
 

MÜHAFİZƏ TƏDBİRLƏRİ ÜZRƏ SAZİŞ 

 

 

 

Üzvlər,   

 

 Üzvlərin Tariflər və Ticarət üzrə Baş Sazişə (bundan sonra - GATT 1994) əsaslanan beynəlxalq 

ticarət sistemini inkişaf etdirmək və gücləndirmək barədə ümumi məqsədlərini nəzərə alaraq;  

 

 GATT 1994-ün, xüsusilə onun XIX Maddəsində qeyd edilən norma və qaydaları (Müəyyən 

Məhsulların İdxalı üzrə Fövqəladə Tədbir) aydınlaşdırmaq və gücləndirmək, mühafizə tədbirləri üzərində 

çoxtərəfli nəzarəti yenidən qurmaq və bu cür nəzarətdən kənarda qalan tədbirləri aradan qaldırmaq ehtiyacını 

qəbul edərək;  

 

 Beynəlxalq bazarlarda struktur dəyişikliyinin əhəmiyyətini və rəqabətin məhdudlaşdırılması əvəzinə 

onun daha da inkişaf etdirilməsi tələbatını qəbul edərək;  və 

 

 Bundan əlavə, bu məqsədlər üçün bütün Üzvlərə şamil edilə bilən və GATT 1994-ün əsas 

prinsiplərinə əsaslanan hərtərəfli Sazişin tələb edildiyini qəbul edərək;  

 

 Aşağıdakılara dair razılığa gəlirlər:  

 

 

Maddə 1  

 

Ümumi Müddəa 

 

  Bu Saziş GATT 1994-ün XIX Maddəsində irəli sürülən tədbirləri özündə ehtiva edən mühafizə 

tədbirlərinin tətbiqi üzrə qaydaları yaradır.  

 

 

Maddə 2 

 

Şərtlər 

 

1. Üzv1 hər hansı məhsula mühafizə tədbirini yalnız oxşar və ya birbaşa rəqabətli məhsulun yerli 

istehsalının ümumi həcminə münasibətdə mütləq və nisbi göstəricilərdə gömrük ərazisinə daxil olan 

məhsulun idxalının artmış həcmi tərəfindən yerli istehsal sahəsinə vurulan ciddi zərəri və ya ciddi zərər 

vurulma təhlükəsini müəyyən etdikdə tətbiq edə bilər.  

 

2. Mühafizə tədbirləri idxal edilən məhsula mənşəyindən asılı olmayaraq tətbiq edilməlidir.  

 

 

Maddə  3 

 

Araşdırma 

 

1. Üzv mühafizə tədbirini yalnız GATT 1994-ün X Maddəsinə uyğun olaraq öncədən yaradılmış və 

ictimaiyyətə açıqlanmış prosedurlara müvafiq olaraq, həmin Üzvün səlahiyyətli orqanları tərəfindən aparılan 

                                                      
1 Gömrük ittifaqı vahid ittifaq olaraq və ya Üzv bir dövlətin adından mühafizə tədbiri tətbiq edə bilər. Gömrük 

ittifaqı mühafizə tədbirini vahid ittifaq olaraq tətbiq etdiyi təqdirdə, vurulan ciddi zərərin və ya ciddi zərər vurulma 

təhlükəsinin müəyyən edilməsinə dair bütün tələblər bu Sazişə uyğun olaraq bütünlükdə gömrük ittifaqının mövcud 

şərtlərinə əsaslanmalıdır. Bir Üzv dövlətin adından mühafizə tədbiri tətbiq edilən zaman, vurulan ciddi zərərin və ya 

ciddi zərər vurulma təhlükəsinin müəyyən edilməsinə dair bütün tələblər bu Üzv dövlətdə mövcud olan müvafiq şərtlərə 

əsaslanmalı və tədbir həmin Üzv dövlətlə məhdudlaşmalıdır. Bu Sazişdə heç bir müddəa GATT 1994-ün XXIV 

Maddəsinin 8-ci bəndi ilə XIX Maddəsi arasındakı əlaqənin təfsirini müəyyənləşdirməməlidir. 



araşdırmadan sonra tətbiq edə bilər. Bu araşdırma özündə məqbul rəsmi bildirişi və idxalçıların, 

ixracatçıların və digər maraqlı tərəflərın, xüsusilə də mühafizə tədbirinin ictimai marağa uyğun gəlib-

gəlmədiyi ilə bağlı digər tərəflərin iddialarına cavab vermək və öz fikirlərini bildirmək üçün sübutları və öz 

fikirlərini  təqdim edə bilmələri üçün ictimai dinləmələr və ya digər müvafiq vasitələrlə ehtiva etməlidir. 

