
  

  
 

 

 

ÜMUMDÜNYA TİCARƏT TƏŞKİLATININ YARADILMASI HAQQINDA 

MƏRAKEŞ SAZİŞİNƏ  

DÜZƏLİŞ EDİLMƏSİ İLƏ BAĞLI PROTOKOL 

27 NOYABR 2014-CÜ İL TARİXLİ QƏRAR 

Baş Şura; 

 

 Ümumdünya Ticarət Təşkilatının yaradılması haqqında Mərakeş Sazişinin ("ÜTT 

haqqında Saziş") X maddəsinin 1-ci bəndini nəzərə alaraq; 

 

 ÜTT haqqında Sazişinin IV maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq görüşlər arasındakı 

vaxt ərzində Nazirlər Konfransının funksiyalarını həyata keçirərək; 

 

Baş Şura tərəfindən 1 Avqust 2004-cü il tarixdə qəbul edilmiş, onun D əlavəsindəki 

qaydalara uyğun olaraq danışıqlara başlamaq üçün qərarı, eləcə də Ticarətin Asanlaşdırılması 

üzrə Sazişin ÜTT haqqında Sazişinin 1A Əlavəsinə daxil edilməsi üçün Düzəliş 

Protokolunun (“Protokol”) tərtib edilməsi məqsədilə Nazirlər Şurası tərəfindən qəbul edilmiş 

7 dekabr 2013-cü il tarixli qərarını xatırlayaraq; 

 

20 Noyabr 2001-ci il tarixli Doha Nazirlər Bəyannaməsinin 47-ci bəndini xatırladaraq; 

 

Doha Nazirlər Bəyannaməsinin 2-ci və 3-cü bəndlərinin,  Baş Şuranın Avqust 2004-cü 

il tarixli qərarının D Əlavəsinin və Ticarətin Asanlaşdırılması üzrə Sazişin müddəalarının 

tətbiq edilməsi üçün inkişaf etməkdə olan və ən az inkişaf etmiş ölkələrə kömək və 

potensialın gücləndirilməsi üçün dəstək göstərilməsinin vacibliyinə dair Ticarətin 

Asanlaşdırılması üzrə Sazişin 13.2-ci maddəsini xatırlayaraq; 

 

Ticarətin Asanlaşdırılması üzrə Sazişin müddəalarının tətbiqi ilə bağlı Üzvlər 

tərəfindən könüllü olaraq ÜTT-yə göstərilən əlavə köməyin davam etdirilməsi üçün dəstəyi 

idarə etmək və həmin dəstəyin D Əlavəsindən əlavə qurumlarla uyğunluğunu asanlaşdırmaq 

məqsədilə Baş Direktorun mövcud ÜTT strukturları daxilində Ticarətin Asanlaşdırılması üzrə 

Saziş Təsisatının yaradılması ilə bağlı bildirişini alqışlayaraq;  

 

Ticarətin Asanlaşdırılması üzrə Hazırlıq Komitəsi tərəfindən təqdim edilmiş Sazişi 

nəzərə alaraq (WT/L/931); 

 

 Təklif olunan dəyişikliyin təsdiq üçün Üzvlərə təqdim edilməsi üçün konsensus 

olduğunu qeyd edərək; 

 

 Aşağıdakılara dair qərar qəbul edir: 

 

1. Bu qərara əlavə edilmiş, ÜTT haqqında Sazişə dəyişiklik edən Protokol qəbul edilir və 

təsdiq üçün üzvlərə təqdim olunur. 



 

  

 

2. Protokol Üzvlər tərəfindən qəbul edilməsi üçün açıqdır. 

 

3. Protokol ÜTT haqqında Sazişin X maddəsinin 3-cü bəndinin müddəalarına uyğun 

olaraq qüvvəyə minməlidir. 

 

_______________ 
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Ümumdünya Ticarət Təşkilatının Üzvləri; 

 

Ticarətin Asanlaşdırılması üzrə Sazişə istinad edərək; 

 

Baş Şuranın Ümumdünya Ticarət Təşkilatının yaradılması haqqında Mərakeş Sazişinin 

("ÜTT haqqında Saziş") X maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən qəbul edilmiş WT/L/940 

sənədindəki Qərarını nəzərə alaraq; 

 

Aşağıdakılara dair razılığa gəlirlər: 

 

1. Bu Protokolun 4-cü bəndə əsasən qüvvəyə minməsi ilə ÜTT haqqında Sazişin 1A saylı 

Əlavəsinə Ticarətin Asanlaşdırılması üzrə Sazişin bu Protokolun Əlavəsində göstərildiyi kimi 

Mühafizə Tədbirləri üzrə Sazişdən sonra yerləşdirilərək əlavə edilməsi ilə dəyişiklik 

ediləcəkdir.   

 

2. Digər Üzvlərin razılığı olmadan bu Protokolun müddəalarının hər hansı birinə nəzərən 

qeyd-şərtlər daxil edilə bilməz. 

 

3. Bu Protokol Üzvlər tərəfindən qəbul edilmək üçün açıqdır. 

 

4. Bu Protokol ÜTT haqqında Sazişinin X maddəsinin 3-cü bəndinə uyğun olaraq 

qüvvəyə minir.1 

 

5. Ümumdünya Ticarət Təşkilatının Baş Direktoru bu Protokolu, onun təsdiq edilmiş 

surətini və 3-cü bəndə uyğun olaraq hər bir təsdiqlə bağlı bildirişi dərhal bütün Üzvlərə 

təqdim etmək şərtilə özündə saxlayacaqdır.  

 

6. Bu Protokol Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinin 

müddəalarına uyğun olaraq qeydiyyata alınmalıdır. 

 

İyirmi yeddi noyabr iki min on dördüncü il tarixində, Cenevrədə, hər bir mətn orijinal 

olmaqla ingilis, fransız və ispan dillərində bir nüsxədə hazırlanmışdır.  

 

__________ 

                                                
1 ÜTT haqqında Sazişinin X.3-cü maddəsinə əsasən qəbuletmələrin sayının müəyyən edilməsi məqsədilə, Avropa İttifaqının özü və 

ona üzv dövlətlərə münasibətdə qəbuletmə vasitəsi, Avropa İttifaqının ÜTT üzvü olan Üzv Ölkələrinin sayına bərabər olan Üzvlərin 
qəbuletməsi kimi qiymətləndiriləcəkdir .  
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TİCARƏTİN ASANLAŞDIRILMASI ÜZRƏ SAZİŞ 

Preambula 

 

Üzvlər, 

 

 Doha Nazirlər Bəyannaməsi çərçivəsində başlanan danışıqları nəzərə alaraq; 

 

 Doha Nazirlər Bəyannaməsinin (WT/MIN(01)/DEC/1) 27-ci bəndində və Baş Şuranın 

1 avqust 2004-cü il tarixdə qəbul etdiyi Doha İş Proqramı haqqında Qərarın (WT/L/579) D 

Əlavəsində, eləcə də Honq Konq Nazirlər Bəyannaməsinin (WT/MIN(05)/DEC) 33-cü 

bəndində və E əlavəsində nəzərdə tutulan tapşırıq və prinsipləri xatırlayaraq və yenidən 

təsdiqləyərəq; 

 

 GATT 1994-ün V, VIII və X maddələrinin müvafiq aspektlərini tranzitdə olan mallar 

da daxil olmaqla malların hərəkəti, buraxılması və rəsmiləşdirilməsini daha da 

sürətləndirmək məqsədilə aydınlaşdırmaq və təkmilləşdirməyi arzu edərək;  

 

İnkişafda etməkdə olan və xüsusilə də ən az inkişaf etmiş Üzvlərin xüsusi ehtiyaclarını 

qəbul edərək və bu sahədə potensialın gücləndirilməsi üçün kömək və dəstəyi artırmağı arzu 

edərək; 

 

 Ticarətin asanlaşdırılması və gömrük qaydalarına uyğunluq ilə bağlı məsələlərdə 

Üzvlər arasında effektiv əməkdaşlığa olan ehtiyacı qəbul edərək; 

 

 Aşağıdakılara dair razılığa gəlirlər: 

 

I BÖLMƏ 

MADDƏ 1: MƏLUMATLARIN DƏRC EDİLMƏSİ VƏ ƏLÇATANLIĞI 

1  Dərc edilmə 

1.1 Hər bir Üzv aşağıdakı məlumatları hökumətlərin, ticarətçilərin və digər maraqlı 

tərəflərin tanış olması üçün ayrıseçkilik olmadan və asanlıqla əldə edilə biləcək şəkildə dərhal 

dərc etməlidir: 

 (a) idxal, ixrac və tranzit prosedurlarını (dəniz limanı, hava limanı və digər giriş 

nöqtəsi prosedurları da daxil olmaqla) və tələb olunan formaları və sənədləri; 

 (b)  idxal və ixrac üzrə və ya onunla əlaqədar qoyulan istənilən növ rüsum və 

vergilərin tətbiq olunan dərəcələrini; 

(c)  idxal, ixrac və ya tranzit üzrə və ya onlarla əlaqədar olaraq dövlət orqanları 

tərəfindən və ya dövlət orqanları üçün qoyulan ödənişlər və rüsumlar; 



 

  

 (d)  gömrük məqsədləri üçün məhsulların təsnifatı və ya qiymətləndirilməsi qaydaları; 

 (e)  mənşə qaydaları ilə bağlı ümumi olaraq tətbiq edilən qanunlar, qaydalar və 

inzibati tənzimləmələr; 

 (f)  idxal, ixrac və ya tranzit məhdudiyyətləri və ya qadağaları; 

 (g) idxal, ixrac və ya tranzit qaydalarının pozulmasına görə cərimə müddəaları; 

 (h)  apellyasiya və ya yenidən baxılma üçün prosedurlar; 

 (i)  idxal, ixrac və ya tranzitlə bağlı hər hansı ölkə və ya ölkələrlə sazişlər və ya 

onların hissələri; və 

(j)  tarif kvotalarının idarə edilməsi ilə bağlı prosedurlar. 

