 

inzibati akt və ya digər formada həyata keçirilən istənilən tədbirdir; 

 

(b) "xidmətin təchizatı"na xidmətin istehsalı, paylaşdırılması, marketinqi, satışı və 

çatdırılması daxildir;  

 

(c) "Üzv ölkələrin xidmətlərlə ticarətə təsir edən tədbirləri"nə aşağıdakılarla bağlı 

tədbirlər daxildir: 

 

(i) xidmətin alqı-satqısı, ödənişi və ya istifadəsi; 

 

(ii) xidmətlərin təchizatı ilə əlaqədar, Üzv ölkələr tərəfindən ümumilikdə 

cəmiyyətə təklif edilməsi tələb edilən xidmətlərə çıxış və onlardan istifadə; 

 

(iii) Üzv ölkənin şəxsləri tərəfindən digər Üzv ölkənin ərazisində xidmətlərin 

göstərilməsi üçün iştirakı, o cümlədən kommersiya iştirakı; 

 

(d) "kommersiya iştirakı" dedikdə, aşağıdakı yollarla Üzv ölkənin ərazisində xidmətlərin 

göstərilməsi məqsədilə istənilən biznes və ya peşəkar təsisat növü nəzərdə tutulur: 

 

(i) hüquqi şəxsin yaradılması, əldə edilməsi və ya qorunub saxlanması, və ya 

 

(ii) filial və ya nümayəndəlik ofisinin yaradılması və ya qorunub saxlanması,  

 

(e) xidmət "sektor"u dedikdə, nəzərdə tutulur:   

 



 

 

(i) Üzv ölkənin Cədvəlində öhdəlik götürülmüş xidmətin bir və ya daha çox və 

ya bütün alt-sektorları,  

 

(ii) və ya bütün alt-sektorları daxil olmaqla, bütünlükdə həmin xidmət sektoru; 

 

(f) "digər Üzv ölkənin xidməti" dedikdə, aşağıdakı yolla göstərilən xidmət nəzərdə 

tutulur:  

 

(i) həmin digər Üzv ölkənin ərazisində və ya onun ərazisindən, və ya dəniz 

nəqliyyatında həmin digər Üzv ölkənin qanunları ilə qeydiyyatdan keçmiş 

gəmi tərəfindən və ya həmin digər Üzv ölkənin xidməti gəmisinin 

bütövlükdə və ya onun bir hissəsinin idarəsi və ya istifadəsi vasitəsilə 

göstərən şəxsi tərəfindən göstərilən; və ya 

 

(ii) xidmətlərin həmin digər Üzv ölkənin xidmət təchizatçısı tərəfindən 

kommersiya iştirakı və ya fiziki şəxslərin iştirakı vasitəsilə təchiz edilən 

xidmət; 

 

 (g) "xidmət təchizatçısı" dedikdə, xidməti təchiz edən istənilən şəxs nəzərdə tutulur;12 

 

(h) "xidmətin inhisarçı təchizatçısı" dedikdə, Üzv ölkənin müvafiq bazarında həmin Üzv 

ölkə tərəfindən həmin xidmətin formal olaraq və ya qüvvədə olan, yaradılmış və ya 

səlahiyyət verilmiş yeganə təchizatçısı olan istənilən özəl və ya dövlət şirkəti nəzərdə 

tutulur; 

 

(i) "xidmət istehlakçısı" xidməti istifadə edən və ya qəbul edən istənilən şəxsdir; 

 

(j) "şəxs" fiziki və ya hüquqi şəxsdir; 

 

(k) "digər Üzv ölkənin fiziki şəxsi" dedikdə, həmin digər Üzv ölkənin və ya istənilən 

digər Üzv ölkənin ərazisində rezident olan və həmin digər Üzv ölkənin qanunları ilə 

aşağıdakılara malik şəxs nəzərdə tutulur:  

 

(i) həmin digər Üzv ölkənin vətəndaşlığı; və ya 

 

(ii) həmin digər Üzv ölkədə daimi yaşama hüququ, bu şərtlə ki, Üzv ölkə:  

 

1. vətəndaşlara malik deyil; və ya  

 

2. xidmətlərlə ticarətə təsir edən tədbirlərlə bağlı, öz vətəndaşlarına 

tətbiq etdiyi eyni rejimi daimi rezidentlərinə də tətbiq edir, lakin 

ÜTT Sazişini qəbul etdiyi və ya ona daxil olduğu zaman bildirildiyi 

kimi, heç bir Üzv ölkənin həmin digər Üzv ölkə tərəfindən belə 

daimi rezidentlərə tətbiq edilən rejimdən daha əlverişli rejimi belə 

daimi rezidentlərə tətbiq etmək öhdəliyi yoxdur. Bu bildiriş həmin 

daimi rezidentlərlə bağlı zəmanət verməlidir ki, həmin digər Üzv 

ölkənin öz qanunları və tənzimləyici aktları ilə öz vətəndaşlarına 

münasibətdə daşıdığı cavabdehlik eynilə onlara da şamil olunur; 

                                                      
12 Xidmət birbaşa hüquqi şəxs tərəfindən deyil, filial və ya nümayəndəlik ofisi kimi kommersiya 

iştirakının digər formaları vasitəsilə təqdim edilirsə, bu kommersiya iştirakı vasitəsilə xidmət təchizatçısına 

(yəni, hüquqi şəxs) bu Saziş çərçivəsində xidmət təchizatçılarına təmin edilən rejim şamil edilməlidir. Bu rejim 

xidməti təchiz edən kommersiya iştirakına da şamil olunmalıdır və xidmətin göstərildiyi ərazidən kənarda 

yerləşən həmin xidmət təchizatçısının digər bölmələrinə şamil olunmasına lüzum yoxdur. 



