
 

 

1994-cü İL TARİFLƏR VƏ TİCARƏT ÜZRƏ  BAŞ SAZİŞ 

 

1. 1994-cü il Tariflər və Ticarət üzrə Baş Saziş (“GATT 1994”) aşağıdakılardan ibarət olmalıdır: 

 

(a) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransının Hazırlıq 

Komitəsinin İkinci Sessiyasının sonunda qəbul olunmuş Yekun Akta (Müvəqqəti 

Tətbiq haqqında Protokol istisna olmaqla) əlavə edilmiş, ÜTT haqqında Sazişin 

qüvvəyə minmə tarixindən əvvəl qüvvəyə minmiş hüquqi aktların müddəaları 

əsasında daxil edilən dəqiqləşmələr, düzəlişlər və ya dəyişikliklərlə birgə Tariflər və 

Ticarət üzrə 30 oktyabr 1947-ci il tarixli Baş Sazişin müddəaları; 

 

(b) ÜTT haqqında Sazişin qüvvəyə minmə tarixindən əvvəl GATT 1947 çərçivəsində 

qüvvəyə minmiş aşağıdakı hüquqi aktların müddəaları: 

 

(i) tarif güzəştlərinə aid protokol və təsdiqləmələr;  

 

(ii) üzvolma haqqında protokollar ( (a) müvəqqəti tətbiq və ya müvəqqəti tətbiqin 

geri çağırılmasına dair, və (b) GATT 1947-nin II hissəsinin, Protokolun 

tarixinə mövcud qanunvericiliyə zidd olmayan mümkün tam həcmdə 

müvəqqəti tətbiqini nəzərdə tutan müddəalar istisna olmaqla); 

 

(iii) GATT  1947-nin RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİNİN digər qərarları; 

 

(iv) GATT 1947-nin XXV maddəsinə əsasən qəbul edilmiş və ÜTT haqqında 

Sazişin qüvvəyə minmə tarixinə hələ ki, qüvvədə olan öhdəliklərdən 

azadolmaya dair qərarlar1; 

 

(v) GATT 1947-nin RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİNİN digər qərarları; 

 

(c) Aşağıda müəyyən olunmuş Razılaşmalar:  

(i) 1994-cü il Tariflər və Ticarət üzrə Baş Sazişin II:1(b) Maddəsinin Şərhinə 

dair Razılaşma; 

 

(ii) 1994-cü il Tariflər və Ticarət üzrə Baş Sazişin XVII Maddəsinin Şərhinə dair 

Razılaşma; 

(iii) 1994-cü il Tariflər və Ticarət üzrə Baş Sazişin Tədiyyə Balansı haqqında 

müddəalarına dair Razılaşma; 

(iv) 1994-cü il Tariflər və Ticarət üzrə Baş Sazişin XXIV Maddəsinin Şərhinə 

dair Razılaşma; 

(v) 1994-cü il Tariflər və Ticarət üzrə Baş Sazişə əsasən Öhdəliklərdən 

Azadolmalara münasibətdə Razılaşma; 
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(vi) 1994-cü il Tariflər və Ticarət üzrə Baş Sazişin XXVIII Maddəsinin Şərhinə 

dair Razılaşma; və 

(vii) GATT  1994-ün Mərakeş Protokolu.  

 

2. İzahedici Qeydlər 

 

(a) GATT  1994-ün müddəalarında “razılığa gələn tərəflər”ə istinadlar “Üzv” kimi 

oxunmalıdır. “Az inkişaf etmiş razılığa gələn tərəf” və “inkişaf etmiş razılığa gələn 

tərəf”ə istinadlar “İnkişaf etməkdə olan Üzv-dövlət” və “inkişaf etmiş Üzv-dövlət” 

kimi oxunmalıdır. “İcraçı Katib”ə istinadlar “ÜTT-nin Baş Direktoru” kimi 

oxunmalıdır. 

 

(b) GATT 1994-ün XV:1, XV:2, XV:8, XXXVIII Maddələrində, XII və XVIII 

Maddələrinə əlavə müddəalarda; həmçinin, XV:2, XV:3, XV:6, XV:7 və XV:9 

Maddələrində xüsusi mübadilə razılaşmaları haqqında müddəalarda birgə fəaliyyət 

göstərən RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ istinadlar ÜTT-yə istinadlar kimi qəbul 

edilməlidir. GATT  1994-ün müddəaları ilə birgə fəaliyyət göstərən RAZILIĞA 

GƏLƏN TƏRƏFLƏRƏ həvalə edilən digər funksiyalar Nazirlər Konfransına aid 

olmalıdır. 