1.2 Bu müddəalar heç bir halda, 2.2-ci bənddə göstərilən hal istisna olmaqla, məlumatın 

Üzvün öz dilindən fərqli dildə dərc edilməsini və ya təqdim edilməsini tələb etmək kimi 

təfsir edilə bilməz. 

2  İnternet Üzərindən Əlçatan olan Məlumat 

2.1 Hər bir Üzv aşağıdakıları internet üzərindən mümkün olduğu qədər və müvafiq olaraq 

əlçatan etməli və yeniləməlidir: 

 (a)  apellyasiya və yenidən baxılma prosedurları da daxil olmaqla, idxal, ixrac və 

tranzit prosedurlarının hökuməti, ticarətçiləri və digər maraqlı tərəfləri idxal, ixrac 

və tranzit üçün lazım olan müvafiq praktiki mərhələlər barəsində məlumatlandıran 

təsviri1; 

(b) Üzvün ərazisinə idxal, ərazisindən ixrac və ərazisi vasitəsilə tranzit üçün tələb 

olunan formalar və sənədlər; 

 (c) sorğu mərkəz(lər)inin əlaqə məlumatları. 

 

2.2  Mümkün olduğu halda, 2.1(a) bəndində istinad edilən təsvir ÜTT-nin rəsmi dillərindən 

birində də əlçatan edilməlidir. 

 

2.3 Üzvlər ticarətlə əlaqəli müvafiq qanunvericilik və 1.1-ci bənddə istinad edilən digər 

məlumatlar da daxil olmaqla ticarətlə əlaqəli daha çox məlumatların internet üzərindən 

əlçatan edilməsinə təşviq edilir. 

 

3  Sorğu mərkəzləri 

3.1  Hər bir Üzv öz mövcud resursları daxilində, 1.1-ci bənddə əhatə olunan məsələlərlə 

bağlı hökumətlər, ticarətçilər və digər maraqlı tərəflərin məqbul sorğularını cavablandırmaq 

və 1.1(a) yarımbəndində istinad edilmiş tələb olunan formalar və sənədləri təmin etmək üçün 

bir və ya bir neçə sorğu mərkəzi qurmalı və ya saxlamalıdır. 

 

                                                
1 Hər bir Üzv bu təsvirin hüquqi məhdudiyyətlərini öz internet səhifəsində qeyd etmək səlahiyyətinə malikdir. 
 



 

  

3.2 Gömrük ittifaqının üzvləri və ya regional inteqrasiya daxilində təmsil olunan üzvlər 

ümumi prosedurlar üçün 3.1-ci bəndin tələblərini yerinə yetirmək məqsədilə regional 

səviyyədə sorğu mərkəzləri qura və ya saxlaya bilərlər.  

 

3.3 Üzvlər sorğuları cavablandırmaq və tələb olunan formaları və sənədləri təmin etmək 

üçün ödəniş tələb etməməyə təşviq edilirlər. Əgər belə bir ödəniş olarsa, Üzvlər həmin 

ödənişlərin və haqqların məbləğini göstərilmiş xidmətə çəkilən təxmini xərcə mütənasib 

olaraq məhdudlaşdırmalıdırlar.   

 

3.4 Sorğu mərkəzləri sorğunun xarakteri və mürəkkəbliyindən asılı olaraq hər bir Üzvün 

müəyyən etdiyi məqbul vaxt ərzində sorğulara cavab verməli və müvafiq forma və sənədləri 

təmin etməlidirlər.  

 

4  Bildiriş 

Hər bir Üzv 23-cü maddənin 1.1-ci bəndinə əsasən yaradılmış Ticarətin Asanlaşdırılması üzrə 

Komitəyə (bu Sazişdə “Komitə” olaraq istinad edilir) aşağıdakılarla bağlı bildiriş verməlidir: 

 

(a) 1.1-ci bəndin (a)-dan (j)-yə qədər olan yarımbəndlərində göstərilən məlumatların 

dərc edildiyi rəsmi yer(lər); 

(b)  2.1-ci bənddə istinad edilən internet səhifə(ləri)nin vahid resurs göstəriciləri 

(URL); və 

(c) 3.1-ci bənddə istinad edilən sorğu mərkəzlərinin əlaqə məlumatları. 

2-ci MADDƏ: RƏY VERMƏ İMKANI, QÜVVƏYƏ MİNMƏDƏN ƏVVƏL 

MƏLUMAT VERİLMƏ VƏ MƏSLƏHƏTLƏŞMƏLƏR 

1 Rəy vermə imkanı və qüvvəyə minmədən əvvəl məlumat verilmə 

1.1 Hər bir Üzv, mümkün dərəcədə və öz yerli qanunvericilik və hüquq sisteminə uyğun 

şəkildə ticarətçilərin və digər maraqlı tərəflərin tranzitdə olan mallar da daxil olmaqla 

malların hərəkəti, buraxılması və rəsmiləşdirilməsi ilə əlaqədar ümumi olaraq tətbiq edilən 

qanunlar və qaydaların qəbulu və ya onlara düzəlişlər edilməsi ilə bağlı təkliflərə rəy 

bildirməsi üçün müvafiq imkanlar və uyğun müddət təmin etməlidir.  

 

1.2 Hər bir Üzv, mümkün dərəcədə və öz yerli qanunvericilik və hüquq sisteminə uyğun 

şəkildə, ticarətçilərin və digər maraqlı tərəflərin tanış olması üçün tranzitdə olan mallar da 

daxil olmaqla malların hərəkəti, buraxılması və rəsmiləşdirilməsi ilə əlaqədar ümumi olaraq 

tətbiq edilən yeni və ya dəyişiklik edilmiş qanunların və qaydaların qüvvəyə minməzdən 

mümkün qədər əvvəl dərc olunmasını və ya digər şəkildə ictimaiyyətə açıq edilməsini təmin 

etməlidirlər.   

 

1.3 Gömrük rüsumlarına və tarif dərəcələrinə edilmiş dəyişikliklər, şərtləri yüngülləşdirən 

tədbirlər, 1.1 və ya 1.2-ci bəndlərə uyğunluq nəticəsində effektivliyi pozula biləcək tədbirlər, 

təxirəsalınmaz hallarda tətbiq edilən tədbirlər və ya yerli qanunlara və hüquq sisteminə edilən 

kiçik dəyişikliklər 1.1 və 1.2-ci bəndlərə nəzərən istisna hesab edilirlər.  

 

2  Məsləhətləşmələr 



 

  

Hər bir Üzv müvafiq olaraq öz sərhəd orqanları ilə öz ərazisindəki ticarətçilər və ya digər 

maraqlı tərəflər arasında müntəzəm olaraq məsləhətləşmələrin aparılmasını təmin etməlidir. 

 

3-CÜ MADDƏ: MƏCBURİ QƏRARLAR 

1. Hər bir Üzv məqbul formada və müvafiq vaxt çərçivəsində bütün vacib məlumatların 

əks olunduğu yazılı sorğunu təqdim edən ərizəçiyə məcburi qərarı təqdim etməlidir. Əgər 

Üzv məcburi qərarın verilməsindən imtina edərsə, ərizəçini dərhal yazılı formada, müvafiq 

səbəblər və qərarın əsası göstərilməklə məlumatlandırmalıdır.  

 

2. Üzv, məcburi qərarın verilməsindən o halda imtina edə bilər ki, müraciətdə verilən 

sual: 

 (a)   hələ də hansısa dövlət orqanında, apellyasiya tribunalında və ya məhkəmədə 

yenidən baxılma mərhələsindədir; və ya  

 (b) artıq onunla bağlı hər hansı apellyasiya tribunalı və ya məhkəmə tərəfindən qərar 

qəbul edilib. 

 

3. Məcburi qərar, qəbul edildiyi vaxtdan etibarən həmin qərarı dəstəkləyən qanun, faktlar 

və ya vəziyyət dəyişmədiyi halda, məqbul vaxt ərzində qüvvədə olmalıdır. 

 

4. Üzv tərəfindən məcburi qərarın ləğv edildiyi, dəyişiklik edildiyi və ya qüvvədən 

salındığı hallarda, Üzv ərizəçiyə əlaqədar faktlar və qərarın əsası göstərilmək şərtilə yazılı 

formada bildiriş verməlidir. Üzv tərəfindən məcburi qərar yalnız həmin qərarın natamam, 

yalnış, saxta və ya çaşdırıcı məlumatlara əsaslanaraq qəbul edildiyi hallarda hüquqi qüvvəsi 

geriyə şamil olunmaqla ləğv edilə, düzəliş edilə və ya qüvvədən salına bilər.   

 

5. Üzv tərəfindən verilən məcburi qərarın icrası həmin qərarla bağlı müraciət edən 

ərizəçiyə münasibətdə həmin Üzv üçün məcburidir. Üzv, məcburi qərarın icrasının ərizəçi 

üçün məcburi olmasını təmin edə bilər. 