 

 

 

(l) "hüquqi şəxs", tətbiq edilən qanunvericiliklə bu və ya digər şəkildə mənfəət 

məqsədilə və ya mənfəət məqsədi olmadan yaradılmış və ya təşkil edilmiş özəl və ya 

dövlət mülkiyyətində olan istənilən korporasiya, idarəetmə şirkəti, ortaqlıq, birgə 

müəssisə, fərdi sahibkarlıq və ya assosiasiya formaları daxil olmaqla istənilən hüquqi 

şəxsdir; 

 

(m) "digər Üzv ölkənin hüquqi şəxsi": 

 

(i) həmin digər Üzv ölkənin qanunvericiliyi ilə yaradılmış və ya təşkil edilmiş 

və həmin digər Üzv ölkənin və ya istənilən digər Üzv ölkənin ərazisində 

əhəmiyyətli biznes əməliyyatları ilə məşğul olan; və ya 

 

(ii) xidmətin kommersiya iştirakı vasitəsilə təchiz edilməsi zamanı: 

 

1. həmin Üzv ölkənin fiziki şəxsləri; və ya 

 

2. (i) yarımbəndində müəyyən edilən həmin digər Üzv ölkənin hüquqi 

şəxslərinə aid və ya onların nəzarətində olan hüquqi şəxsdir; 

 

(n) hüquqi şəxs:  

 

(i) Üzv ölkənin şəxsləri tərəfindən iştirak payı 50%-dən çoxdursa, həmin Üzv 

ölkənin şəxslərinə "aid" hesab edilir; 

 

(ii) Üzv ölkənin şəxsləri direktorların əsas çoxluğunu təyin etmək və ya hüquqi 

olaraq onların fəaliyyətini istiqamətləndirmək hüququna malikdirlərsə, 

həmin Üzv ölkənin şəxsləri tərəfindən "nəzarət olunan" hesab edilir; 

 

(iii) digər şəxsə nəzarət edirsə və ya digər şəxs tərəfindən ona nəzarət edilirsə; 

və ya o, və digər şəxs hər ikisi bir nəfər tərəfindən idarə edilirsə, bu zaman 

digər şəxslə "əlaqəli" hesab edilir.  

 

(o) "birbaşa vergilər" ümumi gəlir, ümumi kapital və ya əmlakın 

özgəninkiləşdirilməsindən əldə olunan mənfəətə vergi, daşınmaz əmlak, miras və 

hədiyyə vergisi, müəssisələr tərəfindən ödənilən ümumi əmək haqqlarına vergilər, 

həmçinin kapitalın artımına olan vergilər daxil olmaqla gəlir və ya kapitalın 

elementlərinə olan vergilərin məcmusundan ibarətdir.  

 

 

Maddə XXIX 

 

Əlavələr 

 

 Bu Sazişin Əlavələri onun ayrılmaz tərkib hissəsidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 II MADDƏDƏN AZADOLMALAR ÜZRƏ ƏLAVƏ 

 

 

Tətbiq dairəsi 

 

1. Bu Əlavə Üzv ölkənin bu Sazişin qüvvəyə mindiyi tarixdə II maddənin 1-ci bəndi üzrə 

öhdəliklərindən azad edilməsi ilə bağlı şərtləri müəyyən edir. 

 

2. ÜTT Sazişinin qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra barəsində müraciət edilən istənilən yeni 

azadolmalara həmin Sazişin IX maddəsinin 3-cü bəndi üzrə baxılacaqdır.  

 

Baxış keçirilməsi 

 

3. Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şura 5 ildən artıq müddətə verilən bütün azadolmalara baxış 

keçirməlidir. İlk belə baxış ÜTT Sazişinin qüvvəyə mindiyi tarixdən 5 ildən gec olmayaraq baş 

tutmalıdır.  

 

4. Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şura baxış zamanı:  

 

(a) azadolma üçün zəruri olan səbəblərin hələ də mövcud olub-olmadığını yoxlamalı; və 

 

(b) hər hansı gələcək baxışın tarixini müəyyən etməlidir. 

 

 

Xitam 

 

5. Üzv ölkənin bu Sazişin II maddəsinin 1-ci bəndi üzrə öhdəliklərindən azad edilməsinə 

müvafiq tədbirə münasibətdə həmin azadolmada nəzərdə tutulmuş tarixdə xitam verilir.  

 

6. Prinsipcə, bu azadolmalar 10 illik müddəti keçməməlidir. İstənilən halda, bu müddət ticarətin 

liberallaşdırılması üzrə növbəti raundlarda danışıqlar mövzusu olacaqdır.  

 

7. Üzv ölkə azadolma müddəti bitdikdə, uyğun olmayan tədbirin artıq Sazişin II maddəsinin 1-ci 

bəndinə uyğunlaşdırıldığı barəsində Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şuraya məlumat verməlidir. 

 

II Maddədən Azadolma Siyahıları  

 

[II Maddənin 2-ci bəndi üzrə razılaşdırılmış azadolmaların siyahısı burada ÜTT Sazişinin surətinə 

əlavə ediləcəkdir.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAZİŞ ÜZRƏ XİDMƏT TƏCHİZATÇILARI OLAN FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN HƏRƏKƏTİ ÜZRƏ 

ƏLAVƏ 

 

1. Bu Əlavə Üzv ölkənin xidmət təchizatçısı olan fiziki şəxslərinə və Üzv ölkənin xidmət 

təchizatçısı tərəfindən xidmətin göstərilməsi üçün işə götürülən fiziki şəxslərinə təsir edən tədbirlərə 

tətbiq edilir. 

 

2. Saziş nə Üzv ölkənin məşğulluq bazarına çıxış axtaran fiziki şəxslərə təsir edən tədbirlərə, nə 

də vətəndaşlıq, daimi yaşayış və ya məşğulluqla bağlı tədbirlərə tətbiq edilmir.  

 

3. Sazişin III və IV Bölmələrinə uyğun olaraq, Üzv ölkələr bu Saziş çərçivəsində xidmət 

göstərən fiziki şəxslərin bütün kateqoriyalarının hərəkəti üzrə tətbiq edilən xüsusi öhdəliklərlə bağlı 

danışıqlar apara bilərlər. Xüsusi öhdəliyin aid olduğu fiziki şəxslərin xidmət göstərməsinə həmin 

öhdəliyin şərtlərinə uyğun olaraq icazə verilir.  