Səlahiyyətli orqanlar faktlar və qanunvericiliyin bütün aidiyyəti məsələləri üzrə gəldikləri nəticələri və 

məntiqi yekunları göstərən hesabat dərc etməlidir.  

 

2. Öz xarakterinə görə məxfi hesab edilən və ya məxfi əsasla təqdim edilən istənilən məlumat səbəbi 

göstərildikdə, səlahiyyətli orqanlar tərəfindən belə də qəbul edilməlidir. Bu cür məlumatlar onu təqdim edən 

tərəfin icazəsi olmadan açıqlana bilməz. Məxfi məlumatı təqdim edən tərəflərdən məxfi olmayan xülasə 

təqdim etmək, əgər tərəflər həmin məlumatın xülasə edilməsinin mümkün olmadığını bildirdikdə, bunun 

səbəblərinin göstərilməsi tələb oluna bilər. Lakin səlahiyyətli orqanlar məxfiliyə dair müraciətə zəmanət 

verilmədiyini və aidiyyəti tərəfin məlumatın ictimaiyyətə açıqlanmasını və yaxud onun ümumiləşdirilmiş 

şəkildə və ya xülasə formasında təqdim edilməsini istəmədiyini aşkar edərsə, məlumatın düzgün olduğu 

müvafiq mənbələrdən onlara sübut edilməyincə bu cür məlumatları nəzərə almaya bilər.   

 

 

Maddə 4 

 

 Ciddi Zərər və Ciddi Zərər Vurulma Təhlükəsinin Müəyyən Edilməsi    

 

1. Bu Sazişin məqsədləri üçün:   

 

(a) "ciddi zərər" yerli istehsal sahəsinə əhəmiyyətli dərəcədə ümumi zərər vurulması kimi başa 

düşülməlidir;   

 

(b) "ciddi zərər vurulma təhlükəsi" 2-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq baş verəcəyi aydın 

olan ciddi zərər kimi başa düşülməlidir. Ciddi zərər vurulma təhlükəsinin müəyyən edilməsi 

sadəcə olaraq iddia, fərziyyə və ya cüzi ehtimallara deyil, faktlara əsaslanmalıdır; və    

 

(c) zərər və ya zərər vurulma təhlükəsinin müəyyən edilməsində “yerli istehsal sahəsi” Üzvün 

ərazisində fəaliyyət göstərən oxşar və ya birbaşa rəqabətli məhsulların bütün istehsalçıları və 

yaxud belə məhsulların ümumi yerli istehsalının əksər hissəsini təşkil edən istehsalçılar kimi 

başa düşülür.    

 

2. (a) Artmış idxal tərəfindən yerli istehsal sahəsinə vurulan ciddi zərərin və ya ciddi zərər 

vurulma təhlükəsini müəyyənləşdirmək məqsədilə bu Sazişin şərtlərinə uyğun olaraq 

aparılan araşdırma zamanı səlahiyyətli orqanlar həmin istehsal sahəsinin vəziyyətinə təsir 

edən obyektiv və ölçüləbilən xarakterə malik bütün müvafiq faktorları, xüsusilə də mütləq 

və nisbi göstəricilərlə aidiyyəti məhsulun idxalındakı artım tempini və həcmini, artmış 

idxalın yerli bazardakı payını, satış və istehsal həcmində, məhsuldarlıqda, istehsal gücünün 

istifadəsində, mənfəət və zərərin həcmində və məşğulluğun dərəcəsindəki dəyişiklikləri 

qiymətləndirməlidir.  

 

 (b) Obyektiv sübutlar əsasında aparılan araşdırma nəticəsində məhsulun artmış idxalı ilə yerli 

istehsal sahəsinə vurulan ciddi zərər və ya ciddi zərər vurulma təhlükəsi arasında səbəbli 

əlaqə müəyyən olunmayanadək (a) yarımbəndində istinad olunan müəyyənləşdirmə baş 

tutmamalıdır. Eyni zamanda artan idxaldan başqa faktorlar yerli istehsal sahəsinə zərərə 

səbəb olduqda, bu cür zərər artmış idxal nəticəsində yerli istehsal sahəsinə vurulan ciddi 

zərərə aid edilmir.     

 

 (c) 3-cü Maddənin müddəalarına müvafiq olaraq səlahiyyətli orqanlar araşdırılan məsələnin 

ətraflı təhlilini, eləcə də yoxlanılan amillərin müvafiqliyini dərhal dərc etməlidir.   

