
MƏNŞƏ QAYDALARI HAQQINDA SAZİŞ 
 

 

Üzvlər , 

 

 Nazirlərin 20 sentyabr 1986-cı il tarixdə Çoxtərəfli Ticarət Danışıqlarının Uruqvay Raundunun 

“dünya ticarətinin gələcək liberallaşdırılmasının və genişləndirilməsinin təmin edilməsi”nə, “GATT-ın 

rolunun gücləndirilməsi”nə və “GATT sisteminin dəyişən beynəlxalq iqtisadi şəraitə uyğunlaşma 

qabiliyyətinin artırılması”na istiqamətlənməsinə dair razılaşdıqlarını qeyd edərək;  

 

 GATT 1994-ün məqsədlərinə nail olunmasını arzu edərək;  

 

 Malların mənşəyinin aydın və əvvəlcədən gözlənilən qaydalarının və onların tətbiqinin 

beynəlxalq ticarətin axınını asanlaşdırdığını qəbul edərək;  

 

 Malların mənşə qaydalarının özü-özlüyündə ticarət üçün lüzumsuz maneələr yaratmamasının 

təmin edilməsini arzu edərək;  

 

 Malların mənşə qaydalarının GATT 1994 üzrə Üzvlərin hüquqlarının ləğv etməməsini və ya 

azaldılmamasını arzu edərək;  

 

 Malların mənşə qaydalarına aid olan qanunların, normativ aktların və təcrübənin aydınlığının 

təmin edilməsinin arzuedilən olduğunu qəbul edərək;  

 

 Malların mənşə qaydalarının ədalətli, şəffaf, əvvəlcədən gözlənilən, ardıcıl və neytral qaydada 

hazırlanması və tətbiq edilməsini təmin etməyi arzu edərək;    

 

 Hazırkı Saziş çərçivəsində yaranan mübahisələrin tez, səmərəli və ədalətli şəkildə həll edilməsi 

üçün məsləhətləşmə mexanizmlərinin və prosedurların mövcudluğunu qəbul edərək;  

 

 Malların mənşə qaydalarının uyğunlaşdırılmasını və dəqiqləşdirilməsini arzu edərək;   

 

Bununla aşağıdakılara dair razılığa gəlirlər:  

 

 

HİSSƏ I 

 

ANLAYIŞLAR VƏ ƏHATƏ DAİRƏSİ 

 

 

Maddə 1 

Malların mənşə qaydaları 

 

1. Hazırkı Sazişin I və IV Hissələrinin məqsədləri üçün mənşə qaydaları hər hansı Üzv tərəfindən 

malların mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi məqsədilə istifadə olunan qanunların, normativ 

aktların və ümumi qaydada tətbiq olunan inzibati qərarlarının məcmusu kimi 

müəyyənləşdirilməlidir, o şərtlə ki, belə mənşə qaydaları müqavilə və ya avtonom əsaslarla, 

GATT 1994-ün I Maddəsinin 1-ci paraqrafının tətbiqi sahəsindən kənara çıxan tarif 

güzəştlərinin təqdim edilməsi ilə əlaqəli deyil.   

 



2. 1-ci paraqrafda istinad edilən mənşə qaydaları, güzəştsiz ticarət siyasəti alətlərində, o cümlədən 

GATT 1994-ün I, II, III, XI və XIII maddələrinə uyğun ən əlverişli rejimi; GATT 1994-ün VI 

Maddəsinə uyğun antidempinq və kompensasiya rüsumlarını; GATT 1994-ün XIX 

Maddəsinə uyğun mühafizə tədbirlərini; GATT 1994-ün IX Maddəsinə uyğun mənşəyə 

münasibətdə nişanlanma tələblərini; və hər hansı diskriminativ kəmiyyət məhdudiyyətləri və 

ya tarif kvotaların tətbiqində istifadə olunan mənşə qaydalarını əhatə etməlidir. Bunlar, 

həmçinin dövlət satınalmalarının həyata keçirilməsi və xarici ticarətin statistikasının 

aparılması məqsədilə istifadə olunan mənşə qaydalarını əhatə etməlidirlər.1 

 

 

 

HİSSƏ II 

 

MALLARIN MƏNŞƏ QAYDALARININ TƏTBİQİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ ÜZRƏ QAYDALAR  

 

 

Maddə 2 

Keçid Müddəti ərzində qaydalar   

 

IV Hissədə irəli sürülən malların mənşə qaydaları üzrə iş proqramının başa çatmasına qədər, Üzvlər 

aşağıdakıları təmin etməlidirlər: 

 

 (a) ümumi qaydada tətbiq olunan inzibatı qərarlar qəbul edilərkən, yerinə yetirilməli olan 

tələblər aydın şəkildə müəyyən edilməlidir. Xüsusilə də: 

 

(i) tarif təsnifatının dəyişdirilməsi meyarı tətbiq olunduğu hallarda, belə mənşə 

qaydası və bu qaydadan istənilən istisna, bu qaydanın əsaslandığı tarif 

nomenklaturasının kodlarını, alt-başlıqlarını və ya başlıqlarını aydın şəkildə 

göstərməlidir;   

 

(ii) advalor faiz meyarı tətbiq olunduğu hallarda, mənşə qaydalarında, həmçininbu 

advalor faizin hesablanma metodu da göstərilməlidir;  

 