 

4. Saziş Üzv ölkəyə fiziki şəxslərin onun ərazisinə girişi və ya müvəqqəti qalmağını 

tənzimləyən, ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunması üçün və fiziki şəxslərin onun sərhədlərini nizamlı 

qaydada keçməsinin təminatı üçün zəruri olan tədbirlərin tətbiqinə maneə yaratmamalıdır. Bir şərtlə 

ki, belə tədbirlər xüsusi öhdəliyin şərtlərindən Üzv ölkə üçün irəli gələn faydaların ləğvi və ya 

məhdudlaşdırılması məqsədilə tətbiq edilmir.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13 Müəyyən Üzv ölkələrin fiziki şəxsləri üçün viza tələbinin olması, lakin bu zaman bu tələbin digər 

Üzv ölkələrə tətbiq edilməməsi, xüsusi öhdəlik çərçivəsində faydaların ləğvi və ya məhdudlaşdırılması kimi 

qiymətləndirilməyən yeganə haldır. 



 

 

HAVA NƏQLİYYATI XİDMƏTLƏRİ ÜZRƏ ƏLAVƏ 

 

 

1. Bu Əlavə cədvəlləşdirilmiş və ya cədvəlləşdirilməmiş hava nəqliyyatı xidmətləri və yardımçı 

xidmətlər ilə ticarətə təsir edən tədbirlərə tətbiq edilir. Bu Saziş çərçivəsində istənilən xüsusi 

öhdəliyin Üzv ölkənin ÜTT Sazişinin qüvvəyə mindiyi tarixdə qüvvədə olan ikitərəfli və çoxtərəfli 

sazişlərdə nəzərdə tutulan öhdəliklərini azaltmamalı və ya mənfi təsir etməməli olduğu təsdiq edilir. 

 

2. Bu Əlavənin 3-cü bəndində nəzərdə tutulanlar istisna olmaqla, Saziş, mübahisələrin həlli 

prosedurları da daxil olmaqla, aşağıdakılara təsir edən tədbirlərə tətbiq edilmir: 

 

(a) təqdim edilmiş trafik hüququ; və ya 

 

(b) trafik hüququnun icrası ilə birbaşa əlaqədar olan xidmətlər.  

  

3. Saziş aşağıdakılara təsir edən tədbirlərə tətbiq edilir: 

 

(a) hava nəqliyyatının təmiri və saxlanması xidmətləri; 

 

(b) hava nəqliyyatı xidmətlərinin satışı və marketinqi; 

 

(c) kompüter rezervasiya sistemi (KRS) xidmətləri. 

 

4. Sazişin mübahisələrin həlli prosedurları yalnız öhdəliklər və xüsusi öhdəliklər əlaqədar Üzv 

ölkələr tərəfindən qəbul edildiyi və ya ikitərəfli və çoxtərəfli sazişlərdə və ya razılaşmalarda əks 

olunan mübahisələrin həlli prosedurları öz qüvvəsini itirdiyi halda istifadə oluna bilər.  

 

5. Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şura hava nəqliyyatı sektorundakı inkişafı və Sazişin bu sektora 

gələcəkdə də mümkün tətbiqinin araşdırılması üçün dövri olaraq və ən azı hər 5 ildən bir bu Əlavənin 

icrasını nəzərdən keçirməlidir.  

 

6. Anlayışlar: 

 

 (a) "hava nəqliyyatının təmiri və saxlanması xidmətləri" dedikdə, xidmətdən çıxarılmış 

və xətti-xidmət daxil olmayan hava nəqliyyatında və ya onun hissələrində fəaliyyətlər nəzərdə tutulur. 

 

 (b) "hava nəqliyyatı xidmətlərinin satışı və marketinqi" dedikdə, hava daşıyıcısının hava 

nəqliyyatı xidmətlərinin azad şəkildə satışı və bazar araşdırması, reklam və paylaşdırma kimi 

marketinqin bütün aspektləri daxil olmaqla, marketinqi ilə əlaqəli imkanları nəzərdə tutulur. Bu 

fəaliyyət növlərinə hava nəqliyyatı xidmətlərində qiymətqoyma və tətbiq olunan şərtlər daxil deyil.  

 

 (c) "kompüter rezervasiya sistemi (KRS) xidmətləri" dedikdə, hava daşıyıcısının 

cədvəlləri, mövcudluğu, tarif və tarif qaydaları haqqında məlumatların daxil olduğu, vasitəsilə 

rezervasiyanın edildiyi və biletlərin verildiyi kompüterləşdirilmiş sistemlər tərəfindən təqdim edilən 

xidmətlər nəzərdə tutulur. 

 

 (d) "Trafik hüquqları" dedikdə, mükafat və ya icarə ilə sərnişinləri, yükü və poçtu Üzv 

ölkənin ərazisindən, onun ərazisinə, onun ərazisi daxilində və ya onun ərazisi üzərindən daşımaq, 

xidmət məntəqələri, hərəkət marşrutları, daşınan trafikin növü, təmin edilən ötürmə gücü, ödənilməli 

olan xidmət haqqları və şərtləri daxil olmaqla cədvəlləşdirilmiş və cədvəlləşdirilməmiş xidmətlərin 

göstərilməsi hüququ, nömrə, sahiblik və nəzarət daxil olmaqla aviaşirkətin müəyyən edilməsi 

meyarları nəzərdə tutulur. 

 

 



 

 

MALİYYƏ XİDMƏTLƏRİ ÜZRƏ ƏLAVƏ 

 

 

1. Tətbiq dairəsi və anlayışlar 

 

 (a)  Bu Əlavə maliyyə xidmətlərinin göstərilməsinə təsir edən tədbirlərə tətbiq edilir. Bu 

Əlavədə maliyyə xidmətinin göstərilməsinə istinad Sazişin I maddəsinin 2-ci bəndində müəyyən 

edildiyi kimi xidmətin göstərilməsini nəzərdə tutur.  