 

6. Hər bir Üzv ən azı aşağıdakıları dərc etməlidir: 

 (a) verilməli olan məlumat və onun formatı da daxil olmaqla, məcburi qərar üçün 

müraciətə dair tələblər; 

 (b) məcburi qərarın veriləcəyi vaxt müddəti; və 

 (c)  məcburi qərarın qüvvədə olacağı müddət. 

 

7. Hər bir Üzv ərizəçinin yazılı tələbi əsasında məcburi qərara və ya onun ləğvi, düzəliş 

edilməsi və ya qüvvədən düşməsi barədə qərara yenidən baxılmasını təmin etməlidir.2 

 

                                                
2 Bu bənd üzrə: (a) yenidən baxılma, məcburi qərardan əvvəl və ya sonra, məcburi qərarı verən rəsmi şəxs, qurum və ya orqan, daha 

yüksək səlahiyyətli və ya müstəqil inzibati orqan və ya məhkəmə orqanı tərəfindən təmin edilər bilər; və (b) ərizəçi üçün 4-cü Maddənin 1-

ci bəndində nəzərdə tutulmuş müddəların təmin olunması Üzvdən tələb edilə bilməz. 

 



 

  

8. Hər bir Üzv məxfi kommersiya məlumatlarının qorunmasının vacibliyini nəzərə 

almaqla məcburi qərarlarla bağlı digər maraqlı tərəflərin əhəmiyyətli marağına səbəb 

olacağını hesab etdiyi hər hansı məlumatın ictimaiyyətə açıq olmasına çalışmalıdır. 

 

9. Anlayışlar və əhatə dairəsi: 

(a) Məcburi qərar ərizə əsasında malın aşağıdakı xarakteristikaları ilə əlaqədar olaraq 

idxalın Üzv tərəfindən təmin edilməli olan hansı rejimlə həyata keçiriləcəyini 

müəyyən edən və malın idxalından əvvəl Üzv tərəfindən ərizəçiyə verilən yazılı 

sənəddir: 

  (i)  malın tarif təsnifatı; və 

  (ii) malın mənşə ölkəsi.3 

(b)  (a) yarımbəndində müəyyən edilən məcburi qərarlara əlavə olaraq, Üzvlər 

aşağıdakılar üzrə də məcburi qərarların təmin edilməsinə təşviq edilirlər: 

(i)  xüsusi növ faktlar əsasında gömrük dəyərinin müəyyənləşdirilməsində 

istifadə edilmək üçün müvafiq metod və ya meyarlar və müraciət forması; 

(ii)  gömrük rüsumlarının azaldılması və ya azadolma ilə bağlı Üzvün 

tələblərinin tətbiqinin mümkünlüyü; 

  (iii)  Üzvün tarif kvotları da daxil olmaqla kvotalar üçün tələblərinin tətbiqi; və 

 (iv)  Üzv tərəfindən haqqında məcburi qərarın verilməsinin uyğun hesab edildiyi 

əlavə məsələlər. 

(c)  ərizəçi qismində ixracatçı, idxalatçı və ya əsaslandırılan səbəbi olan digər şəxs və 

ya onun nümayəndəsi çıxış edə bilər. 

(d)  Üzv tərəfindən ərizəçinin onun ərazisində hüquqi nümayəndəliyinin və ya 

qeydiyyatının olması tələb edilə bilər. Belə tələblər kiçik və orta sahibkarlıq 

subyektlərinin spesifik ehtiyaclarına xüsusi diqqət yetirərək, mümkün qədər, 

məcburi qərar üçün müraciət edə biləcək şəxslərin kateqoriyalarına məhdudiyyət 

qoymamalıdır. Bu tələblər aydın və şəffaf olmalı və ixtiyari və ya əsassız ayrı-

seçkiliyə şərait yaratmamalıdır. 

                                                
3 Aydındır ki, malın mənşə ölkəsi üzrə məcburi qərar bu Sazişin və Mənşə Qaydaları üzrə Sazişin tələblərinə cavab verdiyi halda 

Mənşə Qaydaları üzrə Sazişin məqsədləri üçün mənşə ölkəsinin qiymətləndirilməsi ola bilər. Eyni qaydada, qərar hər iki Sazişin tələblərinə 

cavab verdiyi halda Mənşə Qaydaları üzrə Sazişə əsasən mənşə ölkəsinin qiymətləndirilməsi bu Sazişin məqsədləri üçün məhsulun mənşəyi 
üzrə məcburi qərar ola bilər. Üzvlərdən bu müddəaya əsasən bu Maddənin tələblərinin yerinə yetirilməsi şərtilə mənşə ölkəsinin 

qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar olaraq Mənşə Qaydaları üzrə Sazişə uyğun olaraq təsis edilmiş tənzimləmələrə əlavə olaraq ayrı-ayrı 

qaydaların təsis edilməsi tələb edilmir. 
 



 

  

4-CÜ MADDƏ: APELLYASİYA VƏ YA YENİDƏN BAXILMA ÜÇÜN 

PROSEDURLAR 

1. Gömrükdən inzibati qərarı4 əldə edən hər bir şəxsin, Üzvün ərazisində Üzvün təmin 

etməli olduğu aşağıdakı hüquqları vardır: 

(a)  qərarı verən şəxsdən və ya orqandan daha yuxarı və ya müstəqil inzibati orqana 

apellyasiya və ya yenidən baxılma üçün müraciət; 

 və/və ya 

 

(b)  qərardan apellyasiya şikayəti və ya yenidən baxılma üçün məhkəməyə müraciət. 

 

2. Üzvün qanunveriliciyinə əsasən məhkəmə apellyasiyası və ya yenidən baxılmasından 

əvvəl inzibati apellyasiya və ya yenidən baxılmanın başladılması tələb oluna bilər. 

 

3. Hər bir Üzv apellyasiya və ya yenidən baxılma üçün prosedurların ayrı-seçkilik 

olmadan həyata keçirilməsini təmin etməlidir.  

 

4. Hər bir Üzv, 1(a) yarımbəndində nəzərdə tutulan apellyasiya və ya yenidən baxılmanın 

nəticəsi üzrə qərarın  

 

(a) öz qanun və ya qaydalarında nəzərdə tutulan müddət ərzində; və ya  

 

(b) lüzumsuz gecikmə olmadan 

 

verilmədiyi halda, iddiaçının inzibati və məhkəmə orqanına sonrakı apellyasiya və ya yenidən 

baxılma üzrə müraciət və ya məhkəmə orqanına hər hansı digər müraciət etmək hüququnu 

təmin etməlidir.5 

 

5. Hər bir Üzv müvafiq apellyasiya və ya yenidən baxılma ilə bağlı lazımi prosedurları 

həyata keçirməsi üçün 1-ci bənddə istinad edilən şəxsin inzibati qərarın səbəbləri ilə tanış 

olmasını təmin etməlidir.  

 

6. Hər bir Üzvə bu maddənin müddəalarını gömrükdən başqa digər müvafiq sərhəd idarəsi 

tərəfindən verilmiş inzibati qərara tətbiq etmək tövsiyə olunur. 

 

 

                                                
4 Bu Maddədə inzibati qərar dedikdə hüquqi qüvvəyə malik olmaqla fərdi halda müəyyən bir şəxsin hüquq və öhdəliklərinə təsir 

edən qərar başa düşülür. Bu Maddədəki inzibati qərarın GATT 1994-ün X Maddəsinin müddəaları daxilindəki inzibati hərəkəti və ya Üzvün 

yerli qanunvericiliyi və hüquq sistemində nəzərdə tutulan inzibati hərəkət və ya qərarın qəbul edilməsində müvəffəqiyyətsizliyi əhatə etdiyi 
başa düşülməlidir. Belə müvəffəqiyyətsizliyi həll etmək üçün, Üzvlər 1(a) yarımbəndində nəzərdə tutulan apellyasiya və ya yenidən baxılma 

hüququ əvəzinə gömrük orqanını dərhal inzibati qərarın verilməsinə yönləndirmək üçün alternativ mexanizm və ya məhkəmə müraciəti təsis 

edə bilər.  
5 Bu bənddəki heç bir müddəa Üzvün öz qanun və qaydalarına uyğun olaraq inzibati səssizliyi apellyasiya və ya yenidən baxılma 

üzrə ərizəçinin lehinə qəbul edilmiş qərar hesab etməsinə maneə törətməyəcəkdir. 



 

  

5-Cİ MADDƏ: QƏRƏZSİZLİYİ, AYRISEÇKİLİYİN OLMAMASINI VƏ 

ŞƏFFAFLIĞI TƏMİN EDƏN DİGƏR TƏDBİRLƏR 

 

1  Təkmilləşdirilmiş nəzarət və ya yoxlamalar üçün bildirişlər 

Əgər Üzv, heyvan və bitkilərin həyatı və ya sağlamlığının qorunması ilə bağlı xəbərdarlıq və 

ya məsləhət verilməsi ilə əlaqədar olaraq özünün maraqlı qurumlarına sərhəddə qida 

məhsulları, içkilər və mallarla əlaqədar nəzarətin və ya yoxlamanın səviyyəsini artırmaq üçün 

xəbərdarlıq və ya məsləhət verilməsi sistemini tətbiq və ya təmin edərsə, onların verilməsi, 

ləğvi və ya dayandırılması ilə bağlı aşağıdakı qaydalar tətbiq edilməlidir: 

 (a)  Üzv risk əsasında müvafiq olaraq xəbərdarlıq və ya məsləhət verə bilər; 

 (b)  Üzv bildiriş və ya xəbərdarlığı yalnız bildiriş və ya xəbərdarlığın əsaslandığı 

sanitar və fitosanitar şərtlərin tətbiq edildiyi giriş nöqtələrinə vahid qaydada tətbiq 

edilmək üçün verə bilər; 

 (c)  Üzv, bildiriş və ya xəbərdarlığın verilməsinə şərait yaradan vəziyyətin ortadan 

qalxması və ya dəyişən vəziyyətin ticarətə daha az maneə törədəcək şəkildə həll 

edilməsinə şərait yaranması halında bildiriş və ya xəbərdarlığı dərhal ləğv etməli 

və ya dayandırmalıdır; və 

 (d) Üzv, bildiriş və ya xəbərdarlığın ləğv edilməsi və ya dayandırılması ilə bağlı 

qərar qəbul edərsə, dərhal ayrıseçkilik olmadan və asanlıqla əlçatan şəkildə 

müvafiq olaraq ləğv edilmə və ya dayandırılma ilə bağlı məlumatı dərc etməli və 

ya ixrac edən Üzvü və ya idxalçını bu barədə məlumatlandırmalıdır.   