(iii) istehsal və ya emal üzrə əməliyyatlar əsasında meyar təyin edildiyi hallarda, 

nəzərdə tutulan malın mənşə meyarı kimi istifadə olunan əməliyyat dəqiq 

göstərilməlidir;   

 

(b) mənşə qaydaları ilə əlaqədar olduğu tədbir və ya alətlərdən asılı olmayaraq, bunlar 

birbaşa və ya dolayı yolla ticarətə təsir üçün alət kimi istifadə olunmur; 

 

(c) mənşə qaydaları özü özlüyündə beynəlxalq ticarətə məhdudlaşdırıcı, pozucu və ya qırıcı 

təsir göstərməməlidir. Bunlar əsassız sərt tələblər irəli sürməməli və ya mənşə ölkəsinin 

müəyyən edilməsi üçün ilkin şərt kimi istehsal və ya emal ilə əlaqəli olmayan hər hansı 

şərtin yerinə yetirilməsini tələb etməməlidirlər. Lakin birbaşa istehsal və ya emal ilə 

əlaqəli olmayan xərclər (a) bəndinə uyğun olaraq advalor faiz meyarının tətbiqi 

məqsədilə daxil edilə bilər; 

 

                                                           
1 Belə başa düşülür ki, bu müddəa “yerli sənaye” və ya “yerli sənayenin oxşar malları” və ya oxşar terminlərin izah 
edilməsi məqsədilə müəyyənləşdirilən malın mənşə tərifinə xələl gətirmir.   



(d) idxal və ixrac zamanı tətbiq edilən mənşə qaydaları, malın hazırkı ölkədə istehsal olunub-

olunmadığını müəyyən etmək məqsədilə istifadə edilən mənşə qaydalarından daha sərt 

olmamalı və bu malın istehsalçılarının milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, digər 

Üzvlər arasında ayrı-seçkiliyə gətirməməlidir2; 

 

(e) malların mənşə qaydaları ardıcıllıqla, eyni şəkildə, qərəzsiz və məntiqli qaydada tətbiq 

olunur;  

 

 (f) onların mənşə qaydaları müsbət standarta əsaslanır. Malın mənşəyini müəyyən etməyən 

əlamətlərə əsaslanan (mənfi standart) mənşə qaydalarının tətbiqinə, müsbət standartın 

izah edilməsi üçün və ya mənşənin müsbət təyin etməsinin zəruri olmadığı xüsusi (fərdi) 

hallarda icazə verilir.   

 

 (g) mənşə qaydalarına aid qanunlar, təlimatlar, məhkəmə qərarları və ümumi tətbiq üzrə inzibati 

qaydalar GATT 1994-ün X Maddəsinin 1-ci paraqrafının müddəalarına aid olduqları kimi 

və bunlara müvafiq olaraq nəşr edilir;   

 

(h) ixracatçı, idxalatçı və ya əsaslı səbəbi olan hər hansı şəxsin müraciəti əsasında malın mənşə 

ölkəsinin müəyyənləşdirilməsinə dair qərar mümkün qısa müddət ərzində, lakin malın mənşə 

ölkəsinin müəyyən edilməsi ilə bağlı qərara dair müraciət alındıqdan 150 gündən3 gec 

olmayaraq verilir, o şərtlə ki, mal haqqında bütün zəruri məlumatlar təqdim olunmuşdur. Belə 

qərarlara dair müraciətlər bu mal ilə ticarətin başlanmasından əvvəl qəbul olunmalı və 

gələcəkdə istənilən vaxt qəbul edilə bilər. Belə qərarlar üç il ərzində qüvvədə qalmalıdır, bu 

şərtlə ki, mənşə qaydaları daxil olmaqla, onların əsasında edilən fakt və şərtlər müqayisəli 

qalır. Maraqlı tərəfləri əvvəlcədən məlumatlandırmaqla, belə qiymətləndirilmələr, (j) alt-

paraqrafla nəzərdə tutulan baxış zamanı bu qərara zidd olan qərar qəbul edildiyi halda artıq 

qüvvədə qalan hesab olunmayacaq. Belə qiymətləndirmələr, (k) altparaqrafın müddəalarının 

nəzərə alınması şərtilə ictimaiyyətə açıq olmalıdırlar;  

 

(i) öz mənşə qaydalarına dəyişikliklər edilərkən və ya yeni mənşə qaydaları daxil edilərkən, belə 

dəyişikliklər qanun və normativ aktlarda müəyyən olunduğu kimi geri dönüş şəklində tətbiq 

edilməyəcək; 

 

(j) malların mənşəyinin müəyyən edilməsi ilə bağlı həyata keçirilən istənilən inzibati tədbir ən 

qısa müddət ərzində həmin inzibati tədbiri müəyyənləşdirən orqandan asılı olmayan, həmin 

qərarı dəyişdirə və ya ləğv edə bilən məhkəmə, arbitraj və ya inzibati tribunal tərəfindən 

baxıla bilən olmalıdır; 

 

(k) bütün məxfi məlumat və ya mənşə qaydalarının tətbiqi məqsədilə məxfi şəkildə təqdim 

olunan məlumat müvafiq dövlət orqanları ilə tam məxfi olaraq qəbul olunur, bu dövlət 

orqanları belə məlumatı, bunun açıqlanması məhkəmə prosesi çərçivəsində tələb olunduğu 

hallar istisna olmaqla, onu təqdim edən şəxs və ya hökumətin xüsusi icazəsi olmadan 

açıqlamamalıdırlar.   