 

 (b) Sazişin I maddəsinin 3(b) yarımbəndinin məqsədləri üçün “dövlət orqanlarının 

göstərdiyi xidmətlər” dedikdə aşağıdakılar nəzərdə tutulur:  

 

  (i)  mərkəzi bank və ya maliyyə qurumu və ya digər dövlət orqanı tərəfindən 

monetar və ya valyuta məzənnəsi siyasəti ilə əlaqədar həyata keçirilən 

tədbirlər; 

 

  (ii)  dövlət sosial təminat və ya pensiya təminatı planları ilə əlaqədar həyata 

keçirilən tədbirlər; və 

 

  (iii) Dövlətin maliyyə reurslarının hesabına və ya onun zəmanəti və ya ondan 

istifadə etməklə həyata keçirilən digər tədbirlər. 

 

 (c)  Sazişin I maddəsinin 3(b) yarımbəndinin məqsədləri üçün əgər Üzv ölkə bu bəndin 

(b)(ii) və ya (b)(iii) yarımbəndlərində qeyd edilən tədbirlərin özünün maliyyə xidmətləri təchizatçıları 

tərəfindən dövlət orqanı və ya maliyyə xidməti təchizatçısı ilə rəqabətə girərək həyata keçirilməsinə 

icazə verirsə, “xidmətlər” bu kimi fəaliyyəti də əhatə edir.   

 

 (d)  Sazişin I maddəsinin 3(c) yarımbəndi bu Əlavədə əhatə olunan xidmətlərə tətbiq 

edilmir.  

 

2. Daxili Tənzimləmə 

 

 (a)  Sazişin hər hansı digər müddəalarına baxmayaraq, Üzv ölkənin prudensial səbəblər, 

investorların, əmanətçilərin, sığortalıların və ya maliyyə xidmətləri təchizatçılarının fidusiar xidmət 

göstərdiyi şəxslərin qorunması və ya maliyyə sisteminin bütövlüyünün və stabilliyinin təmin edilməsi 

üçün tədbirlər həyata keçirməsinə maneə yaradıla bilməz. Bu tədbirlərin Sazişin müddəalarına uyğun 

gəlmədiyi hallarda, onlar Üzv ölkənin Saziş çərçivəsindəki öhdəlik və vəzifələrindən yayınmaq 

vasitəsi kimi istifadə edilməməlidir.  

 

 (b) Sazişin heç bir müddəası Üzv ölkədən fərdi müştərilən işləri və hesabları ilə əlaqədar 

məlumatların və ya dövlət qurumuna aid hər hansı məxfi və ya özəl məlumatların açıqlanmasını tələb 

etmək kimi şərh edilə bilməz.  

 

3. Tanınma 

 

 (a) Üzv ölkə maliyyə xidmətləri ilə əlaqədar tədbirlərin necə tətbiq edilməsini müəyyən 

edərkən istənilən digər ölkənin prudensial tədbirlərini tanıya bilər. Uyğunlaşdırma və ya digər yolla 

əldə edilən tanınma sözügedən ölkə ilə saziş və ya razılaşma əsasında ola bilər və ya birtərəfli 

qaydada həyata keçirilə bilər.  

 

 (b) (a) yarımbəndində qeyd edilən mövcud və ya gələcək saziş və ya razılaşmaya tərəf 

olan Üzv ölkə digər maraqlı Üzv ölkələrə belə saziş və ya razılaşmalara daxil olmaq üçün danışıqlara 

başlamaq və ya onlarla müqayisə edilə bilən saziş və ya razılaşma üçün danışıqlar aparmaq üçün 

bərabər imkanlar yaratmalıdır, bu şərtlə ki, ekvivalent tənzimləmə, belə tənzimləməyə nəzarət və 



 

 

onun icrası və müvafiq olduqda, saziş və ya razılaşma tərəfləri arasında məlumatların paylaşılması 

prosedurları mövcud olsun. Üzv ölkə tanınmanı birtərəfli qaydada edirsə, həmin Üzv ölkə digər 

istənilən Üzv ölkəyə də belə halların mövcudluğunu göstərmək üçün bərabər imkanları təmin 

etməlidir.  

 

 (c)  Üzv ölkə digər istənilən ölkənin prudensial tədbirlərinin tanınmasını nəzərdən 

keçirdiyi halda VII maddənin 4(b) bəndi tətbiq edilmir.  

 

4. Mübahisələrin Həlli 

 

  Prudensial məsələlər və digər maliyyə məsələləri üzrə mübahisələr üçün panellər mübahisə 

obyekti olan spesifik maliyyə xidmətinə müvafiq olan zəruri təcrübəyə malik olmalıdır.  

 

5. Anlayışlar 

 

Bu Əlavənin məqsədləri üçün: 

 

 (a)  Maliyyə xidməti Üzv ölkənin maliyyə xidməti təchizatçısı tərəfindən təklif edilən 

maliyyə xarakterli istənilən xidmətdir. Maliyyə xidmətlərinə bütün sığorta və sığorta ilə əlaqəli 

xidmətlər, bütün bankçılıq və digər maliyyə xidmətləri (sığorta istisna olmaqla) daxildir. Maliyyə 

xidmətlərinə aşağıdakı fəaliyyət növləri daxildir:  

 

Sığorta və sığorta ilə əlaqəli xidmətlər 

 

  (i) Birbaşa sığorta (birgə sığorta daxil olmaqla): 

 

   (A) həyat 

  (B) qeyri-həyat 

 

  (ii) Təkrar sığorta və retrosessiya; 

 

  (iii) Broker və agentlik kimi sığorta vasitəçiliyi; 

 

  (iv) Konsaltinq, aktuari, risk dəyərləndirilməsi və iddiaların ödənilməsi 

xidmətləri kimi sığorta ilə əlaqəli köməkçi xidmətlər. 