 

 

 

 



Maddə 5 

 

Mühafizə Tədbirlərinin Tətbiqi  

 

1. Üzv mühafizə tədbirlərini yalnız ciddi zərərin qarşısını almaq və ya aradan qaldırmaq və ya bununla 

bağlı müvafiq uyğunlaşmanı asanlaşdırmaq üçün zəruri ölçüdə tətbiq etməlidir. Əgər kəmiyyət 

məhdudiyyətindən istifadə edilərsə, ciddi zərərin qarşısını almaq və ya aradan qaldırmaq üçün müxtəlif 

səviyyəli tədbirlərin zəruriliyini bildirən aydın əsaslandırma təqdim edilməyənədək, bu cür tədbirlər idxalın 

kəmiyyətini statistik məlumatların mövcud olduğu son 3 təmsilçi ilin idxal ortalamasına bərabər olan son 

dövrün səviyyəsindən aşağı endirməməlidir. Üzvlər bu məqsədlərə nail olmaq üçün ən münasib olan 

tədbirləri seçməlidirlər.  

 

2. (a) Təchizatçı ölkələr arasında kvotanın bölüşdürülməsi zamanı məhdudiyyətlər tətbiq edən Üzv 

aidiyyəti məhsulun təchiz edilməsində əhəmiyyətli marağı olan bütün digər Üzvlərlə 

kvotadakı payların bölüşdürülməsi ilə bağlı razılığa gəlməyə çalışa bilər. Bu metodun 

məntiqli şəkildə tətbiq edilməsinin mümkün olmadığı hallarda, maraqlı Üzv kvotaları 

məhsul paylarının təchiz edilməsində əhəmiyyətli marağa sahib olan Üzvlər arasında bir 

öncəki təmsilçi dövrdə aidiyyəti Üzvlər tərəfindən təmin olunan və məhsulun idxalının 

ümumi miqdarının və dəyərinin müvafiq proporsiyalarına əsaslanmaqla məhsulun ticarətinə 

təsir göstərmiş və ya göstərə biləcək xüsusi faktorları nəzərə alaraq bölüşdürməlidir. 

 

 (b) 12-ci Maddənin 3-cü bəndi üzrə məsləhətləşmələr 13-cü Maddənin 1-ci bəndində göstərilən 

Mühafizə Tədbirləri üzrə Komissiyanın nəzarəti altında həyata keçirildikdə və (i) müəyyən 

Üzv ölkələrdən olan idxalın təmsilçilik dövründə aidiyyəti məhsulun ümumi artımına 

münasibətdə qeyri-proporsional faizlə artması, (ii) (a) yarımbəndindəki müddəalardan 

yayınmanın səbəblərinin aydınlaşdırılması və (iii) bu cür yayınmanın şərtlərinin aidiyyəti 

məhsulun bütün təchizatçıları üçün ədalətli olması ilə bağlı Komissiyaya aydın sübutlar 

təqdim edildikdə Üzv (a) yarımbəndinin müddəalarından yayına bilər. Hər hansı belə 

tədbirin qüvvədə olma müddəti 7-ci Maddənin 1-ci bəndinə əsasən ilkin dövrdən çox uzadıla 

bilməz. Ciddi zərər vurulma təhlükəsi zamanı yuxarıda istinad edilən yayınmaya icazə verilə 

bilməz.    

 

 

Maddə  6 

 

 Müvəqqəti Mühafizə Tədbirləri   

 

 Çətinliklə aradan qaldırılacaq zərərə səbəb olacaq ləngimənin mövcud olduğu böhranlı hallarda, Üzv  

artmış idxalın ciddi zərər vurması və ya ciddi zərər vurulma təhlükəsi ilə bağlı aydın sübutların olması ilə 

bağlı ilkin təsbit əsasında müvəqqəti mühafizə tədbiri qəbul edə bilər. Müvəqqəti tədbirin tətbiqi müddəti 

200 gündən artıq olmamalı və bu müddət ərzində 2-7-ci və 12-ci Maddələrin müvafiq tələblərinə əməl 

olunmalıdır. Bu tədbirlər tarif artımları formasında aparılmalı və 4-cü Maddənin 2-ci bəndində istinad edilən 

əlavə araşdırma nəticəsində artmış idxalın yerli istehsal sahəsinə ciddi zərər vurması və ya ciddi zərər 

vurulma təhlükəsi müəyyən olunmadıqda, ödənilmiş müvəqqəti xüsusi rüsum dərhal geri ödənilməlidir. 