2   Həbs qoyulması 

Üzv, idxal üçün bəyan edilmiş mallara gömrük orqanları və ya digər səlahiyyətli orqan 

tərəfindən baxış keçirilməsi üçün həbs qoyulması halında, dərhal daşıyıcını və ya idxalatçını 

bu barədə məlumatlandırmalıdır.  

 

3  Yoxlama Prosedurları 

3.1 Əgər idxal üçün bəyan edilmiş mallardan gəlmə anında götürülmüş ilk nümunənin 

yoxlanmasının nəticələri mənfi olarsa, Üzv, sorğu əsasında ikinci yoxlamanın keçirilməsi 

üçün imkan yarada bilər.   

3.2 Üzv ya yoxlamanın aparıla biləcəyi hər hansı laboratoriyanın adını və ünvanını 

ayrıseçkilik olmadan və asanlıqla əlçatan şəkildə dərc etməli, ya da həmin məlumatı 3.1-ci 

maddədə nəzərdə tutulan imkanın yaradılması halında idxalatçıya təqdim etməlidir.  

 

3.3 Üzv malların buraxılması və rəsmiləşdirilməsi üçün 3.1-ci maddəyə əsasən keçirilmiş 

ikinci yoxlamanın nəticəsini nəzərə almalıdır və uyğun olduğu halda belə yoxlamanın 

nəticələrini qəbul edə bilər.  

 

 

MADDƏ 6: İDXAL VƏ İXRAC ÜZRƏ VƏ YA ONLARLA ƏLAQƏDAR OLARAQ 

TƏTBİQ EDİLƏN ÖDƏNİŞ VƏ HAQQLAR ÜZRƏ QAYDALAR VƏ CƏRİMƏLƏR 

 



 

  

1 İdxal və ixrac üzrə və ya onlarla əlaqədar olaraq tətbiq edilən ödəniş və haqqlar 

üzrə ümumi qaydalar 

1.1 1-ci bəndin müddəaları, idxal və ixrac rüsumlarından və GATT 1994-ün III maddəsi 

çərçivəsində Üzvlər tərəfindən malların idxalı və ya ixracı üzrə və ya onlarla əlaqədar tətbiq 

edilən vergilərdən başqa bütün ödənişlərə və haqqlara tətbiq edilir. 

 

1.2 Ödənişlər və haqqlarla bağlı məlumatlar 1-ci Maddəyə uyğun olaraq dərc edilməlidir. 

Bu məlumatlara tətbiq edilən ödənişlər və haqqlar, həmin ödənişlər və haqqları doğuran 

səbəblər, məsul səlahiyyətli orqan və ödənişin vaxtı və edilmə forması daxildir.  

 

1.3 Təxirəsalınmaz hallar istisna olmaqla, yeni və ya dəyişiklik edilmiş haqqlar və 

ödənişlərin dərc edilməsi və onların qüvvəyə minməsi arasında adekvat müddət verilməlidir. 

Belə ödənişlər və haqqlar haqqında məlumat dərc edilməyənə qədər onların tətbiq edilməsinə 

yol verilmir.  

 

1.4 Hər bir Üzv praktiki olduğu halda öz ödəniş və haqqlarını onların sayını və 

müxtəlifliyini azaltmaq niyyəti ilə müntəzəm olaraq nəzərdən keçirməlidir.  

 

2 İdxal və ixrac üzrə və ya onlarla əlaqədar gömrük əməliyyatları üçün tətbiq edilən 

ödəniş və haqqlar üzrə xüsusi qaydalar 

Gömrük əməliyyatları üçün ödəniş və haqqlar: 

 (i) sözügedən spesifik idxal və ixrac üzrə və ya onunla əlaqədar olaraq göstərilən 

xidmətə çəkilən təxmini xərcdən artıq olmamalıdır; və 

 (ii) mallar üzrə gömrük əməliyyatları ilə sıx bağlı olan xidmətlərə görə tutulması 

şərtilə, spesifik idxal və ixrac əməliyyatları ilə birbaşa bağlı olması tələb edilmir.  

 

3 Cərimə qaydaları 

3.1 3-cü Maddənin məqsədləri üçün, “cərimələr” dedikdə Üzvün gömrük administrasiyası 

tərəfindən onun gömrük qanunvericiliyinin, qaydalarının və ya prosessual tələblərinin 

pozulmasına görə tətbiq edilən ödənişlər nəzərdə tutulur.  

 

3.2 Hər bir Üzv gömrük qanunvericiliyinin, qaydalarının və ya prosessual tələblərinin 

pozulmasına görə cərimələrin yalnız onun qanunlarına zidd olduğu üçün məsuliyyət daşıyan 

şəxs(lər)in üzərinə qoyulmasını təmin edir. 

 

3.3 Tətbiq edilən cərimə faktlara və işin hallarına əsaslanmalı və pozuntunun dərəcəsinə və 

sərtliyinə mütənasib olmalıdır. 

 

3.4 Hər bir Üzv, aşağıdakıların qarşısının alınması üçün tədbirlərin qüvvədə olmasını təmin 

etməlidir: 

(a) cərimələrin və rüsumların yığılmasında və qiymətləndirilməsində maraqlar 

toqquşması; və 

(b) cərimənin 3.3-cü bəndə zidd olan qiymətləndirilməsi və ya yığılması üçün stimul 

yaratmaq. 

 



 

  

3.5 Hər bir Üzv, gömrük qanunvericiliyinin, qaydalarının və ya prosessual tələblərinin 

pozulmasına görə cərimə tətbiq edildiyi halda, pozuntunun xarakterini və cərimə məbləği və 

ya həddinin təyin edilməsinin əsaslandığı müvafiq qanun, qayda və ya proseduru göstərməklə 

cərimənin tətbiq olunduğu şəxs(lər)ə yazılı izahat verməlidir.  

 

3.6 Əgər şəxs Üzvün gömrük administrasiyasına gömrük qanunvericiliyinin, qaydalarının 

və ya prosessual tələblərinin pozulması şəraitini pozuntunun gömrük administrasiyası 

tərəfindən aşkara çıxarılmasından əvvəl könüllü olaraq açıqlayarsa, Üzv tərəfindən bu faktın 

həmin şəxsə cərimənin müəyyənləşdirilməsində yüngülləşdirici hal kimi nəzərə alınması 

tövsiyə edilir.   

 

3.7 Bu bəndin müddəaları, 3.1-ci bənddə qeyd olunan tranzit əməliyyatları üzrə cərimələrə 

tətbiq edilir. 

 

MADDƏ 7: MALLARIN BURAXILMASI VƏ RƏSMİLƏŞDİRİLMƏSİ 

1 Gəliş öncəsi əməliyyat 

1.1 Hər bir Üzv, malların gömrük məntəqəsinə çatdığı anda buraxılışının sürətləndirilməsi 

niyyəti ilə əməliyyatların malların gəlməsinə qədər başlanması üçün, nəqliyyat sənədi də 

daxil olmaqla idxal sənədlərinin və tələb olunan digər məlumatların təqdim edilməsinə imkan 

verən prosedurlar qəbul etməli və ya qüvvədə saxlamalıdır.  

1.2 Hər bir Üzv müvafiq olaraq, həmin sənədlərin malların gəlməsinə qədər emal 

edilməsini təmin etmək üçün sənədlərin elektron şəkildə əvvəlcədən verilməsi imkanını təmin 

etməlidir.  

 

2 Elektron ödəniş 

Hər bir Üzv, mümkün dərəcədə idxal və ixracla bağlı gömrük orqanları tərəfindən yığılan 

rüsumların, vergilərin, ödənişlərin və haqqların elektron şəkildə ödənilməsinə şərait yaradan 

prosedurlar qəbul etməli və ya qüvvədə saxlamalıdır.  

3 Malların buraxılmasının gömrük rüsumlarının, vergilərin, ödənişlərin və 

haqqların sonda müəyyən edilməsindən ayrılması 

3.1 Hər bir Üzv, gömrük rüsumlarının, vergilərin, ödənişlərin və haqqların son müəyyən 

edilməsinin malların gəlməsinə qədər, gəlməsi anında və ya malların gəlməsindən etibarən ən 

qısa müddət ərzində təmin edilmədiyi və digər bütün prosedur tələblərinin yerinə yetirildiyi 

halda, malların buraxılmasının həmin son müəyyən edilmədən əvvəl həyata keçirilməsinə 

imkan verən prosedurlar qəbul etməli və ya qüvvədə saxlamalıdır.  