 

Bankçılıq və digər maliyyə xidmətləri (sığorta istisna olmaqla) 

 

  (v) Əmanətlərin və digər geri ödəniləcək vəsaitlərin əhalidən qəbulu; 

 

  (vi) Bütün növ kreditləşmə, o cümlədən, istehlakçı krediti, ipoteka krediti, 

faktorinq və kommersiya sövdələşmələrinin maliyyələşdirilməsi; 

 

  (vii) Maliyyə lizinqi; 

 

  (viii) Kredit, ödəniş və debet kartları, səyahət çekləri və bank çekləri daxil 

olmaqla bütün növ ödəniş və pul köçürməsi xidmətləri; 

 

  (ix) Zəmanət və öhdəliklər; 

 

  (x) Öz hesabına və ya müştərilərin hesabına birjada və ya birjadan-kənar 

bazarda aşağıdakılar üzrə ticarət: 

 



 

 

   (A) pul bazarı alətləri (çeklər, istiqrazlar, əmanət sertifikatları daxil 

olmaqla); 

   (B) xarici valyuta; 

   (C) fyuçers və opsionlar daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayan 

törəmə məhsullar; 

   (D) svoplar, forvard müqavilələri kimi valyuta məzənnəsi və faiz 

dərəcəsi alətləri; 

   (E) ötürülən qiymətli kağızlar; 

   (F) külçələr daxil olmaqla, digər dövriyyə alətləri və maliyyə aktivləri. 

 

  (xi) anderraytinq və agent qismində yerləşdirmə (dövlət və ya özəl) kimi bütün 

növ qiymətli kağızların buraxılışında iştirak və belə buraxılışla əlaqəli 

xidmətlərin göstərilməsi; 

 

  (xii) Pul brokerliyi; 

 

  (xiii) Pul vəsaitlərinin və portfelin idarə edilməsi, investisiyaların kollektiv idarə 

edilməsinin bütün formaları, pensiya fondlarının idarə edilməsi, kastodial, 

depozitar və trast xidmətləri kimi aktivlərin idarə edilməsi; 

 

  (xiv) Qiymətli kağızlar, törəmə məhsullar və digər dövriyyə alətləri daxil 

olmaqla, maliyyə aktivləri üçün hesablaşmalar və klirinq xidmətləri;  
 

  (xv) Digər maliyyə xidmətlərinin təchizatçıları tərəfindən maliyyə məlumatının 

təminatı və ötürülməsi və maliyyə məlumatının və əlaqəli proqramların 

emalı; 

 

  (xvi) Kredit tarixçəsi və təhlili, investisiya və portfel tədqiqatı və məsləhətləri, 

satınalmalar (udulmalar) və korporativ restrukturizasiya və strategiya üzrə 

məsləhətlər daxil olmaqla məsləhət, vasitəçilik və (v)-(xv) 

yarımbəndlərində göstərilən bütün fəaliyyət növləri üzrə digər köməkçi 

maliyyə xidmətləri. 

 

 (b) Maliyyə xidməti təchizatçısı dedikdə, Üzv ölkənin maliyyə xidməti göstərən istənilən 

fiziki və ya hüquqi şəxsi nəzərdə tutulur. "Maliyyə xidməti təchizatçısı" anlayışına dövlət (ictimai) 

qurumu aid deyil.  

 

 (c) "Dövlət qurumu": 

 

  (i)  Üzv ölkənin hökuməti, mərkəzi bankı və ya maliyyə qurumu, və ya Üzv 

ölkəya malik və ya onun nəzarət etdiyi, prinsip olaraq kommersiya 

məqsədli olmadan maliyyə xidmətləri göstərən və dövlət funksiyalarını 

həyata keçirən və ya dövlətin məqsədləri üçün fəaliyyət göstərən orqanlar;  

və ya 

 

  (ii)  mərkəzi bank və ya maliyyə orqanı tərəfindən həyata keçirilən normal 

funksiyaları həyata keçirən özəl qurum.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MALİYYƏ XİDMƏTLƏRİ ÜZRƏ İKİNCİ ƏLAVƏ 

 

 

1. Sazişin II maddəsi və II Maddədən Azadolmalar üzrə Əlavənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə 

baxmayaraq, Üzv ölkə ÜTT Sazişinin qüvvəyə mindiyi tarixdən 4 ay sonra başlayan 60 günlük 

müddət ərzində həmin Əlavədə Sazişin II maddəsinin 1-ci bəndi ilə uyğun olmayan maliyyə 

xidmətləri ilə əlaqədar tədbirləri qeyd edə bilər. 

 

2. Sazişin XXI maddəsinə baxmayaraq, Üzv ölkə ÜTT Sazişinin qüvvəyə mindiyi tarixdən 4 ay 

sonra başlayan 60 günlük müddət ərzində öz Cədvəlindəki maliyyə xidmətləri üzrə xüsusi 

öhdəliklərinin hamısını və ya müəyyən hissəsini artıra, dəyişdirə və ya geri götürə bilər.  

 

3. Xidmətlərlə Ticarət üzrə Şura 1-ci və 2-ci bəndlərin tətbiqi üçün zəruri olan prosedurları 

hazırlamalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DƏNİZ NƏQLİYYATI XİDMƏTLƏRİNƏ DAİR DANIŞIQLAR ÜZRƏ ƏLAVƏ 

 

1. II Maddə və Üzv ölkənin tətbiq edəcəyi ən əlverişli rejimə uyğun olmayan istənilən bu 

Əlavədə sıralamaq tələbləri də daxil olmaqla II maddədən Azadolmalar üzrə Əlavə beynəlxalq 

gəmiçilik, köməkçi xidmətlər və liman vasitələrinə çıxış və ondan istifadə üçün yalnız aşağıdakı 

tarixlərdə qüvvəyə minir:  

(a) Dəniz Nəqliyyatı Xidmətlərinə dair Danışıqlar üzrə Nazirlər Qərarının 4-cü bəndi 

çərçivəsində müəyyən edilməli olan tətbiqetmə tarixi; və ya,  

 

(b) danışıqlar uğurla nəticələnmədiyi halda, həmin Qərarla müəyyən edilmiş Dəniz 

Nəqliyyatı Xidmətlərinə dair Danışıqlar Qrupunun yekun hesabatının tarixi. 