 

 

                                                           
2 Dövlət satınalmaları üçün tətbiq edilən mənşə qaydalarına münasibətdə bu müddəa Üzvlər tərəfindən GATT 1994 
üzrə qəbul olunan öhdəliklərdən əlavə öhdəlik yaratmayacaq.    
 
3 ÜTT haqqında Sazişin qüvvəyə mindiyi tarixdən bir il ərzində edilən müraciətlərə münasibətdə Üzvlərdən belə 
qərarların yalnız mümkün qısa müddət ərzində qəbul edilməsi tələb oluna bilər.  



Maddə 3 

Keçid Müddətindən sonrakı qaydalar   

 

  

Bütün Üzvlərin məqsədinin, IV Hissədə göstərilən uyğunlaşdırma üzrə işçi proqramın nəticəsi kimi 

uyğunlaşdırılmış mənşə qaydalarının yaradılması olduğunu nəzərə alaraq, Üzvlər uyğunlaşdırılmış işçi 

pqroqramının nəticələrinin icrasından sonra aşağıdakıları təmin etməlidirlər:     

 

 (a) onlar 1-ci Maddədə göstərildiyi kimi, mənşə qaydalarını bütün məqsədlər üçün eyni 

tətbiq edirlər;  

 

(b) onların mənşə qaydalarına uyğun olaraq konkret malın mənşə ölkəsi kimi ya malın tam 

əldə edildiyi ölkə, ya da ki, bu malın istehsalında bir ölkədən çox ölkə iştirak etdiyi 

təqdirdə, ən son əhəmiyyətli emal həyata keçirildiyi ölkə hesab olunur; 

 

(c)  idxal və ixrac zamanı tətbiq edilən mənşə qaydaları, malın hazırkı ölkədə istehsal olunub-

olunmadığını müəyyən etmək üçün tətbiq edilən mənşə qaydalarından daha sərt 

olmamalıdır və hazırkı malın istehsalçılarının milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, 

digər Üzvlər arasında ayrı-seçkiliyə gətirib çıxarmamalıdır; 

 

(d) malların mənşə qaydaları ardıcıllıqla, eyni şəkildə, qərəzsiz və məntiqli qaydada tətbiq 

olunur;    

 

(e) mənşə qaydalarına aid olan qanunlar, tapşırıqlar, aktlar, məhkəmə qərarları və ümumi 

qaydada tətbiq olunan inzibati qərarlar GATT 1994-ün X Maddəsinin 1-ci paraqrafının 

müddəalarına aid olduqları kimi və bunlara müvafiq nəşr edilir;   

 

(f) ixracatçının, idxalatçının və ya əsaslı səbəblərə malik olan istənilən şəxsin müraciətinə 

əsasən, malın mənşə qiymətləndirilməsi haqqında məlumat mümkün qısa müddət ərzində, 

lakin belə qərar haqqında müraciət alındıqdan 150 gündən gec olmayaraq təqdim edilir, bu 

şərtlə ki, mal haqqında bütün zəruri məlumatlar təqdim olunmuşdur. Malın mənşə ölkəsinin 

müəyyən edilməsi haqqında müraciətlər bu mal ilə ticarətə başladıqdan əvvəl qəbul olunur və 

gələcəkdə istənilən vaxt qəbul edilə bilər. Belə qərarlar üç il ərzində qüvvədə qalmalıdır, bu 

şərtlə ki, mənşə qaydaları daxil olmaqla, onların əsasında edilən fakt və şərtlər müqayisəli 

qalır. Belə qərarlar, maraqlı tərəflərə təqdim edildikdə, (h) altparaqrafda nəzərədə tutulan 

baxış zamanı bu qərara zidd olan qərar qəbul olunduğu təqdirdə, artıq qüvvədə qalan hesab 

olunmayacaqlar. Belə qərarlar (i) altparaqrafın müddəalarının nəzərə alınması şərtilə 

ictimaiyyətə açıq olmalıdırlar; 

 

(g) öz mənşə qaydalarına dəyişikliklər edilərkən və ya yeni mənşə qaydaları daxil edilərkən, belə 

dəyişikliklər qanun və normativ aktlarda müəyyən olunduğu kimi və bunlara xələl gətirmədən 

geri dönüş şəklində tətbiq edilməyəcək; 

 

(h) malların mənşəyinin müəyyən edilməsi ilə bağlı həyata keçirilən istənilən inzibati tədbir ən 

qısa müddət ərzində həmin inzibati tədbiri müəyyənləşdirən orqandan asılı olmayan, həmin 

qərarı dəyişdirə və ya ləğv edə bilən məhkəmə, arbitraj və ya inzibati tribunal tərəfindən 

baxıla bilən olmalıdır; 

 

(i) bütün məxfi məlumat və ya mənşə qaydalarının tətbiqi məqsədilə məxfi şəkildə təqdim 

olunan məlumat müvafiq dövlət orqanları tərəfindən tam məxfi olaraq qəbul olunur, bu dövlət 

orqanları, açıqlanması məhkəmə prosesi çərçivəsində tələb olunduğu hallar istisna olmaqla, 



belə məlumatı onu təqdim edən şəxs və ya hökumətin xüsusi icazəsi olmadan 

açıqlamamalıdır. 