İstənilən belə müvəqqəti tədbirin müddəti ilkin müddətin və 7-ci Maddənin 1, 2 və 3-cü bəndlərinə istinad 

edən istənilən müddət uzadılmasının hissəsi sayılmalıdır.  

 

 

Maddə 7 

 

Mühafizə Tədbirlərinin Qüvvədə Olma Müddəti və Onlara Yenidən Baxılma  

 

1. Üzv mühafizə tədbirlərini yalnız ciddi zərərin qarşısını almaq və ya onu aradan qaldırmaq və 

bununla bağlı müvafiq uyğunlaşmanı asanlaşdırmaq üçün zəruri olan müddətdə tətbiq etməlidir. Bu müddət 

2-ci bənddə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla 4 ildən çox olmamalıdır. 

 



2. İdxal edən Üzvün səlahiyyətli orqanları 2, 3, 4 və 5-ci Maddələrdə irəli sürülən prosedurlara müvafiq 

olaraq mühafizə tədbirlərinin ciddi zərərin qarşısını almaq və ya onu aradan qaldırmaq üçün davam 

etdirildiyi barədə qərar verdikdə və yerli istehsal sahəsinin uyğunlaşmaqda olduğu barədə dəlillər təqdim 

etdiyi təqdirdə və 8 və 12-ci Maddələrin müvafiq müddəalarına əməl edilməklə 1-ci bənddə göstərilən 

müddət uzadıla bilər. 

 

3. Mühafizə tədbirinin qüvvədə olma müddətinin uzadıldığı müddət də daxil olmaqla, mühafizə 

tədbirinin ümumi qüvvədə olma müddəti 8 ildən çox ola bilməz. 

 

4. 12-ci Maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına uyğun olaraq qeyd edilən mühafizə tədbirinin nəzərdə 

tutulan davam etmə müddəti 1 ildən çox olduğu təqdirdə, bununla bağlı mövcud uyğunlaşmanın 

asanlaşdırılması məqsədilə tədbiri həyata keçirən Üzv tədbirin tətbiqetmə dövrü ərzində müntəzəm 

intervallarla onu tədricən liberallaşdırmalıdır.  Əgər tədbirin davam etmə müddəti 3 ili ötərsə, bu cür tədbiri 

tətbiq edən Üzv tədbirin davam etdiyi müddətin yarısından gec olmayaraq vəziyyəti nəzərdən keçirməli, və 

əgər mümkün olduğu təqdirdə, onu ləğv etməli və ya liberallaşdırmanın sürətini artırmalıdır. 2-ci bəndə 

uyğun olaraq müddəti uzadılan tədbir ilkin dövrün sonunda olduğundan daha məhdudlaşdırıcı olmamalı və 

liberallaşdırılma davam etdirilməlidir.    

 

5. ÜTT-nin təsis edilməsinə dair Sazişin qüvvəyə minmə tarixindən sonra tətbiq edilməmə müddəti ən 

azı 2 il olduğu təqdirdə, əvvəllər tətbiq edilmiş mühafizə tədbirinin davam etmə müddətinə bərabər olan 

müddətdə bu cür tədbirin tətbiq edildiyi məhsulun idxalına yenidən mühafizə tədbiri tətbiq edilməməlidir. 

 

6. 5-ci bəndin müddəalarına baxmayaraq, 180 gün və ya daha az müddətə malik mühafizə tədbiri 

məhsulun idxalına yenidən tətbiq edilə bilər, əgər:  

 

(a) bu məhsulun idxalına dair  mühafizə tədbirinin tətbiqi tarixindən ən azı 1 il keçibsə; və  

 

(b) bu cür mühafizə tədbiri eyni məhsula bu tədbirin tətbiq edilmə tarixindən öncəki 5 il 

müddətində 2 dəfədən çox tətbiq edilməyibsə.  

 

 

 

Maddə  8 

 

İmtiyazların Səviyyəsi və Digər Öhdəliklər 

 

1. Mühafizə tədbirini tətbiq etməyi təklif edən və ya mühafizə tədbirinin uzadılmasını istəyən Üzv 12-

ci Maddənin 3-cü bəndinin müddəalarına uyğun olaraq, özü və bu cür tədbirin tətbiq ediləcəyi ixracatçı Üzv 

arasında GATT 1994 çərçivəsində mövcud imtiyazları və digər öhdəlikləri böyük ölçüdə bərabər səviyyədə 

saxlamağa səy göstərməlidir. Bu məqsədə nail olmaq üçün aidiyyəti Üzvlər tədbirin öz ticarətlərinə 

göstərəcəyi mənfi təsirlərlə bağlı hər hansı bir adekvat təzminat üsulu barəsində razılığa gələ bilərlər.  