 

2. 1-ci bənd Üzv ölkənin Cədvəlində göstərilən dəniz nəqliyyatı xidmətləri üzrə xüsusi 

öhdəliklərə tətbiq edilmir.  

 

3. 1-ci bənddə qeyd edilən danışıqlar başa çatdıqdan sonra və tətbiqetmə tarixindən əvvəl, Üzv 

ölkə XXI maddənin müddəalarına baxmayaraq, kompensasiya təklif etmədən sektor üzrə xüsusi 

öhdəliyinin hamısını və ya müəyyən hissəsini artıra, dəyişdirə və ya geri götürə bilər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TELEKOMMUNİKASİYALAR ÜZRƏ ƏLAVƏ 

 

 

1. Məqsədlər 

 

  Telekommunikasiya xidmətləri sektorunun xüsusiyyətlərini və xüsusən də, onun iqtisadi 

fəaliyyətdə ayrıca sektor kimi və iqtisadi fəaliyyətin digər növləri üçün əsas ötürücü vasitə kimi ikili 

rolunu anlayaraq, Üzv ölkələr Sazişin müddəalarını ümumistifadəli telekommunikasiya ötürmə 

şəbəkəsinə və xidmətlərinə çıxışa və ondan istifadəyə təsir edən tədbirlər baxımından müəyyən etmək  

məqsədilə aşağıdakı Əlavə üzrə razılığa gəlirlər. Buna uyğun olaraq, bu Əlavə Sazişə qeydləri və 

əlavə müddəaları nəzərdə tutur.    

 

2. Tətbiq dairəsi 

 

 (a)  Bu Əlavə Üzv ölkənin ümumistifadəli telekommunikasiya ötürmə şəbəkəsinə və 

xidmətlərinə çıxışa və ondan istifadəyə təsir edən bütün tədbirlərinə tətbiq edilir.14 

 

 (b) Bu Əlavə radio və ya televiziya proqramlarının kabel və ya efir yayımına təsir edən 

tədbirlərə tətbiq edilmir.  

 

 (c)  Bu Əlavənin heç bir müddəası aşağıdakı kimi şərh edilə bilməz: 

 

  (i)  Üzv ölkədən digər istənilən Üzv ölkənin xidmət təchizatçısına öz 

Cədvəlində müəyyən edilənlərdən başqa, digər telekommunikasiya ötürmə 

şəbəkəsi və ya xidmətlərinin yaradılması, quraşdırılması, əldə edilməsi, 

icarəsi, istismarı və ya təchizatına səlahiyyətin verilməsini tələb etmək;  və 

ya 

 

  (ii) Üzv ölkədən (və ya Üzv ölkədən öz qanunvericiliyi ilə xidmət 

təchizatçılarına öhdəlik verilməsini) ümumistifadəli olmayan 

telekommunikasiya ötürmə şəbəkəsi və ya xidmətlərinin yaradılması, 

quraşdırılması, əldə edilməsi, icarəsi, istismarı və ya təchizatını tələb etmək. 

 

3. Anlayışlar 

 

 Bu Əlavənin məqsədləri üçün: 

 

 (a)  "Telekommunikasiyalar" dedikdə, istənilən elektromaqnit vasitələrlə siqnalların 

ötürülməsi və qəbulu nəzərdə tutulur.  

 

 (b)  "Ümumistifadəli telekommunikasiya ötürmə xidməti" dedikdə, Üzv ölkə tərəfindən 

ümumi istifadəyə təqdim edilməsi üçün tələb edilən istənilən telekommunikasiya ötürmə xidməti 

nəzərdə tutulur. Bu xidmətlərə teleqraf, telefon, teleks və müştəri haqqında məlumatın məzmunu və 

ya son forması dəyişilmədən real vaxt ərzində iki və ya daha çox nöqtə arasında müştəriyə təqdim 

edilən məlumatların ötürülməsi daxil ola bilər. 

 

 (c)  "Ümumistifadəli telekommunikasiya ötürmə şəbəkəsi" dedikdə, müəyyən edilmiş 

şəbəkəyə qoşulma nöqtələri arasında telekommunikasiyaya icazə verən ümumistifadəli 

telekommunikasiya infrastrukturu nəzərdə tutulur.   

 

                                                      
14 Bu bənd hər Üzv ölkənin bu Əlavənin öhdəliklərinin ümumistifadəli nəqliyyat şəbəkəsi və xidmətləri 

təchizatçılarına dair zəruri olan istənilən tədbirlə bağlı tətbiq olunmasını təmin etməli olduğunu bildirir. 



 

 

 (d)  "Şirkətdaxili kommunikasiyalar" dedikdə, Üzv ölkənin yerli qanunları və 

tənzimləyici aktları çərçivəsində şirkətin öz daxilində və ya filial və ya nümayəndəlikləri, törəmə 

şirkətləri ilə və ya onların öz aralarında əlaqə saxladığı telekommunikasiya vasitələri nəzərdə tutulur. 

Bu məqsədlər üçün "filial", “nümayəndəlik”  və müvafiq halda "törəmə şirkətlər" anlayışları hər Üzv 

ölkə tərəfindən müəyyən olunur. Bu Əlavədəki "şirkətdaxili kommunikasiyalar"a törəmə şirkətlər, 

filial və ya nümayəndəliklə əlaqəli olmayan şirkətlərə göstərilən və ya müştərilərə və potensial 

müştərilərə göstərilən kommersiya və qeyri-kommersiya xidmətləri daxil deyildir. 

 

 (e)  Bu Əlavənin bəndinə və ya yarımbəndinə olan istənilən istinad onun bütün 

yarımbölmələrini əhatə edir.  