 

 

HİSSƏ III 

 

BİLDİRİŞ, BAXIŞ, MƏSLƏHƏTLƏŞMƏ VƏ MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİNƏ DAİR  

PROSEDUR QAYDALARI    

 

 

Maddə 4 

Qurumlar 

 

1. Bununla ÜTT-nin hər bir Üzvünün nümayəndəsindən ibarət Mənşə Qaydaları üzrə Komitə 

(bundan sonra “Komitə” adlandırılacaq) yaradılır. Komitə sədr seçməlidir və zərurət yarandıqca, 

lakin ildə bir dəfədən gec olmayaraq, Üzvlərlə I, II, III və IV Hissələrin tətbiqinə dair məsələlər 

və ya bu Hissələrdə müəyyən olunan məqsədlərə nail olmaq ilə bağlı  məsləhətləşmələrin 

aparılmasına imkan yaratmaq, həmçinin Komitəyə hazırkı Sazişə uyğun və ya Mallarla Ticarət 

üzrə Komitə tərəfindən tapşırılan digər funksiyaların icrası  məqsədilə iclaslar keçirməlidir. 

Zərurət yarandığı təqdirdə, Komitə hazırkı Sazişə dair məlumat və tövsiyə almaq üçün 2-ci 

paraqrafda adı çəkilən Texniki Komitəyə müraciət edəcək. Komitə, həmçinin hazırkı Sazişin 

məqsədlərinə nail olmaq üçün zəruri hesab etdiyi digər fəaliyyət ilə bağlı Texniki Komitəyə 

müraciət göndərə bilər. ÜTT Katibliyi Komitənin katibliyi qismində fəaliyyət göstərəcək.   

 

2. Əlavə I göstərildiyi kimi, Gömrük Əməkdaşlığı üzrə Şuranın (GƏŞ) himayəsi altında Mənşə 

Qaydaları üzrə Texniki Komitə (bundan sonra “Texniki Komitə” adlandırılacaq) yaradılmalıdır. 

Texniki Komitə IV Hissədə nəzərdə tutulan və Əlavə I təyin olunmuş texniki işi həyata 

keçirməlidir. Zərurət yarandığı təqdirdə, Texniki Komitə hazırkı Sazişə aid olan məsələlər üzrə 

Komitəyə məlumat və tövsiyələr üçün müraciət etməlidir. Texniki Komitə, həmçinin hazırkı 

Sazişin məqsədlərinin yerinə yetirilməsi üçün zəruri hesab etdiyi digər işlərin həyata 

keçirilməsini Komitədən istəyə bilər. GƏŞ Katibliyi Texniki Komitənin katibliyi qismində 

fəaliyyət göstərəcək. 

 

 

 

Maddə 5 

Mənşə Qaydalarının Dəyişdirilməsi və Yeni Mənşə Qaydalarının Təqdimatı üzrə Məlumat və Prosedurlar  

 

1. Hər bir Üzv onun üçün ÜTT haqqında Sazişin qüvvəyə mindiyi tarixdən 90 gün ərzində Katibliyə 

malların mənşə qaydalarını, həmin tarixə qüvvədə olan mənşə qaydaları ilə bağlı məhkəmə 

qərarları və ümumi qaydada tətbiq olunan inzibati qərarlarını təqdim edir. Diqqətsizlik 

nəticəsində mənşə qaydası təqdim edilmədiyi təqdirdə, aidiyyəti Üzv, bu fakt aşkar olunan kimi, 

qayda haqqında məlumatı dərhal təqdim etməlidir. Katiblikdə alınan və burada mövcud olan 

məlumat siyahıları Üzvlərə Katiblik tərəfindən paylanılmalıdır.    

 

2. 2-ci Maddədə istinad edilən dövr ərzində öz mənşə qaydalarına, cüzi dəyişiklikdən başqa 

dəyişikliklər edən və ya hazırkı Maddənin məqsədləri üçün, 1-ci paraqrafda göstərilən və 

Katibliyə təqim edilməyən istənilən mənşə qaydasını daxil edən, yeni mənşə qaydalarını təqdim 

edən Üzvlər bu haqda bildirişi, dəyişdirilmiş və ya yeni təqdim olunmuş qaydanın qüvvəyə 

minməsindən ən azı 60 gün əvvəl dərc etməlidirlər, belə ki, maraqlı tərəflər hər hansı mənşə 

qaydasının dəyişdirilməsi və ya yeni mənşə qaydasının təqdim edilməsi haqqında məlumat əldə 



etsinlər, hər hansı Üzv üçün müstəsna hallar yarandığı və ya yaranması təhlükəsi vəziyyəti istisna 

olmaqla. Belə istisna hallarda Üzv dəyişdirilmiş və ya yeni təqdim olunmuş mənşə qaydasını 

mümkün qədər tez dərc etməlidir.  

 

 

Maddə 6 

Baxış 

1. Komitə hazırkı Sazişin məqsədlərini nəzərə alaraq, Sazişin II və III Hissələrin icrasının və 

işləməsinin illik baxışlarını keçirəcək. Komitə illik olaraq Mallarla Ticarət üzrə Şuranı belə 

baxışların əhatə etdiyi dövr ərzində baş verən dəyişikliklər haqqında məlumatlandıracaq.   