 

(c) (i) GATT  1994-ün mətni ingilis, fransız və ispan dillərində autentik olmalıdır. 

(ii) MTN.TNC/41 sənədinə edilmiş (a) əlavəsində göstərilən terminlər GATT  

1994-ün fransız dilindəki mətnində düzəldilməlidir. 

(iii) GATT  1994-ün ispan dilindəki autentik mətni MTN.TNC/41 sənədinə 

edilmiş (b) əlavəsində göstərildiyi kimi, terminlərin düzəldilməsi şərtilə Əsas 

Hüquqi Alətlər və Seçilmiş Sənədlərin IV Cildindəki mətn olmalıdır. 

 

3. (a) GATT 1994-ün müddəaları Üzv tərəfindən, bu Üzvün GATT 1947 üzrə 

razılığa gələn tərəf olmaqdan əvvəl qüvvəyə mindiyi və milli sular və ya müstəsna 

iqtisadi zonaların sularındakı məntəqələr arasında kommersiya məqsədilə istifadə 

üçün xaricdə tikilən və ya xaricdə təmir edilən gəmilərin istifadəsini, satışını və ya 

icarəyə götürülməsini qadağan edən xüsusi məcburi qanunvericilik əsasında qəbul 

edilmiş tədbirlərə aid olmamalıdır. Bu istisna aşağıdakılara tətbiq edilir: (a) belə 

qanunvericiliyin uyğun olmayan müddəasının tətbiqinin davam etdirilməsi və ya 

dərhal yenidən baxılması; və (b) belə qanunvericiliyin uyğun olmayan müddəasının, 

GATT 1947-nin II hissəsinə uyğunluğunu azaltmamaq şərtilə dəyişdirilməsi. Bu 

istisna yuxarıda qeyd olunan qanunvericilik çərçivəsində qəbul olunmuş tədbirlərlə 

məhdudlaşır ki, bu qanunvericilik barəsində bildirişlər və dəqiqləşmələr ÜTT 

haqqında Sazişin qüvvəyə minməsindən əvvəl edilmişdir. Belə qanunvericiliyin 

getdikcə GATT 1947-nin II hissəsinə uyğunluğunun azalması istiqamətində dəyişdiyi 

təqdirdə, bu qanunvericilik artıq hazırkı paraqrafla əhatə olunmayacaq.  

(b)  Nazirlər Konfransı tərəfindən belə istisnaya ÜTT haqqında Sazişin qüvvəyə 

minməsindən sonra beş ildən gec olmayaraq, və sonra, istisnanın qüvvədə qaldığı 

müddətdə, bu istisnanın zəruriliyini yaradan şərtlərin mövcud olub-olmamasını 

yoxlamaq məqsədilə, hər iki ildən bir baxılmalıdır.   



 

 

(c)  Tədbirləri bu azadolma ilə əhatə olunan Üzv hər il müvafiq gəmilərin faktiki 

və gözlənilən tədarüklərinin beş illik orta dəyişən göstəricisindən ibarət təfərrüatlı 

statistik bildirişi, həmçinin, bu azadolma ilə əhatə olunan müvafiq gəmilərdən 

istifadəyə, onların satışına, icarəsinə və ya təmirinə dair əlavə məlumatı təqdim 

etməlidir. 

(d)  Üzv, qeyd olunan istisnanın, bu istisnanı tələb edən Üzvün ərazisində tikilən 

gəmilərin istifadəsinin, satışının, icarəsinin və ya təmirinin qarşılıqlı və mütənasib 

məhdudlaşdırılmasını əsaslandırdığı şəkildə tətbiq olunduğunu hesab etdiyi təqdirdə, 

belə bir məhdudiyyətin Nazirlər Konfransına əvvəlcədən xəbər verməklə tətbiq 

edilməsində sərbəstdir. 

(e)  Bu istisna sektoral sazişlərdə və ya digər forumlarda müzakirə olunmuş və bu 

azadolma ilə əhatə olunan qanunvericiliyin spesifik aspektlərinə dair həllərə xələl 

gətirməməlidir. 

 

 

  

 