3.2 Üzv bu cür buraxılış üçün aşağıdakıları şərt olaraq tələb edə bilər: 

 

(a) malların gəlməsinə qədər və ya gəlməsi anında müəyyən edilən gömrük 

rüsumlarının, vergilərin, ödənişlərin və haqqların ödənilməsi və həmin ana qədər 

müəyyən edilməyən məbləğə zaminlik, əmanət və ya bununla bağlı öz 

qanunvericilik və qaydalarında müəyyən edilən hər hansı müvafiq vasitə ilə 

zəmanət verilməsi; və ya 



 

  

 (b) zaminlik, əmanət və ya bununla bağlı öz qanunvericilik və qaydalarında müəyyən 

edilən hər hansı müvafiq vasitə ilə zəmanət.  

 

3.3 Belə zəmanət, onun əhatə etdiyi mallar üçün Üzv tərəfindən gömrük rüsumlarının, 

vergilərin, ödənişlərin və haqqların ödənilməsini təmin etmək məqsədilə tələb olunan 

məbləğdən artıq olmamalıdır.  

 

3.4 Pul cəzası və ya cərimə tətbiq edilməsini tələb edən pozuntu aşkar edildiyi hallarda, 

tətbiq edilə biləcək cərimələr və cəzalar üçün zəmanət tələb oluna bilər. 

 

3.5 3.2 və 3.4-cü bəndlərdə nəzərdə tutulan zəmanət artıq tələb olunmadıqda, onun tətbiqi 

dayandırılacaqdır.  

 

3.6 Bu müddəalarda heç bir şey Üzvün ÜTT üzrə hüquq və öhdəliklərinə uyğun gəlməyən 

hər hansı bir şəkildə malın yoxlanılması, həbs qoyulması, əldə edilməsi və ya müsadirəsi və 

ya digər prosesləri aparması hüququna təsir göstərməməlidir. 

 

4 Risklərin idarə edilməsi  

4.1 Hər bir Üzv, mümkün dərəcədə, gömrük nəzarəti üçün risklərin idarə edilməsi sistemini 

qəbul etməli və ya qüvvədə saxlamalıdır.  

4.2 Hər bir Üzv, risklərin idarə edilməsi sistemini ixtiyari və ya əsaslandırılmamış 

ayrıseçkiliyin, və ya beynəlxalq ticarətə gizli şəkildə yaradılan məhdudiyyətlərin qarşısının 

alacaq şəkildə hazırlamalı və tətbiq etməlidir.  

 

4.3 Hər bir Üzv, yüksək riskli yüklər üzərində gömrük yoxlamasını və mümkün dərəcədə 

digər müvafiq sərhəd yoxlamalarını mərkəzləşdirməli, aşağı riskli yüklərin buraxılmasını isə 

sürətləndirməlidir. Üzv, həmçinin özünün risklərin idarə edilməsi sisteminin tərkib hissəsi 

olaraq təsadüfi seçimlə hər hansı bir yükü belə yoxlamalara cəlb edə bilər.  

 

4.4 Hər bir Üzv risklərin idarə edilməsi sistemini müvafiq seçim meyarları vasitəsilə riskin 

qiymətləndirilməsinə əsaslandırmalıdır. Belə seçim meyarlarına malın nomenklatura kodu, 

xarakteri və təsviri, mənşə ölkəsi, malların yükləndiyi ölkə, malların dəyəri, ticarətçilərin 

uyğunluq məlumatları və nəqliyyat vasitəsinin növü daxildir. 

 

5 Rəsmiləşdirmədən sonrakı audit 

5.1 Malların buraxılmasını sürətləndirmək niyyəti ilə hər bir Üzv, gömrük və digər qanun 

və qaydalara uyğunluğu təmin etmək üçün rəsmiləşdirmədən sonrakı audit sistemini 

formalaşdırmalı və tətbiq etməlidir.  

 

5.2  Hər bir Üzv risklərə əsaslanmaqla müvafiq seçim meyarlarına uyğun olaraq 

rəsmiləşdirmədən sonrakı audit üçün bir şəxs və ya bir yük seçməlidir. Hər bir Üzv, 

rəsmiləşdirmədən sonrakı auditi şəffaflıq niyyəti ilə həyata keçirməlidir. Şəxs audit prosesinə 

cəlb olunduqda və yekun nəticələr əldə olunduqda, Üzv, məlumatları üzrə audit aparılan 

şəxsə onun hüquqları və öhdəlikləri və nəticəyə dair səbəblər haqqında məlumat verməlidir. 

 

5.3 Rəsmiləşdirmədən sonrakı audit zamanı əldə edilən məlumatlar sonrakı inzibati və 

məhkəmə proseslərində istifadə edilə bilər. 



 

  

 

5.4 Üzvlər, praktiki olduğu halda, rəsmiləşdirmədən sonrakı auditin nəticələrindən risklərin 

idarə edilməsi sisteminin tətbiqində istifadə etməlidirlər. 

 

6 Buraxılma üçün orta müddətin müəyyən edilməsi və dərc edilməsi 

6.1 Üzvlər Ümumdünya Gömrük Təşkilatının (bu Sazişdə “ÜGT” olaraq istinad edilir) 

Buraxılma Vaxtı ilə Bağlı Araşdırması kimi vasitələrdən istifadə etməklə dövri olaraq və 

əsaslandırılmış qaydada malların buraxılmasına sərf olunan orta müddəti ölçməyə və dərc 

etməyə təşviq edilirlər.6 

 

6.2 Üzvlər istifadə edikləri metodologiyalar, müəyyən etdikləri tıxanma nöqtələri və 

səmərəliliyə təsir edən nəticələr də daxil olmaqla ortalama buraxılma vaxtının ölçülməsi ilə 

bağlı təcrübələrini Komitə ilə bölüşməyə təşviq edilirlər. 

 

7 Səlahiyyətli operatorlar üçün ticarətin asanlaşdırılması tədbirləri 

7.1 Hər bir Üzv müəyyən edilmiş meyarlara cavab verən, bundan sonra səlahiyyətli 

operatorlar adlandırılacaq şəxslərə 7.3-cü bəndə uyğun olaraq idxal, ixrac və ya tranzit 

rəsmiləşdirməsi və prosedurları ilə əlaqədar ticarətin asanlaşdırılması üçün əlavə tədbirlər 

təmin etməlidir. Alternativ olaraq, Üzv, ticarətin asanlaşdırılması üçün belə tədbirləri bütün 

operatorlara ümumi qaydada tətbiq olunan gömrük prosedurları vasitəsilə təklif edə bilər və 

ondan ayrıca mexanizm qurması tələb edilmir. 

 

7.2 Səlahiyyətli operator kimi qeydiyyatdan keçmək üçün müəyyən edilmiş meyarlar 

Üzvün qanunları, qaydaları və prosedurlarında müəyyən olunan tələblərə uyğunluq və ya 

uyğun olmama riski ilə əlaqədar olmalıdır.  

 (a)  Dərc olunmalı həmin meyarlar özündə aşağıdakıları ehtiva edə bilər: 

(i)  gömrük və digər əlaqədar qanun və qaydalarla uyğunluğa dair müvafiq 

məlumat; 

(ii)  lazımi daxili nəzarətə icazə vermək üçün məlumatların idarə edilməsi 

sistemi;  

(iii)  müvafiq olduqda yetərli təhlükəsizlik və ya zəmanət göstərilməsi də daxil 

olmaqla maliyyə cəhətdən ödəmə qabiliyyəti; və 

(iv)  təchizat zəncirinin təhlükəsizliyi. 

 (b)  Bu meyarlar: 

 (i)  eyni şərtlərin mövcud olduğu halda operatorlar arasında ixtiyari və ya 

əsaslandırılmamış ayrıseçkiliyə yol verəcək və ya ona şərait yaradacaq 

formada hazırlanmamalı və tətbiq edilməməli; və 

                                                
6 Hər bir Üzv ortalama buraxılma müddətinin ölçülməsi miqyasını və metodologiyasını öz ehtiyaclarına və potensialına uyğun 

olaraq müəyyən edə bilər.  



 

  

 (ii) mümkün dərəcədə, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin iştirakını 

məhdudlaşdırmamalıdır. 

7.3 7.1-ci maddəyə uyğun olaraq təmin edilmiş ticarətin asanlaşdırılması tədbirləri 
aşağıdakılardan ən azı üçünü özündə ehtiva etməlidir:7 

(a) müvafiq olaraq aşağı səviyyəli sənədləşmə və məlumat tələbləri; 

(b) müvafiq olaraq aşağı dərəcədə fiziki yoxlama və müayinələr; 

(c)  müvafiq olaraq malların sürətlə buraxılması; 

(d)  rüsumların, vergilərin, ödənişlərin və haqqların ödənilməsinin təxirə salınması; 

(e) əhatəli zəmanətlərin və ya azaldılmış zəmanətlərin istifadəsi; 

(f)  verilmiş vaxt ərzində olan bütün idxal və ixrac üçün vahid gömrük bəyannaməsi;  

və 

(g)  malların rəsmiləşdirilməsinin səlahiyyətli operatorların binasında və gömrük 

orqanları tərəfindən təsdiqlənmiş digər yerlərdə həyata keçirilməsi. 
 
7.4 Üzvlər, müvafiq beynəlxalq standartlar mövcud olduğu halda, həmin standartların 

qarşıya qoyulan qanuni məqsədlərə çatmaq üçün uyğun və ya effektiv olmadığı hallar istisna 

olmaqla, həmin standartların əsasında səlahiyyətli operator mexanizmlərinin hazırlanmasına 

təşviq edilirlər.  