 

2. Komitə I, II və III Hissələrin müddəalarının baxışını keçirəcək və uyğunlaşdırma üzrə iş 

proqramının nəticələrinin əks etdirilməsi məqsədilə zəruri dəyişiklikləri təklif edəcək. 

 

3. Komitə Texniki Komitə ilə əməkdaşlıq edərək, 9-cü Maddədə irəli sürülən məqsəd və prinsipləri 

nəzərə almaqla, uyğunlaşdırma üzrə iş proqramının nəticələrinin baxışını keçirmək və 

dayişikliklər təklif etmək imkanı verən mexanizmi yaradacaq. Bura, xüsusilə də, istənilən 

texnoloji dəyişikliyin təsirinə məruz qalan yeni istehsal proseslərinin nəzərə alınması üçün 

qaydaların daha işlək və ya daha müasir olacaq halları daxil edilə bilər.     

 

Maddə 7 

Məsləhətləşmə 

 

 GATT 1994-ün XXII Maddəsinin müddəaları, Mübahisələrin Həlli üzrə Saziş çərçivəsində tərtib 

və tətbiq edilən şəkildə hazırkı Sazişə tətbiq edilə bilər.  

 

 

Maddə 8 

Mübahisələrin Həlli 

 

 GATT 1994-ün XXIII Maddəsinin müddəaları, Mübahisələrin Həlli üzrə Saziş çərçivəsində tərtib 

və tətbiq edilən şəkildə hazırkı Sazişə tətbiq edilə bilər. 

 

 

HİSSƏ IV 

 

MƏNŞƏ QAYDALARININ UYĞUNLAŞDIRILMASI   

 

Maddə 9 

Məqsəd və Prinsiplər 

1. Qaydaların uyğunlaşdırılması məqsədi ilə və xüsusilə də, dünya ticarətinin həyata keçirilməsində 

stabilliyin artırılması üçün Nazirlik Konfransı GƏŞ ilə birgə aşağıda göstərilən iş proqramını sadalanan 

prinsiplər əsasında yerinə yetirəcək: 

 

(a) mənşə qaydaları 1-ci Maddədə irəli sürülən bütün məqsədlər üçün bərabər şəkildə tətbiq 

edilməlidir;  

 

(b) mənşə qaydaları ilə nəzərə alınmalıdır ki, konkret malın mənşə ölkəsi kimi müəyyən 

edilən ölkə ya malın tam əldə olunduğu ölkə, ya da ki, hazırkı malın istehsalında bir neçə 

ölkə iştirak etdiyi təqdirdə, ən son əhəmiyyətli emal həyata keçirilən ölkə sayılmalıdır; 

 



(c) mənşə qaydaları obyektiv, anlaşılan və öncədən gözlənilən olmalıdır;   

 

(d) mənşə qaydalarının əlaqəli ola biləcəyi tədbir və ya alətdən asılı olmayaraq, bunlar birbaşa və 

dolayı yolla ticarətin məqsədlərinə nail olmaq üçün alətlər kimi istifadə edilməməlidir. Onlar 

özləri özlərində beynəlxalq ticarətə məhdudlaşdırıcı, təhrif edici və ya dağıdıcı təsir 

göstərməməlidirlər. Onlar əsassız ciddi şərtlər irəli sürməməli və ya istehsal və ya emal ilə 

əlaqəli olmayan, mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi üçün ilkin hesab ediləcək hər hansı bir 

şərtin yerinə yetirilməsini tələb etməməlidirlər. Lakin birbaşa istehsal və ya emal ilə əlaqəli 

olmayan xərclər advalor faizi meyarının tətbiqi məqsədilə daxil oluna bilər; 

 

(e) mənşə qaydaları ardıcıllıqla, eyni şəkildə, qərəzsiz və məntiqli qaydada tətbiq oluna 

bilməlidir;   

  

(f) mənşə qaydaları məntiqi uyğun olmalıdır;   

 

(g) mənşə qaydaları müsbət standarta əsaslanmalıdır. Mənfi standartlardan müsbət 

standartların aydınlaşdırılması üçün istifadə edilə bilər.  

 

İş proqramı 

 

2. (a) İş proqramı ÜTT haqqında Sazişin qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra mümkün qədər tez 

irəli sürülməli və başlandıqdan üç il ərzində tamamlanır.  

 

(b) 4-cü Maddədə qeyd olunan Komitə və Texniki Komitə bu işi həyata keçirmək üçün 

müvafiq orqanlar kimi çıxış etməlidirlər.  

 

(c) GƏŞ-in bu fəaliyyətdə hərtərəfli iştirakına yardım göstərmək məqsədilə, Komitə Texniki 

Komitəyə 1-ci paraqrafda sadalanan prinsiplər əsasında, aşağıda göstərilən işdən irəli 

gələn öz şərh və rəyinin verilməsinə dair müraciət edəcək. Uyğunlaşdırma üzrə iş 

proqramının vaxtlı-vaxtında bitməsini təmin etmək məqsədilə, bu iş mallar qrupları 

əsasında, Harmonikləşdirilmiş Sistemin (HS) mal nomenklaturasının müxtəlif fəsil və 

bölmələri üzrə həyata keçirilməlidir 

 

(i) Tam şəkildə əldə edilmiş mallar və minimal əməliyyat və ya emal 

 

Texniki Komitə aşağıdakıların uyğunlaşdırılmış təriflərini hazırlayacaq:  

 

- bir ölkədə tam şəkildə əldə edilən kimi nəzərə alınacaq mallar. Bu iş mümkün 

qədər ətraflı göstərilməlidir;   

 

- malın mənşəyini özü-özlüyündə dəyişdirməyən minimal əməliyyatlar və ya 

proseslər.   