 

2. 12-ci Maddənin 3-cü bəndi üzrə məsləhətləşmələr zamanı 30 gün ərzində heç bir razılıq əldə 

olunmazsa, onda təsirə məruz qalmış ixracatçı Üzv tədbirin tətbiq edildiyi tarixdən 90 gündən gec olmayaraq 

və Mallarla Ticarət üzrə Şura tərəfindən dayandırma haqqında yazılı bildiriş qəbul edildiyi gündən etibarən 

30 gün keçdikdən sonra dayandırılmasına Mallarla Ticarət üzrə Şuranın mənfi yanaşmadığı halda mühafizə 

tədbirini tətbiq edən Üzvlə ticarət fəaliyyətində GATT 1994 çərçivəsində mövcud imtiyazların və digər 

öhdəliklərin böyük ölçüdə bərabər səviyyədə tətbiqini dayandırmaqda sərbəstdir. 

 

3. Mühafizə tədbiri idxalda mütləq artımın nəticəsində tətbiq olunduqda və belə tədbir bu Sazişin 

müddəalarına uyğun olduğu təqdirdə, mühafizə tədbirinin qüvvədə olduğu ilk 3 il ərzində 2-ci bənddə 

göstərilən dayandırma hüququ həyata keçirilmir. 

 

 



Maddə  9 

 

İnkişaf Etməkdə olan Üzv Ölkələr  

 

1. İdxal edən Üzv ölkədə aidiyyəti məhsulun inkişaf etməkdə olan Üzv ölkədən idxalının payı 3 faizi 

keçmədikdə və 3 faizdən az idxal payı olan inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələr birlikdə aidiyyəti məhsulun2 

ümumi idxalının 9 faizdən çoxunu təşkil etmədikdə inkişaf etməkdə olan Üzv ölkədə istehsal olunan 

məhsula qarşı mühafizə tədbirləri tətbiq edilmir.  

 

2. İnkişaf etməkdə olan Üzv ölkənin mühafizə tədbirinin tətbiq etmə müddətini 7-ci Maddənin 3-cü 

bəndində qeyd edilən maksimal müddətdən əlavə 2 il müddətinə uzatmaq hüququ vardır. 7-ci Maddənin 5-ci 

bəndinin müddəalarına baxmayaraq, tətbiq edilməmə müddəti ən azı 2 il olduğu təqdirdə, inkişaf etməkdə 

olan Üzv ölkənin ÜTT haqqında Sazişin qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra həyata keçirilən mühafizə tədbirinin 

tətbiq edildiyi idxal məhsuluna qarşı bu cür tədbirin əvvəllər tətbiq edildiyi müddətin yarısına bərabər olan 

müddətdən sonra mühafizə tədbiri tətbiq etmək hüququ vardır. 

 

 

 

Maddə 10 

 

XIX Maddə üzrə Mövcud Olan Tədbirlər   

 

 Üzvlər ÜTT haqqında Sazişin qüvvəyə minməsindən öncə mövcud olan GATT 1947-nin XIX 

Maddəsinə uyğun olaraq qəbul edilmiş bütün mühafizə tədbirlərinə ilk tətbiq edildiyi tarixdən ən gec 8 il 

sonra və ya ÜTT haqqında Sazişin qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən 5 il sonra xitam verirlər.  

 

 

 

Maddə  11 

 

Müəyyən Tədbirlərin Qadağan və Ləğv Edilməsi   

 

1. (a) Bu Sazişə əsasən tətbiq edilən müvafiq Maddənin müddəalarına uyğun olmadıqda, Üzv 

GATT 1994-ün XIX Maddəsində göstərildiyi kimi xüsusi məhsulların idxalı üzrə heç bir 

fövqəladə tədbir axtarışında olmamalı və həyata keçirməməlidir. 