 

7.5 Operatorlar üçün təmin edilən ticarətin asanlaşdırılması tədbirlərinin gücləndirilməsi 

məqsədilə Üzvlər digər Üzvlərə səlahiyyətli operator mexanizmlərinin qarşılıqlı tanınması ilə 

bağlı danışıqların aparılması imkanını yaratmalıdırlar.   

 

7.6 Üzvlər qüvvədə olan səlahiyyətli operator mexanizmləri barədə Komitə daxilində 

müvafiq məlumat mübadiləsi aparmalıdırlar. 

 

8 Sürətli daşınmalar 

8.1 Hər bir Üzv, gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi zamanı, ən azı hava nəqliyyatı 

daşınma vasitələri ilə daxil olan malların müvafiq rejim üçün müraciət edən şəxsə sürətli 

buraxılmasına icazə verən prosedurları qəbul etməli və ya qüvvədə saxlamalıdırlar.8 Əgər 

Üzv bu rejim üçün müraciət edən şəxsə dair meyarlar9 müəyyən edərsə, həmin Üzv, dərc 

edilmiş meyarlarda ərizəçidən 8.2-ci bənddə nəzərdə tutulan rejimin öz sürətli daşınmalarına 

tətbiqi ilə bağlı müvafiq olaraq qeydiyyata alınmaq üçün aşağıdakı şərtlərin ödənməsini tələb 

edə bilər: 

 

                                                
7 7.3 (a)-(g) yarımbəndlərində olan hər hansı tədbir bütün operatorlara aid olduğu halda, səlahiyyətli operatorlar üçün təmin 

edilmiş hesab ediləcəkdir. 
8 Üzvün 8.2-ci bənddəki rejimi təmin edən mövcud proseduru olduğu halda, bu maddə Üzvdən ayrıca sürətli buraxılış 

prosedurlarının təqdim edilməsini tələb etmir.  
9 Belə kriteriyalar, Üzvün hava yük daşımaları vasitəsilə daxil olan bütün məhsullar və ya yüklərin idarə edilməsi üçün olan 

tələblərinə əlavə olaraq müəyyən edilir.  



 

  

(a) ayrılmış məkanda həyata keçiriləcək rəsmiləşdirmə üçün ərizəçi tərəfindən Üzvün 

tələblərinin yerinə yetirdiyi hallarda, sürətli buraxılma ilə əlaqədar müvafiq 

infrastruktur və gömrük xərclərinin ödənişi; 

(b) buraxılma üçün lazım olan məlumatın sürətli daşınmanın qəbulundan əvvəl 

təqdim edilməsi; 

(c) ödənişlərin 8.2-ci bənddə bəhs edilən rejimin təmin edilməsi zamanı göstərilən 

xidmətlərə çəkilən təqribi xərclərə müvafiq olaraq dəyərləndirilməsi; 

(d) məhsulun götürülməsindən çatdırılmasına qədər daxili təhlükəsizlik, logistika və 

izləmə texnologiyası vasitəsilə sürətli daşınmalar üzərində yüksək səviyyəli 

nəzarətin təmin edilməsi; 

(e)  məhsulun götürülməsindən çatdırılmasına qədər sürətli daşınmanın təmin 

edilməsi; 

(f) mallar üzrə bütün gömrük rüsumları, vergilər, ödənişlər və haqqların gömrük 

orqanlarına ödənilməsi üçün məsuliyyət daşınması; 

(g) gömrük və digər əlaqədar qanun və qaydalarla uyğunluğa dair müsbət tarixçənin 

olması; 

(h)  Üzvün, xüsusən 8.2-ci bənddə göstərilən rejimin təmin edilməsi ilə əlaqədar 

qanunları, qaydaları və prosedur tələblərinin effektiv tətbiqi ilə birbaşa bağlı olan 

digər şərtlərə uyğunluq. 

8.2 Üzvlər, 8.1 və 8.3-cü bəndlərə müvafiq olaraq:  

(a) 10-cu Maddənin 1-ci bəndinə əsasən sürətli daşımaların buraxılması üçün tələb 

olunan sənədlərin sayını minimuma endirməli və mümkün dərəcədə, konkret 

yüklər üzrə məlumatın vahid şəkildə təqdim edilməsi ilə buraxılmanı təmin 

etməli; 

(b)  buraxılma üçün tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsi şərtilə, normal şərtlər 

daxilində sürətli daşımaların daxil olmasından etibarən mümkün qədər sürətlə 

buraxılmasını təmin etməli; 

(c) Üzvün bəyannamələr və dəstəkləyici sənədlər də daxil olmaqla əlavə giriş 

prosedurlarını və rüsum və vergilərin ödənilməsini tələb etmək və rejimin tətbiq 

dairəsinin sənəd kimi az dəyərli mallarla məhdudlaşdırılmaması ilə belə rejimi 

malın növünə əsasən məhdudlaşdırmaq hüququnu tanıyaraq, (a) və (b) 

yarımbəndlərində nəzərdə tutulan rejimi istənilən çəkidə və ya dəyərdə olan 

yüklərə tətbiq etməyə cəhd etməli; və 

 (d)  mümkün dərəcədə, konkret müəyyən edilmiş mallardan başqa, gömrük rüsumları 

və vergilərin tətbiq edilməyəcəyi çox cüzi de minimis daşınma dəyərini və ya 

gömrük rüsumuna cəlb edilə biləcək məbləği təmin etməlidirlər. Bu maddə 

GATT 1994-ün III Maddəsinə uyğun olaraq idxala tətbiq edilən əlavə dəyər 

vergiləri və aksiz vergiləri kimi daxili vergilərə aid edilmir.  



 

  

8.3 8.1 və 8.2-ci bəndlərin müddəaları Üzvün malların yoxlanılması, həbs qoyulması, əldə 

edilməsi və ya müsadirəsi və ya malların girişindən imtina edilməsi və ya risklərin idarə 

edilməsi sisteminin istifadəsi ilə əlaqədar tədbirlər də daxil olmaqla rəsmiləşdirmədən sonrakı 

auditi həyata keçirmək hüququna təsir etmir. Əlavə olaraq, 8.1 və 8.2-ci bəndlərin heç bir 

müddəası Üzvün, buraxılma şərti olaraq əlavə məlumat təqdim olunmasını və qeyri-

avtomatik lisenziyalaşdırma tələblərinin ödənilməsini tələb etməsinin qarşısını ala bilməz.  

 

9 Tez xarab olan mallar10 

9.1 Üzvlər, tez xarab olunan malların qarşısı alına bilən itkisinin və ya xarab olmasının 

qarşısının alınması niyyəti ilə və bütün qanunvericilik tələblərinin yerinə yetirilməsi şərtilə, 

tez xarab olan malların buraxılmasını təmin etməlidirlər: 

 (a) normal şərtlər daxilində mümkün olan ən qısa vaxt ərzində; və 

 (b) müstəsna hallarda, həyata keçirilməsi mümkün olduqda gömrük və digər müvafiq 

orqanların iş saatlarından kənar vaxtda.  

9.2 Hər bir Üzv tələb oluna biləcək yoxlamanı planlaşdırarkən tez xarab olan mallara 

müvafiq olaraq üstünlük verməlidir.  

 

9.3 Hər bir Üzv buraxılmanı gözləyən tez xarab olan məhsullar üçün ya müvafiq saxlanma 

yeri təşkil etməli, ya da idxalatçıya müvafiq yer təşkil etmək üçün icazə verməlidir. Üzv, 

idxalatçı tərəfindən təşkil edilən saxlama yerlərinin müvafiq qurumlar tərəfindən təsdiq və ya 

təyin edilməsini tələb edə bilər. Malların daşınması ilə məşğul olan operatorun təsdiqlənməsi 

də daxil olmaqla malların həmin saxlama yerlərinə daşınması prosesinin, belə tələb olarsa, 

müvafiq qurumlar tərəfindən təsdiqlənməsinə ehtiyac ola bilər. Üzv, yerli qanunvericiliyə 

uyğun və praktiki olduğu halda, idxalatçının sorğusu əsasında buraxılma üçün lazım olan 

prosedurların həmin saxlama yerlərində həyata keçirilməsini təmin etməlidir.  

  

9.4 Tez xarab olan malların buraxılışı zamanı əhəmiyyətli gecikmənin olduğu hallarda, 

idxal edən Üzv yazılı sorğu əsasında, mümkün dərəcədə, gecikmənin səbəbləri barədə 

məlumatı təmin etməlidir. 

 

 

MADDƏ 8: SƏRHƏD ORQANLARININ ƏMƏKDAŞLIĞI 

1. Hər bir Üzv, ticarəti asanlaşdırmaq məqsədilə, sərhəd nəzarətinə və malların idxal, 

ixrac və tranziti ilə əlaqədar prosedurlara cavabdeh olan orqanlarının və qurumlarının bir-biri 

ilə əməkdaşlıq etməsini və fəaliyyətlərinin əlaqələndirməsini təmin etməlidir. 