 

Bu işin nəticəsi Komitə tərəfindən müraciət alındığı tarixdən üç ay ərzində Komitəyə 

təqdim edilir.  

 

(ii) Əhəmiyyətli dərəcədə Dəyişmə - Tarif Təsnifatında dəyişiklik  

 

- Texniki Komitə, əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmə meyarı əsasında, konkret mal və ya 

mal qrupu üzrə mənşə qaydalarının hazırlanması məqsədilə tarif nomenklaturunda 

altbaşlıqların və ya başlıqların dəyişdirilməsinin istifadəsini, həmçinin, uyğun olduğu 



təqdirdə, nomenklaturda bu meyara cavab verən minimal dəyişikliyi nəzərə almalı və 

işləyib hazırlamalıdır.  

 

- Texniki Komitə yuxarıda göstərilən məhsula əsaslanan işin bölgüsünü, HS 

nomenklaturun fəsil və bölmələrini nəzərə almaqla, Komiyətə öz işinin nəticələrini 

ən azı rübdə bir dəfə təqdim etməsi məqsədilə müvafiq şəkildə aparmalıdır. Texniki 

Komitə yuxarıda göstərilən işi Komitədən müraciət aldığı tarixdən bir il və üç ay 

ərzində sona çatdıracaq. 

 

(iii) Əhəmiyyətli dərəcədə Dəyişmə – Əlavə Meyar 

 

HS nomenklaturunun müstəsna şəkildə istifadəsinin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmə 

ifadəsinin müəyyən edilməsinə imkan verməyən hər bir mal qrupu və ya malların 

individual kateqoriyaları üzrə (ii) altparaqrafda göstərilən iş sona çatdıqda, Texniki 

Komitə:  

 

- konkret mallar və ya mal qrupları üzrə mənşə qaydaları işlənib hazırlanarkən,  

əhəmiyyəli dərəcədə dəyişmə meyarı əsasında, advalor faiz meyarını4 və/və ya 

istehsal və ya emal əməliyyatları5 daxil olmaqla digər tələblərin, əlavə və ya 

müstəsna şəkildə, istifadəsini nəzərə alacaq və inkişaf etdirəcək; 

 

- öz təkliflərinin izahını təqdim edə bilər;  

 

- yuxarıda göstərilən məhsula əsaslanan işin bölgüsünü, HS nomenklaturun fəsil və 

bölmələrini nəzərə almaqla, elə şəkildə aparacaq ki, Komiyətə öz işinin 

nəticələrini, ən azı rübdə bir dəfə təqdim etsin. Texniki Komitə yuxarıda 

göstərilən işi Komitədən müraciət aldığı tarixdən iki il və üç ay ərzində sona 

çatdıracaq. 

 

Komitənin rolu 

 

3. 1-ci paraqrafda sadalanan prinsiplər əsasında:   

 

(a) Komitə, Texniki Komitənin şərh və rəylərini qəbul etmək məqsədilə bunları, 2(c) 

paraqrafın (i), (ii) və (iii) altparaqraflarında təqdim olunan vaxt çərçivəsinə uyğun dövri 

şəkildə nəzərdən keçirəcək. Komitə, Texniki Komitəyə işini təkmilləşdirmək və ya 

inkişaf etdirmək və/və ya yeni yanaşmanı işləyib hazırlamaq ilə bağlı müraciət edə bilər. 

Texniki Komitəyə yardım göstərmək məqsədilə, Komitə əlavə işə dair müraciətin 

səbəblərini göstərməli və müvafiq olaraq, alternativ yanaşmalar təklif etməlidir;  

 

(b) 2(c) paraqrafın (i), (ii) və (iii) altparaqraflarında müəyyən edilən bütün işin 

tamamlanmasından sonra Komitə bunları ümumi ardıcıllıq baxımından nəzərdən 

keçirəcək. 

 

Uyğunlaşdırma üzrə İş Proqramının nəticələri və Sonrakı İş 

 

                                                           
4 Advalor faiz meyarı nəzərdə tutulduğu təqdirdə, mənşə qaydalarında, həmçinin bu faizin hesablanma metodu da 
göstərilməlidir 
5 İstehsal və ya emal əsasında meyar nəzərdə tutulduğu təqdirdə, müvafiq malın mənşəyini müəyyən edən 
əməliyyat dəqiq göstərilməlidir. 



4. Nazirlər Konfransı Uyğunlaşdırma üzrə İş Proqramının nəticələrini hazırkı Sazişin ayrılmaz 

hissəsi olan əlavədə təqdim edəcək.6 Nazirlər Konfransı bu əlavənin qüvvəyə minməsi üçün vaxt çərçivəsi 

müəyyən edəcək.    