 

 (b) Bundan əlavə, Üzv ixrac və ya idxal sahəsində heç bir könüllü ixrac məhdudiyyətləri, 

nizamlı marketinq tənzimləmələri və ya istənilən digər tədbirlər axtarışında olmamalı, 

həyata keçirməməli və ya qüvvədə saxlamamalıdır.3,4 Buraya tək bir Üzv tərəfindən görülən 

tədbirlər, eləcə də iki və ya daha çox Üzv tərəfindən bağlanılan sazişlər, razılaşmalar və 

anlaşmalar üzrə görülən tədbirlər daxildir. ÜTT haqqında Sazişin qüvvəyə mindiyi tarixdən 

etibarən hüquqi qüvvəyə minən istənilən bu cür tədbir bu Sazişə uyğun olmalı və ya 2-ci 

bəndə müvafiq olaraq mərhələli şəkildə aradan qaldırılmalıdır.  

 

 (c) Bu Saziş XIX Maddədən başqa GATT 1994-ün müddəalarına, bu Sazişdən başqa 1A saylı 

Əlavədə göstərilən Çoxtərəfli Ticarət Sazişlərinə və ya GATT 1994 çərçivəsində bağlanmış 

protokollar və sazişlər və ya razılaşmalara müvafiq olaraq Üzv tərəfindən axtarışında 

olunmuş, həyata keçirilmiş və yaxud davam etdirilmiş tədbirlərə tətbiq edilməməlidir.   

 

 

                                                      
2 Üzv 9-cu Maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq görülən tədbir barədə dərhal Mühafizə Tədbirləri üzrə 

Komitəyə məlumat verməlidir.   
3 GATT 1994-ün və bu Sazişin müvafiq müddəalarına uyğun olaraq mühafizə tədbiri kimi tətbiq edilən idxal 

kvotası qarşılıqlı razılaşma əsasında ixracatçı Üzv tərəfindən idarə edilə bilər.   
4 Oxşar tədbir nümunələrinə ixracın məhdudlaşdırılması, ixrac qiyməti və ya idxal qiymətinin monitorinq 

sistemləri, ixrac və ya idxala nəzarəti, məcburi idxal sövdələşmələri və imtiyazlı ixrac və ya idxal lisenziya proqramları 

daxildir ki, bunlardan da hər hansı biri mühafizəni təmin edir.  



2. 1(b) bəndində göstərilən tədbirlərin mərhələli şəkildə aradan qaldırılması aidiyyəti Üzvlər tərəfindən 

ÜTT haqqında Sazişin qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra 180 gündən gec olmayaraq Mühafizə Tədbirləri üzrə 

Komitəyə təqdim edilməli olan cədvəllərə uyğun olaraq təmin olunmalıdır. Bu cədvəllər ÜTT haqqında 

Sazişin qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən 4 ildən çox olmayaraq, bu Sazişə əsasən mərhələli şəkildə aradan 

qaldırılmalı və yaxud da bu Sazişə uyğunlaşdırılmalı və qüvvədə olma müddəti 31 dekabr 1999-cu ildə 

bitməli olan hər idxalçı Üzv5 üzrə bir spesifik tədbirdən çox olmamaq şərtilə 1-ci bənddə göstərilən bütün 

tədbirləri təmin etməlidir. İstənilən bu cür istisna birbaşa aidiyyəti olan Üzvlər arasında qarşılıqlı şəkildə 

razılaşdırılmalı və ÜTT haqqında Sazişin qüvvəyə mindiyi tarixdən 90 gün ərzində nəzərdən keçirilməsi və 

qəbul edilməsi üçün Mühafizə Tədbirləri üzrə Komitəyə bildirilməlidir. Bu Sazişə olan Əlavə sözügedən 

istisnaya aid razılaşdırılmış tədbiri göstərir.  

 

3. Üzvlər dövlət və özəl sektor tərəfindən 1-ci bənddə göstərilən tədbirlərə alternativ qeyri-hökumət 

tədbirlərinin qəbul edilməsini və ya qüvvədə saxlanılmasını həvəsləndirməməli və ya dəstəkləməməlidir.  

 

 

Maddə 12 

 

Bildiriş və Məsləhətləşmələr  

 

1. Üzv aşağıdakı hallarda dərhal Mühafizə Tədbirləri üzrə Komitəyə bildiriş verməlidir:   

 

(a) ciddi zərər və ya ciddi zərər vurulma təhlükəsi və bunu doğuran səbəblərlə bağlı araşdırma 

prosesinin başladılması; 

 

(b) artmış idxal nəticəsində yaranan ciddi zərər vurmanın və ya ciddi zərər vurma təhlükəsinin 

müəyyən edilməsi; və   

 

(c) mühafizə tədbirini tətbiq etmək və ya müddətini uzatmaq üçün qərar qəbul edilməsi.  