2. Hər bir Üzv, mümkün və praktiki olduğu dərəcədə, ortaq sərhəd paylaşdığı digər 

Üzvlərlə, qarşılıqlı olaraq razılaşdırılmış şərtlərdə, sərhəd üzrə ticarəti asanlaşdırmaq üçün 

sərhəd keçidlərindəki prosedurları əlaqələndirmək niyyəti ilə əməkdaşlıq etməlidir. Bu cür 

əməkdaşlıq və əlaqələndirmə özündə aşağıdakıları ehtiva edə bilər: 

                                                
10 Bu müddəanın məqsədləri üçün, tez xarab olan mallar dedikdə öz təbii xarakteristikalarına, xüsusən müvafiq saxlanma şəraiti 

olmadığı halında sürətlə xarab olan mallar nəzərdə tutulur. 
 



 

  

(a) iş günləri və saatlarının uyğunlaşdırılması; 

(b) prosedurlar və rəsmi tələblərin uyğunlaşdırılması; 

(c) ümumi infrastruktur obyektlərinin qurulması və paylaşılması; 

(d) birgə nəzarət; 

(e)  bir dayanacaqlı sərhəd yoxlamasının yaradılması. 

 

MADDƏ 9: İDXAL ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULAN MALLARIN GÖMRÜK 

NƏZARƏTİ ALTINDA HƏRƏKƏTİ  

 

Hər bir Üzv, praktiki olduğu dərəcədə və bütün tənzimləyici tələblər yerinə yetirildiyi halda, 

idxal üçün nəzərdə tutulan malların gömrük nəzarəti altında öz sərhədləri daxilindəki giriş 

gömrük nöqtəsindən malların buraxılacağı və ya bəyan ediləcəyi başqa bir gömrük nöqtəsinə 

keçirilməsinə icazə verməlidir. 

 

 

MADDƏ 10: İDXAL, İXRAC VƏ TRANZİTLƏ ƏLAQƏDAR RƏSMİ TƏLƏBLƏR 

1 Rəsmi Tələblər və Sənəd Tələbləri 

1.1 İdxal, ixrac və tranzitlə əlaqədar prosedurların əhatə dairəsinin və mürəkkəbliyinin 

minimuma endirilməsi və idxal, ixrac və tranzitlə əlaqədar sənəd tələblərinin azaldılması və 

asanlaşdırılması məqsədi ilə hər bir Üzv, qanuni siyasi məqsədlər və dəyişən şərait, müvafiq 

yeni məlumatlar, ticarət tənzimləmələri, biznes təcrübələri, texnika və texnologiyaların 

əlçatanlığı, qabaqcıl beynəlxalq təcrübələr, və maraqlı tərəflərin töhfələri kimi digər amilləri 

nəzərə alaraq belə formallıqlar və sənəd tələblərini nəzərdən keçirməli və bu nəzərdən 

keçirmənin nəticələrinə əsaslanaraq, müvafiq olaraq, bu cür formallıqların və sənəd 

tələblərinin: 
 

(a) malların, xüsusilə tez xarab olan malların, sürətli şəkildə buraxılmasını və 

rəsmiləşdirilməsini təmin etmək məqsədilə qəbul edilməsi və/və ya tətbiq 

edilməsi; 

 

(b)  ticarətçi və operatorların uyğunlaşmaq üçün sərf edəcəkləri zaman və xərclərini 

azaldacaq şəkildə qəbul edilməsi və/və ya tətbiq edilməsi; 

 

(c)   sözügedən məqsədlərin və ya siyasi məqsədin həyata keçirilməsi üçün iki və ya 

daha artıq alternativ tədbirlərin məqbul şəkildə mövcud olduğu vəziyyətdə bunlar 

arasından ticarəti ən az məhdudlaşdıran tədbirin seçilməsi; və  

 

(d)  artıq tələb olunmaması halında hissələri də daxil olmaqla qüvvədə 

saxlanılmamasını təmin etməlidirlər.   

 

1.2 Komitə müvafiq olaraq məlumatların və qabaqcıl təcrübələrin Üzvlər tərəfindən 

paylaşılması üçün prosedurlar hazırlamalıdır. 

 
 2 Surətlərin Qəbulu 



 

  

2.1 Hər bir Üzv, uyğun olduğu halda, idxal, ixrac və tranzit prosedurları üçün lazım olan 

dəstəkləyici sənədlərin kağız və ya elektron surətlərini qəbul etməyə çalışmalıdır. 

 

2.2 Üzvün bir dövlət orqanı artıq həmin sənədin əslini saxlayırsa, həmin Üzvün hər hansı 

başqa orqanı, müvafiq hallarda, sənədin əsli əvəzinə, əslini saxlayan orqandan kağız və ya 

elektron surətini qəbul etməlidir. 

2.3 Üzv, ixracatçı Üzvün gömrük orqanlarına təqdim edilən ixrac bəyannamələrinin əslini 

və ya surətini idxal üçün şərt kimi tələb etməməlidir.11 

3 Beynəlxalq Standartlardan İstifadə 

3.1 Üzvlər, bu Sazişdə digər halın nəzərdə tutulması istisna olmaqla, idxal, ixrac və ya 

tranzit sənədləşməsi və prosedurları üçün əsas olaraq müvafiq beynəlxalq standartları və ya 

onların hissələrini istifadə etməyə təşviq olunurlar.  

3.2 Üzvlər müvafiq beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müvafiq beynəlxalq standartların 

hazırlanmasında və dövri olaraq nəzərdən keçirilməsində öz resurslarının imkan verdiyi 

çərçivədə iştirak etməyə təşviq olunurlar. 

 

3.3 Komitə, müvafiq olaraq, beynəlxalq standartların tətbiqinə dair məlumatların və 

qabaqcıl təcrübələrin Üzvlər tərəfindən paylaşılması üçün prosedurlar hazırlamalıdır. 

 

Komitə müvafiq beynəlxalq təşkilatları onların beynəlxalq standartlara dair işlərini müzakirə 

etmək üçün dəvət edə də bilər. Müvafiq olaraq, Komitə, Üzvlər üçün xüsusi əhəmiyyətli olan 

spesifik standartları müəyyən edə bilər. 

 

4 Bir Pəncərə 

4.1 Üzvlər, ticarətçilərin malların idxal, ixrac və ya tranziti üçün sənədləşmə və/və ya 

məlumat tələblərini iştirakçı orqanlara və ya qurumlara vahid giriş nöqtəsi vasitəsilə təqdim 

etmələrinə imkan verən bir pəncərə yaratmaq və saxlamaq üçün səy göstərməlidirlər. 

Müvafiq orqanlar və ya qurumların sənədləri və/və ya məlumatları araşdırmasından sonra, 

nəticələr bir pəncərə vasitəsilə ərizəçilərə vaxtında bildirilməlidir. 

 

4.2 Tələb olunan sənəd və/və ya məlumatların artıq bir pəncərə vasitəsilə qəbul edildiyi 

hallarda, son dərəcə mühüm vəziyyətlər və ictimaiyyətə açıq olan digər istisna hallardan 

başqa, eyni sənədlər və/və ya məlumat tələbləri müvafiq orqanlar və ya qurumlar tərəfindən 

tələb olunmamalıdır. 

 

4.3 Üzvlər Komitəyə bir pəncərənin fəaliyyətinin detallarını bildirməlidirlər. 

 

4.4 Üzvlər, mümkün və praktiki olduğu dərəcədə, bir pəncərəni dəstəkləmək üçün 

informasiya texnologiyasından istifadə etməlidirlər.  

 

5 Yükləməqabağı Yoxlama 

                                                
11 Bu bənddə heç bir şey Üzvün nəzarət edilən və ya tənzimlənən malların idxalı üçün sertifikatlar, icazələr və ya lisenziyalar kimi 

sənədlər tələb etməsinə maneə yaratmır. 



 

  

5.1 Üzvlər tarif təsnifatı və gömrük qiymətləndirməsi ilə əlaqədar yükləməqabağı 

yoxlamanın istifadəsini tələb etməməlidir. 

 

5.2 Üzvlərin 5.1-ci maddədə nəzərdə tutulmayan digər yükləməqabağı yoxlama növlərini 

istifadə etmək hüququna xələl gətirmədən, Üzvlər yükləməqabağı yoxlamanın istifadəsi ilə 

əlaqədar yeni tələblər qəbul və ya tətbiq etməməyə təşviq olunurlar.12 

 

6 Gömrük Brokerlərindən İstifadə  

6.1  Hal-hazırda gömrük brokerlərinə xüsusi rol verən bəzi Üzvlərin əhəmiyyətli siyasi 

mülahizələrinə xələl gətirmədən, bu Saziş qüvvəyə mindikdən sonra Üzvlər gömrük 

brokerlərindən məcburi istifadə edilməsini qəbul etməməlidir. 

6.2  Hər bir Üzv Komitəyə bildiriş etməli və özünün gömrük brokerlərindən istifadəyə dair 

tədbirlərini dərc etməlidir. İstənilən sonrakı dəyişikliklər də dərhal bildirilməli və dərc 

edilməlidir.  

6.3  Gömrük brokerlərinin lisenziyalaşdırılması ilə əlaqədar olaraq, Üzvlər şəffaf və 

obyektiv qaydalar tətbiq etməlidirlər. 

 

7 Ümumi Sərhəd Prosedurları və Vahid Sənədləşmə Tələbləri 

7.1 Hər bir Üzv, 7.2-ci bəndə əsasən, bütövlükdə öz ərazisində malların buraxılması və 

rəsmiləşdirilməsi üçün ümumi sərhəd prosedurlarını və vahid sənədləşmə tələblərini tətbiq 

etməlidir. 