 

  

 

ƏLAVƏ I 

 

MƏNŞƏ QAYDALARI ÜZRƏ TEXNİKİ KOMİTƏ  

 

 

Səlahiyyətlər 

 

1. Texniki Komitənin davamlı səlahiyyətləri aşağıdakılardan ibarətdir:   

(a) Texniki Komitənin istənilən üzvünün müraciəti ilə Üzvlər tərəfindən mənşə qaydalarının 

gündəlik tətbiqində yaranan konkret texniki problemlərin yoxlanılması və təqdim olunan 

faktlar əsasında müvafiq həlletmə üzrə məsləhət rəyinin verilməsi;   

 

(b) istənilən Üzv və ya Komitə tərəfindən tələb edilə bilən malların mənşəyinin müəyyən 

edilməsinə aid olan hər bir məsələ üzrə məlumatların təqdim olunması və məsləhətlərin 

verilməsi;  

 

(c) hazırkı Sazişin icrası və vəziyyətinin texniki aspektlərinə dair dövri hesabatların 

hazırlanması və yayılması; və   

 

(d) illik olaraq II və III Hissələrin həyata keçirilməsi və fəaliyyətinin texniki aspektlərinin 

nəzərdən keçirilməsi.      

 

2. Texniki Komitə, Komitə tərəfindən ona həvalə edilən digər səlahiyyətləri də həyata keçirəcək.  

 

3. Texniki Komitə konkret məsələlər üzrə işlərin, xüsusilə də, onun qarşısında Üzvlər və ya Komitə 

tərəfindən qoyulan işin məntiqli qısa vaxt ərzində bitirməyə çalışacaq.   

 

Nümayəndəlik 

 

4. Hər bir Üzvün Texniki Komitədə təmsil edilmək hüququ olacaqdır. Hər bir Üzv onu Texniki 

Komitədə təmsil etmək məqsədilə bir nümayəndə və bir və ya bir neçə əvəzedici təyin edə 

bilər. Bu şəkildə Texniki Komitədə təmsil olunan hər bir Üzv hazırkı Əlavədə Texniki 

Komitənin “üzv”ü adlandırılacaq. Texniki Komitənin üzvlərinin nümayəndələrinə Komitənin 

iclaslarında müşavirlər yardım edə bilər. ÜTT Katibliyi həmçinin bu iclaslarda müşahidəçi 

statusunda iştirak edə bilər.    

 

5. ÜTT –nin Üzvləri olmayan GƏŞ üzvləri Texniki Komitənin iclaslarında bir nümayəndə və ya bir 

və ya bir neçə əvəzedici ilə təmsil oluna bilərlər. Bu nümayəndələr Texniki Komitənin 

iclaslarında müşahidəçi statusunda iştirak edəcəklər.   

 

6. Texniki Komitənin sədrinin təsdiqi ilə GƏŞ-in Baş Katibi (hazırkı Əlavədə “Baş Katib” 

adlandırılan) nə ÜTT-nin, nə də ki, GƏŞ-in Üzvü olmayan hökumətlərin nümayəndələrini, 

                                                           
6 Eyni zamanda, gömrük təsnifatı ilə əlaqəli mübahisələrin həllinə dair razılaşmalar da nəzərdən keçiriləcək.  



beynəlxalq hökumət və iqtisadi təşkilatların nümayəndələrini Texniki Komitənin iclaslarında 

müşahidəçi qismində iştirak etmək üçün dəvət edə bilər. 

 

7. Texniki Komitənin iclaslarında iştirak edəcək nümayəndələrin, əvəzedicilərin və müşavirlərin 

namizədlikləri Baş Katibə bildirilməlidir.  

 

 

İclaslar 

 

8. Texniki Komitənin iclasları zərurət yarandıqca, lakin ildə bir dəfədən az olmayaraq keçiriləcək.  

 

Prosedurlar 

 

9. Texniki Komitə öz Sədrini seçəcək və öz prosedurlarını müəyyən edəcək. 

 

 

ƏLAVƏ II 

 

PREFERENSİAL MƏNŞƏ QAYDALARI İLƏ BAĞLI ÜMUMİ BƏYANNAMƏ   

 

1. Bəzi Üzvlərin qeyri-preferensial mənşə qaydalarından fərqli olan preferensial mənşə qaydalarının 

tətbiq etdiyini nəzərə alaraq, Üzvlər bununla aşağıdakılara dair razılığa gəlirlər: 

 

2. Hazırkı Ümumi Bəyannamənin məqsədləri üçün malların mənşəyinin preferensial qaydaları kimi, 

istənilən Üzv tərəfindən mallara, GATT 1994-ün I Maddəsinin 1-ci paraqrafının tətbiqi çərçivəsindən 

kənara çıxan tarif güzəştlərinin verilməsini əsaslandıran, müqavilə və ya müstəqil ticarət rejimi altında 

preferensial rejimi təqdim etmək mümkünlüyünü müəyyənləşdirmək məqsədilə istifadə olunan 

qanunların, normativ aktların və ümumi qaydada tətbiq olunan inzibati qərarların məcmusu qəbul 

olunmalıdır.  