 

4. Şəffaflıq 

 

  Sazişin III maddəsinin tətbiqi zamanı hər Üzv ölkə ümumistifadəli telekommunikasiya 

ötürmə şəbəkəsi və xidmətlərinə çıxış və ondan istifadəyə təsir edən şərtlərlə bağlı aidiyyəti 

məlumatların, o cümlədən xidmətin tarifləri və digər şərtləri; belə şəbəkə və xidmətlərin texniki 

interfeysinin xüsusiyyətləri; bu çıxışa və istifadəyə təsir edən standartların hazırlanması və qəbuluna 

cavabdeh olan qurumlar haqqında məlumatlar;  terminal və digər avadanlığın bərkidilməsinə tətbiq 

edilən şərtlər; və hər hansı bildirişlər, qeydiyyat və lisenziya tələblərinin hamı üçün əlçatanlığını 

təmin etməlidir.   

 

5. Ümumistifadəli Telekommunikasiya Ötürmə Şəbəkələri və Xidmətlərinə çıxış və istifadə 

 

 (a)  Hər Üzv ölkə öz Cədvəlində daxil edilən xidmətlərin göstərilməsi üçün digər istənilən 

Üzv ölkənin istənilən xidmət təchizatçısına ümumistifadəli telekommunikasiya ötürmə şəbəkələri və 

xidmətlərinə çıxış və ondan istifadə ilə bağlı ağlabatan və ayrı-seçkilik olmayan şərtləri təmin 

etməlidir. Bu öhdəlik (b)-(f) yarımbəndləri vasitəsilə tətbiq edilir.15 

 

 (b)  Hər Üzv ölkə həmin Üzv ölkənin sərhədi daxilində və sərhədindən kənarda özəl 

icarəli kanallar daxil olmaqla, təklif edilən istənilən ümumistifadəli telekommunikasiya ötürmə 

şəbəkəsi və xidmətinə digər istənilən Üzv ölkənin xidmət təchizatçılarının çıxışı və istifadəsini təmin 

etməli və (e) və (f) bəndlərinə uyğun olaraq, belə təchizatçılara aşağıdakılara dair icazə verməlidir: 

 

(i)  təchizatçının xidmətlərinin göstərilməsi üçün zəruri olan və şəbəkə ilə 

əlaqəli olan terminal və digər avadanlığın alınması, icarəsi və 

birləşdirilməsi; 

 

  (ii)  özəl icarəli və ya mülkiyyətli kanalların ümumistifadəli telekommunikasiya 

ötürmə şəbəkələri və xidmətləri ilə və ya digər xidmət təchizatçısının icarə 

etdiyi və ya sahib olduğu kanallarla birləşdirilməsi; və 

 

  (iii) ümumistifadəli telekommunikasiya ötürmə şəbəkələri və xidmətlərinin 

ümumi istifadə üçün əlçatanlığının təmin edilməsinə zəruri olan 

protokollardan başqa, istənilən xidmətin göstərilməsi üçün xidmət 

təchizatçısının seçdiyi əməliyyat protokolunun istifadəsi. 

 

 (c)  Hər Üzv ölkə təmin etməlidir ki, digər Üzv ölkənin xidmət təchizatçıları belə xidmət 

təchizatçılarının şirkətdaxili kommunikasiyaları daxil olmaqla, məlumatın sərhəd daxilində və 

sərhəddən kənar hərəkəti üçün və istənilən Üzv ölkənin ərazisində məlumat bazaları və digərlərində 

                                                      
15 "Ayrı-seçkilik olmaması" termini Sazişdə müəyyən edildiyi kimi ən əlverişli rejim və milli rejim 

mənasında, həmçinin terminin sektora aid istifadə xüsusiyyətini “oxşar hallar altında oxşar ümumistifadəli 

telekommunikasiya nəqliyyat şəbəkələri və xidmətlərinin istənilən digər istifadəçisinə şamil edilən şərtlərdən pis 

olmayan şərtlər” mənasında əks etdirmək üçün başa düşülür.  



 

 

maşınoxuyucu formada saxlanılan məlumatlara çıxış üçün ümumistifadəli telekommunikasiya ötürmə 

şəbəkələri və xidmətlərindən istifadə edə bilər. Üzv ölkənin belə istifadəyə əhəmiyyətli dərəcədə təsir 

edən istənilən yeni və ya dəyişilmiş tədbirləri Sazişin müvafiq müddəalarına uyğun olaraq, 

bildirilməli və məsləhətləşdirilməlidir.  

 

 (d) Əvvəlki bəndə baxmayaraq, Üzv ölkə mesajların təhlükəsizliyi və məxfiliyini təmin 

etmək üçün zəruri olan tədbirləri o şərtlə həyata keçirə bilər ki, bu tədbirlər ixtiyari və 

əsaslandırılmamış ayrı-seçkilik yaradan və ya xidmətlərlə ticarəti gizli şəkildə məhdudlaşdıran 

formada tətbiq edilməsin. 

 

 (e)  Hər Üzv ölkə aşağıdakı zəruri hallar istisna olmaqla, ümumistifadəli 

telekommunikasiya ötürmə şəbəkələri və xidmətlərinə çıxış və ondan istifadəyə hər hansı şərt 

qoyulmamasını təmin etməlidir: 

 

  (i)  ümumistifadəli telekommunikasiya ötürmə şəbəkələri və xidmətləri 

təchizatçılarının ictimai xidmət öhdəliklərinin, xüsusən də onların şəbəkə və 

xidmətlərinin ümumi istifadə üçün əlçatan etmək imkanlarının təmin 

edilməsi; 

 

  (ii)  ümumistifadəli telekommunikasiya ötürmə şəbəkələri və xidmətlərinin 

texniki bütövlüyünün qorunması; və ya 

 

  (iii) Üzv ölkənin Cədvəlindəki öhdəliklərə uyğun olaraq icazə verilməyən 

xidmətlərin digər istənilən Üzv ölkənin xidmət təchizatçıları tərəfindən 

göstərilməməsi. 