 

2. 1(b) və 1(c) bəndlərində göstərilən bildirişlərin təqdim edilməsi zamanı mühafizə tədbirini tətbiq 

etməyi və ya müddətini uzatmağı təklif edən Üzv Mühafizə Tədbirləri üzrə Komitəni artmış idxal 

səbəbindən vurulan ciddi zərər və ya ciddi zərər vurulma təhlükəsi haqqında sübutları, tədbir tətbiq ediləcək 

məhsulun dəqiq təsvirini və təklif edilən tədbirin növünü, tətbiqetmənin təklif edildiyi tarixi, nəzərdə tutulan 

davam etmə müddətini və mütərəqqi liberallaşdırma planını özündə ehtiva edən bütün aidiyyəti məlumatlarla 

təmin etməlidir. Tədbirin müddəti uzadıldığı halda, aidiyyəti istehsal sahəsini vəziyyətə uyğunlaşması ilə 

bağlı sübutlar da təqdim edilməlidir. Mallarla Ticarət üzrə Şura və yaxud Mühafizə Tədbirləri üzrə Komitə 

müvafiq tədbirin tətbiq edilməsini və ya müddətinin uzadılmasını təklif edən Üzvdən zəruri hesab etdikləri 

əlavə məlumatlar tələb edə bilərlər.     

 

3. Mühafizə tədbirini tətbiq etməyi və ya müddətini uzatmağı təklif edən Üzv aidiyyəti məhsulun 

ixracatçıları kimi əhəmiyyətli marağa malik olan Üzvlər üçün 2-ci bənddə göstərilən məlumatları nəzərdən 

keçirmək, müvafiq tədbirin tətbiqi üzrə fikir mübadiləsi aparmaq və 8-ci Maddənin 1-ci bəndində qeyd 

edilən məqsədlərə nail olmaq yolları ilə bağlı anlaşma əldə etmək məqsədilə ilkin məsləhətləşmələrin 

aparılması üçün adekvat imkan yaratmalıdır.  

 

4. Üzv 6-cı Maddədə göstərilən müvəqqəti mühafizə tədbirlərinin qəbulundan öncə Mühafizə 

Tədbirləri üzrə Komitəyə bildiriş təqdim etməlidir. Tədbirin qəbulundan dərhal sonra müvafiq 

məsləhətləşmələr aparılmasına başlanılmalıdır.  

 

5. Bu Maddədə qeyd edilən məsləhətləşmələrin, eləcə də 7-ci Maddənin 4-cü bəndində göstərilən 

qüvvədə olma müddətinin yarısında aparılan təhlillərin, 8-ci Maddənin 1-ci bəndində göstərilən hər hansı 

formada təzminatın və 8-ci Maddənin 2-ci bəndində göstərilən təklif olunmuş imtiyazların və digər 

öhdəliklərin dayandırılmasının nəticələri haqqında aidiyyəti Üzvlər tərəfindən dərhal Mallarla Ticarət üzrə 

Şuraya məlumat verilməlidir.   

____________________ 

 5 Avropa İttifaqının malik olduğu yeganə belə bir istisna bu Sazişin Əlavəsində göstərilmişdir. 



6. Üzvlər mühafizə tədbirləri ilə bağlı özlərinin qanun, qayda və inzibati prosedurlar, eləcə də onlara 

edilən istənilən dəyişikliklər haqqında Mühafizə Tədbirləri üzrə Komitəyə dərhal bildiriş verməlidir.  

 

7. ÜTT haqqında Sazişin qüvvəyə mindiyi tarixə kimi mövcud olan və 10-cu Maddədə və 11-ci 

Maddənin 1-ci bəndində qeyd olunan tədbirləri tətbiq edən Üzvlər bu cür tədbirlər haqqında ÜTT haqqında 

Sazişin qüvvəyə mindiyi tarixdən 60 gündən gec olmayaraq Mühafizə Tədbirləri üzrə Komitəyə məlumat 

verməlidir.   

 

8. İstənilən Üzv bu Saziş ilə əlaqəli olan və bu Sazişə görə bildiriş verilməsi tələb olunan, lakin digər 

Üzvlər tərəfindən bildirilməmiş bütün qanun, qayda, inzibati prosedurlar və hər hansı tədbir və ya 

fəaliyyətlər haqqında Mühafizə Tədbirləri üzrə Komitəyə məlumat verməlidir.   

 

9. İstənilən Üzv 11-ci Maddənin 3-cü bəndində qeyd edilən istənilən qeyri-hökumət tədbirləri haqqında 

Mühafizə Tədbirləri üzrə Komitəyə məlumat verə bilər.   