 

3. Üzvlər bunları təmin etməkdə razılaşırlar:  

 

 (a) ümumi qaydada tətbiq olunan inzibati qərarlar verərkən, icrası nəzərdə tutulan tələblər 

aydın şəkildə müəyyən olunmalıdır. Xüsusilə də:  

 

(i) tarif təsnifatının dəyişdirilməsi meyarı tətbiq edilən hallarda, belə preferensial 

mənşə qaydaları və bunlardan hər hansı istisnalar qaydanın istinad etdiyi tarif 

nomenklaturasının alt-bölməsini və ya bölməsini aydın göstərməlidirlər; 

 

(ii) advalor faiz meyarı tətbiq olunduğu hallarda, bu faizin hesablanma metodu, 

həmçinin preferensial mənşə qaydalarında göstərilməlidir;   

 

(iii) istehsal və ya emal əməliyyatı meyarının göstərildiyi hallarda, preferensial 

mənşəni müəyyən edən əməliyyat ətraflı göstərilməlidir;   

 

(b) preferensial mənşə qaydaları müsbət standarta əsaslanır. Preferensial mənşəyi müəyyən 

etməyən (mənfi standart) əlamətləri göstərən preferensial mənşə qaydalarından, müsbət 

standartın aydınlaşdırılması üçün və ya preferensial mənşəyin müsbət 

müəyyənləşdirilməsinin zəruri olmadığı ayrı-ayrı hallarda istifadə etməyə icazə verilir; 

 



(c) preferensial mənşə qaydaları ilə əlaqəli olan onların qanunları, qaydaları, məhkəmə qərarları 

və ümumi qaydada tətbiq olunan inzibati qərarları GATT 1994-ün X Maddəsinin 1-ci 

paraqrafının müddəalarına aid olan kimi və bunlara uyğun dərc edilir; 

 

(d) ixracatçının, idxalatçının və əsaslı səbəbi olan hər hansı şəxsin müraciəti əsasında, malın 

preferensial mənşəyinin müəyyən edilməsi haqqında qərar mümkün qədər tez, lakin belə 

qiymətləndirmə ilə bağlı müraciətin alınmasından sonra 1507 gündən gec olmayaraq qəbul 

edilir, bu şərtlə ki, mal haqqında bütün zəruri məlumatlar təqdim olunmuşdur. Belə 

qiymətləndirmə ilə bağlı müraciətlər nəzərədə tutulan mal ilə ticarət başladıqdan əvvəl və 

gələcəkdə istənilən vaxt qəbul oluna bilər. Belə qərarlar üç il müddətində qüvvədə qalır, bu 

şərtlə ki, preferensial mənşə qaydaları daxil olmaqla, həmin qərarın qəbul edilməsinin 

əsasında duran fakt və şərtlər müqayisəli qalırlar. Maraqlı tərəflərin əvvəlcədən 

məlumatlandırılması şərtilə, bu qərarlar (f) altparaqrafda nəzərdə tutulan baxış zamanı 

bunlara zidd olan qərar qəbul edildikdə artıq qüvvədə qalmış hesab olunmayacaq. Belə 

qiymətləndirmə, (g) altparaqrafının müddəalarının nəzərə alınması şərtilə, ictimaiyyətə açıq 

olmalıdır. 

 

 

(e) öz preferensial mənşə qaydalarına dəyişikliklər edilərkən və ya yeni mənşə qaydaları daxil 

edilərkən, belə dəyişikliklər onların qanunlarında və normativ aktlarında müəyyən olunduğu 

kimi və bunlara xələl gətirmədən, rekroaktiv qaydada tətbiq edilməyəcək; 

 

(f) preferensial mənşəyin müəyyən edilməsi ilə bağlı həyata keçirilən istənilən inzibati tədbir 

ən qısa müddət ərzində həmin inzibati tədbiri müəyyənləşdirən orqandan asılı olmayan, 

həmin qərarı dəyişdirə və ya ləğv edə bilən məhkəmə, arbitraj və ya inzibati tribunal 

tərəfindən baxıla bilən olmalıdır; 

 

 (g) öz xarakterinə görə məxfi məlumat və ya preferensial mənşə qaydalarının tətbiqi 

məqsədilə məxfi şəkildə təqdim olunan məlumat müvafiq dövlət orqanları ilə tam məxfi 

olaraq qəbul olunur, bu dövlət orqanları belə məlumatı, bunun açıqlanması məhkəmə 

prosesi çərçivəsində tələb olunduğu hallar istisna olmaqla, onu təqdim edən şəxs və ya 

hökumətin xüsusi icazəsi olmadan açıqlamamalıdır. 

 

4. Üzvlər, mənşə qaydalarının tətbiq edilən preferensial razılaşmaların siyahısı daxil olmaqla, öz 

preferensial mənşə qaydalarını və aidiyyəti Üzv üçün ÜTT haqqında Sazişin qüvvəyə mindiyi tarixdən 

hüquqi qüvvəyə malik preferensial mənşə qaydalarına aid olan məhkəmə qərarlarını və ümumi qaydada 

tətbiq olunan inzibati qərarlarını ən qısa müddət ərzində Katibliyə təqdim olunmasına dair razılığa 

gəlirlər. Bundan əlavə, Üzvlər öz preferensial mənşə qaydalarının dəyişdirilməsi və ya yeni preferensial 

mənşə qaydaları haqqında Katibliyi mümkün qədər tez məlumatlandırılmasına razıdırlar. Katibliyin aldığı 

və burada mövcud olan məlumatların siyahıları Katiblik tərəfindən Üzvlərə paylanılmalıdır. 

 

 

 

                                                           
7 ÜTT haqqında Sazişin qüvvəyə minməsi tarixindən birinci il ərzində edilən müraciətlərə münasibətdə, Üzvlərdən 
yalnız belə qiymətləndirmələrin mümkün qısa müddət ərzində qəbul edilməsi tələb olunacaq.  