 

 (f)  (e) bəndindəki meyarlara cavab verilməsi təmin edilməklə, ümumistifadəli 

telekommunikasiya ötürmə şəbəkələri və xidmətlərinə çıxış və ondan istifadə şərtlərinə aşağıdakılar 

aid ola bilər: 

 

 (i)  bu xidmətlərin təkrar satışına və birgə istifadəsinə məhdudiyyətlər; 

 

  (ii)  şəbəkə və xidmətlərə qoşulmaq üçün interfeys protokolları daxil olmaqla, 

xüsusi texniki interfeyslərin istifadəsinə tələblər; 

 

  (iii)  bu xidmətlərin funksional uyğunluğu və 7(a) bəndində müəyyən edilən 

məqsədlərə çatmağı həvəsləndirmək üçün zəruri olan tələblər; 

 

  (iv)  terminal növünün və ya şəbəkə ilə əlaqələndirilən digər avadanlığın 

təsdiqlənməsi və belə avadanlıqların belə şəbəkələrə birləşdirilməsi ilə 

əlaqədar texniki tələblər; 

 

  (v)  özəl icarəli və ya mülkiyyətli kanalların belə şəbəkə və xidmətlərlə və ya 

digər xidmət təchizatçısı tərəfindən icarələnən və ya sahib olduğu kanallarla 

birləşdirilməsinə tələblər; və ya 

 

  (vi)  bildiriş, qeydiyyat və lisenziyalaşdırma.  

 

 (g)  Bu bölmənin əvvəlki bəndlərinə baxmayaraq, inkişaf etməkdə olan Üzv ölkə inkişaf 

səviyyəsinə uyğun olaraq, ümumistifadəli telekommunikasiya ötürmə şəbəkələri və xidmətlərinə çıxış 

və ondan istifadəyə dair yerli telekommunikasiya infrastrukturunu və xidmət imkanlarını 

gücləndirmək və telekommunikasiya xidmətlərinin beynəlxalq ticarətində öz iştirakını artırmaq üçün 

zəruri olan ağlabatan şərtlər qoya bilər. Belə şərtlər Üzv ölkənin Cədvəlində öz əksini tapmalıdır.  

 



 

 

6. Texniki Əməkdaşlıq 

 

 (a)  Üzvlər ölkələrdə, xüsusən də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə səmərəli, qabaqcıl 

telekommunikasiya infrastrukturunun onların xidmətlərlə ticarətinin genişləndirilməsi üçün çox 

əhəmiyyətli olduğunu anlayırlar. Bu məqsədlə, Üzv ölkələr inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan 

ölkələrin və onların ümumistifadəli telekommunikasiya ötürmə şəbəkələri və xidmətləri 

təchizatçılarının və digər şəxslərin Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı, BMT İnkişaf Proqramı və 

Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı daxil olmaqla, beynəlxalq və regional təşkilatların inkişaf 

proqramlarında maksimal dərəcədə iştirakını dəstəkləyir və bunu təşviq edirlər.   

 

 (b)  Üzv ölkələr inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında beynəlxalq, regional və sub-

regional səviyyədə telekommunikasiya üzrə əməkdaşlığı dəstəkləməli və təşviq etməlidirlər.  

 

 (c)  Aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıqda Üzv ölkələr inkişaf etməkdə olan 

ölkələrin yerli telekommunikasiya xidmətləri sektorunun güclənməsinə kömək etmək üçün 

telekommunikasiya xidmətləri və telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları sahəsində 

inkişafla bağlı məlumatları praktik olduğu halda onlar üçün əlçatan etməlidirlər. 

 

 (d)  Üzv ölkələr ən az inkişaf etmiş ölkələrə texnologiyanın ötürülməsi, təlimlər və 

onların telekommunikasiya infrastrukturunun inkişafına və telekommunikasiya xidmətləri ticarətinin 

genişlənməsinə kömək edən digər fəaliyyətlərdə yardım etmək üçün telekommunikasiya xidmətlərinin 

xarici təchizatçılarının cəlb edilməsi imkanlarını xüsusən nəzərə almalıdırlar. 

 

7. Beynəlxalq Təşkilatlar və Sazişlərlə Əlaqə 

 

 (a)  Üzv ölkələr telekommunikasiya şəbəkələri və xidmətlərinin qlobal 

rəqabətqabiliyyətliliyi üçün beynəlxalq standartların və daxili əlaqələndirmənin vacibliyini anlayır, və 

belə standartların Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı və Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı 

kimi müvafiq beynəlxalq qurumların fəaliyyəti vasitəsilə təşviq edilməsi öhdəliyini qəbul edirlər. 

 

 (b)  Üzv ölkələr yerli və qlobal telekommunikasiya xidmətlərinin effektiv fəaliyyətini 

təmin etmək üçün dövlətlərarası və qeyri-hökumət təşkilatlarının, xüsusən də Beynəlxalq 

Telekommunikasiya İttifaqının və sazişlərin oynadığı rolu anlayırlar. Üzv ölkələr bu Əlavənin icrası 

ilə əlaqədar yaranan suallarla bağlı ehtiyac olduğu halda, belə təşkilatlarla məsləhətləşmələr üçün 

müvafiq tədbirlər görməlidirlər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ƏSAS TELEKOMMUNİKASİYA NÖVLƏRİNƏ DAİR DANIŞIQLAR ÜZRƏ ƏLAVƏ  

 

1. II maddə və Üzv ölkənin tətbiq edəcəyi ən əlverişli rejimə uyğun olmayan istənilən bu 

Əlavədə sıralamaq tələbləri də daxil olmaqla II maddədən Azadolmalar üzrə Əlavə əsas 

telekommunikasiya növləri üçün yalnız aşağıdakı tarixlərdə qüvvəyə minməlidir: 

 

(a) Əsas Telekommunikasiya növlərinə dair Danışıqlar üzrə Nazirlər Qərarının 5-ci 

bəndində müəyyən edilməli olan icra tarixi;  və ya, 

 

(b) danışıqlar uğurla nəticələnmədiyi halda, həmin Qərarla müəyyən edilmiş Əsas 

Telekommunikasiya növlərinə dair Danışıqlar Qrupunun yekun hesabatının tarixi. 

 

2. 1-ci bənd Üzv ölkənin Cədvəlində əksini tapmış əsas telekommunikasiya növlərinə dair 

xüsusi öhdəliklərə tətbiq edilmir. 