 

10. Bu Sazişə istinadən Mallarla Ticarət üzrə Şuraya təqdim edilən bütün bildirişlər adətən Mühafizə 

Tədbirləri üzrə Komitə vasitəsilə edilməlidir.  

 

11. Bu Sazişdə bildirişə dair qeyd olunan müddəalar heç bir Üzvdən açıqlanması qanunun tətbiqinə 

mane ola biləcək və ya digər şəkildə ictimai marağa zidd ola biləcək və ya dövlət və ya özəl xüsusi 

müəssisələrin qanuni kommersiya maraqlarına xələl gətirə biləcək məxfi məlumatın açıqlanmasını tələb 

etməməlidir. 

 

 

Maddə 13 

 

Nəzarət 

 

1. Mühafizə Tədbirləri üzrə Komitə Mallarla Ticarət üzrə Şuranın tabeliyində yaradılır və ona üzv 

olmaq istəyini bildirən istənilən bir Üzvün iştirak etməsi üçün açıqdır. Komissiyanın aşağıdakı funksiyalara 

malik olacaqdır:   

(a) bu Sazişin ümumi icrasına nəzarət etmək və Mallarla Ticarət üzrə Şuraya illik hesabat 

vermək və onun daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində tövsiyyələr vermək;   

 

(b) təsirə məruz qalmış Üzvün müraciəti əsasında mühafizə tədbiri ilə əlaqədar olaraq bu 

Sazişin prosessual tələblərinə riayət olunub-olunmadığını araşdırmaq və bunun nəticələri 

barəsində Mallarla Ticarət üzrə Şuraya məlumat vermək;  

 

(c) əgər Üzvlər müraciət edərlərsə, onlara bu Sazişin müddəaları üzrə məsləhətləşmələr 

aparılmasında yardım göstərmək;   

 

(d) 10-cu Maddənin və 11-ci Maddənin 1-ci bəndinin əhatə etdiyi tədbirləri təhlil etmək, bu cür 

tədbirlərin aradan qaldırılması mərhələlərini təftiş etmək və buna müvafiq olaraq Mallarla 

Ticarət üzrə Şuraya hesabat vermək; 

 

(e) mühafizə tədbiri tətbiq edən Üzvün müraciəti əsasında imtiyaz və ya digər öhdəliklərin 

dayandırılması təkliflərinin “mahiyyət baxımından ekvivalent” olub-olmadığını nəzərdən 

keçirmək və buna müvafiq olaraq Mallarla Ticarət üzrə Şuraya hesabat vermək; 

 

(f) bu Saziş üzrə təqdim edilən bütün bildirişləri qəbul etmək və nəzərdən keçirmək və buna 

müvafiq olaraq Mallarla Ticarət üzrə Şuraya hesabat vermək; və    

 

(g) Mallarla Ticarət üzrə Şuranın müəyyən etdiyi və bu Sazişlə əlaqəli olan hər hansı digər bir 

funksiyanı həyata keçirmək.  

 



2. Komitəyə öz nəzarət funksiyasını həyata keçirməkdə köməklik göstərmək üçün Katiblik bu Sazişin 

tələblərinin yerinə yetirilməsinə dair bildirişlərə və əldə olunan digər etibarlı məlumatlara əsaslanan cari illik 

faktiki hesabat hazırlamalıdır. 

 

Maddə  14 

 

Mübahisələrin Həlli  

 

 GATT 1994-ün XXII və XXIII Maddələrinin Mübahisələrin Həlli üzrə Anlaşma ilə təkmilləşdirilən 

və tətbiq edilən müddəaları bu Saziş üzrə məsləhətləşmələrin aparılması və meydana çıxan mübahisələr həll 

edilməsinə tətbiq edilməlidir.   

 

 

 

 

 

 

ƏLAVƏ 

 

11-Cİ MADDƏNİN 2-Cİ BƏNDİNDƏ İSTİNAD OLUNAN İSTİSNA   

 

 

Aidiyyəti Üzv Məhsul Xitam  

Aİ/Yaponiya Minik avtomobilləri, keçilməz 

yollarda hərəkət edən nəqliyyat 

vasitələri, malların daşınması 

üçün nəzərdə tutulan yüngül 

nəqliyyat vasitələri, yüngül yük 

maşınları (5 tonadək) və tam 

şəkildə sökülüb-yığılan formada 

olan eyni nəqliyyat vasitələri 

(Tam Sökülüb-Yığılan dəstlər).  

31 dekabr 1999-cu il   

 

 

 

 