 

7.2 Bu Maddədənin heç bir müddəası Üzvün: 

(a) malların xüsusiyyətinə və növünə və ya onların daşındığı nəqliyyat növünə 

əsaslanaraq, öz prosedur və sənədləşmə tələblərini fərqləndirməsinə; 

(b) riskin idarə olunmasına əsaslanaraq, mallar üçün öz prosedur və sənədləşmə 

tələblərini fərqləndirməsinə; 

(c) rüsum və ya vergilərdən tamamilə və ya qismən azadolmanı təmin etmək üçün öz 

prosedur və sənədləşmə tələblərini fərqləndirməsinə; 

(d) elektron müraciət və ya emal tətbiq etməsinə; və ya 

(e) Sanitar və Fitosanitar Tədbirlərinin Tətbiqinə dair Sazişə uyğun olaraq, öz 
prosedur və sənədləşmə tələblərini fərqləndirməsinə mane olmayacaqdır. 

8 İmtina edilmiş mallar 

8.1 İdxal üçün təqdim olunan malların nəzərdə tutulmuş sanitar və ya fitosanitar qaydalara 

və ya texniki tənzimləmələrə uyğun olmaması səbəbindən Üzvün səlahiyyətli orqanı 

tərəfindən sərbəst dövriyyəyə buraxılmasından imtina edilməsi halında, Üzv, öz qanun və 

qaydalarına tabe və uyğun olaraq idxalatçının imtina edilmiş malları ixracatçıya və ya 

                                                
12 Bu bənd, Yükləməqabağı Yoxlama Sazişinin əhatə etdiyi yükləməqabağı yoxlamalara aiddir, və sanitar və fitosanitar məqsədlər 

üçün yükləməqabağı yoxlamalara maneə yaratmır. 
 



 

  

ixracatçı tərəfindən təyin edilən başqa bir şəxsə yenidən göndərməsinə və ya qaytarmasına 

icazə verməlidir. 

8.2 8.1-ci bəndə müvafiq olaraq həmin seçim idxalatçıya verilir və idxalatçı bunu müvafiq 

müddət ərzində yerinə yetirməzsə, səlahiyyətli orqan həmin uyğun olmayan mallar ilə 

əlaqədar fərqli qərar qəbul edə bilər. 

9 Malların Müvəqqəti Qəbulu və Daxili və Xarici Emal 
 

9.1 Malların Müvəqqəti Qəbulu 

 

Hər bir Üzv, öz qanun və qaydalarında nəzərdə tutulan şəkildə, gömrük ərazisinə xüsusi 

məqsədlə gətirilməsi və müəyyən vaxt ərzində yenidən ixracatı nəzərdə tutulan malların, 

istifadə səbəbindən ortaya çıxan təbii aşınma və köhnəlmə istisna olmaqla başqa bir 

dəyişikliyə məruz qalmaması halında, gömrük ərazisinə şərti olaraq idxal rüsum və 

vergilərindən, tamamilə və ya qismən azad edilərək gətirilməsinə icazə verməlidir.  
 

9.2 Daxildə və Xaricdə Emal 

 

 (a) Hər bir Üzv, öz qanun və qaydalarına uyğun olaraq malların daxildə və xaricdə 

emalına icazə verməlidir. Xaricdə emal üçün icazə verilmiş mallar, Üzvün qanun 

və qaydalarına uyğun olaraq idxal rüsum və vergilərindən tamamilə və ya qismən 

azad edilməklə yenidən idxal edilə bilər. 

 (b)  Bu maddənin məqsədləri üçün "daxildə emal" dedikdə, müəyyən malların 

istehsal, emal və ya təmir və sonrakı ixracı nəzərdə tutulmaqla, bir Üzvün gömrük 

ərazisinə şərti olaraq idxal rüsum və vergilərindən, tamamilə və ya qismən azad 

edilərək, və ya rüsumun geri ödənilməsi şərtilə gətirildiyi gömrük proseduru 

nəzərdə tutulur.  
 

 (c)   Bu maddənin məqsədləri üçün "xaricdə emal" dedikdə, Üzvün gömrük ərazisində 

sərbəst dövriyyədə olan malların xaricdə istehsal, emal və ya təmir üçün 

müvəqqəti olaraq ixrac edilə biləcəyi və daha sonra yenidən idxal oluna biləcəyi 

gömrük proseduru nəzərdə tutulur. 

 

MADDƏ 11: TRANZİT AZADLIĞI 

1. Üzv tərəfindən tranzitdə olan nəqliyyatla əlaqədar tətbiq edilən heç bir qayda və ya 

rəsmi tələblər: 

 

(a) onların qəbul edilməsinə səbəb olan hallar və ya məqsədlər artıq mövcud 

olmadıqda, və ya dəyişmiş hallar və ya məqsədlər məqbul şəkildə mümkün olan 

ticarəti daha az məhdudlaşdırıcı formada həll edilə bilərsə, qüvvədə 

saxlanılmamalı; 

 

(b) tranzitdə olan nəqliyyat üzərində gizli məhdudiyyət təşkil edəcək şəkildə tətbiq 

olunmamalıdır. 

 



 

  

2. Tranzitdə olan nəqliyyat, daşınma üçün və ya tranzitlə əlaqədar inzibati xərclərə 

müvafiq olan və ya göstərilən xidmətlərin dəyərinə uyğun ödənişlər istisna olmaqla, tranzitə 

bağlı hər hansı haqqlar və ya ödənişlərin yığımı ilə şərtləndirilməməlidir. 

 

3. Üzvlər tranzitdə olan nəqliyyat üzərində hər hansı bir könüllü məhdudiyyətlər və digər 

oxşar tədbirləri axtarışında olmamalı, onları qəbul etməməli və ya qüvvədə saxlamamalıdır. 

Bu, ÜTT qaydalarına uyğun olan nəqliyyatın tənzimlənməsi ilə bağlı mövcud və gələcək 

milli nizamnamələrə, ikitərəfli və ya çoxtərəfli sazişlərə xələl gətirmir. 

 

4. Hər bir Üzv, hər hansı başqa bir Üzvün ərazisindən tranzit olaraq keçəcək məhsullara, 

belə məhsullara eyni qaydada həmin başqa Üzvün ərazisindən keçmədən mənşə yerlərindən 

təyinat yerlərinə nəql ediləcəyi halda tətbiq edəcəyi rejimdən az əlverişli olmayan rejim tətbiq 

etməlidir. 

 

5. Üzvlər, münasib olarsa, tranzitdə olan nəqliyyat üçün fiziki cəhətdən ayrıca 

infrastruktur (cərgələr, lövbər dayanacaqları və digər bənzər yerlər) təşkil etməyə təşviq 

olunurlar. 

 

6. Tranzitdə olan nəqliyyatla əlaqədar olan rəsmi tələblər, sənədləşmə tələbləri və gömrük 

nəzarəti: 

 

(a)  malların eyniləşdirilməsi; və 

(b) tranzit tələblərinin yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi üçün zəruri olandan daha 

ağır olmamalıdır. 

 

7. Tranzit rejiminin tətbiq edildiyi və Üzvün ərazisindəki mənşə yerindən yola çıxmağa 

icazə verilən mallar həmin Üzvün ərazisindəki təyinat yerində tranzitini tamamlayana qədər 

hər hansı bir gömrük tələbinə, lüzumsuz gecikmələrə və ya məhdudiyyətlərə məruz 

qalmayacaqdır. 

 

8.  Üzvlər, Ticarətdə Texniki Maneələr haqqında Sazişin müddəaları çərçivəsində olan 

texniki tənzimləmələr və uyğunluğun qiymətləndirilməsi prosedurlarını tranzitdə olan mallara 

tətbiq etməməlidir. 

 

9.  Üzvlər malların gəlməsinə qədər tranzit sənədləri və məlumatlarının öncədən verilməsi 

və işlənilməsinə icazə verməli və təmin etməlidir. 

 

10. Tranzitdə olan nəqliyyat vasitəsi, Üzvün ərazisini tərk edəcəyi gömrük idarəsinə çatan 

kimi, bu idarə, tranzit tələbləri yerinə yetirilibsə, tranzit əməliyyatını dərhal dayandırmalıdır.   

 

11.  Üzvün tranzitdə olan nəqliyyat üçün zamin, depozit və ya digər müvafiq pul və ya 

qeyri-pul13 formasında zəmanət tələb etməsi halında, belə zəmanət tranzitdə hərəkətdən irəli 

gələn tələblərin yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi ilə mütənasib olaraq məhdudlaşmalıdır. 

 

                                                
13 Bu müddəada heç bir şey, Üzvün nəqliyyat vasitələrinin tranzitdə olan nəqliyyat üçün təminat olaraq istifadə edilməsinə imkan 

verən mövcud prosedurların saxlanılmasına maneə törədə bilməz. 



 

  

12. Üzv, tranzit tələblərinin yerinə yetirildiyini müəyyən etdikdən sonra, həmin zəmanətin 

icrası gecikdirilmədən dayandırılmalıdır. 

 

13. Hər bir Üzv, öz qanunları və qaydalarına uyğun olaraq, növbəti daşınmalar üçün 

zəmanətlərin dərhal yenilənməsinə və ya eyni operatorlar üçün çoxsaylı sövdələşməni özündə 

ehtiva edən əhatəli zəmanətlərə icazə verməlidir. 

 

14.  Hər bir Üzv, bir sövdələşmə və müvafiq hallarda, çoxsaylı sövdələşmə zəmanəti də 

daxil olmaqla, zəmanət qoymaq üçün istifadə etdiyi məlumatları ictimaiyyətə açıq etməlidir.  

 

15. Hər bir Üzv, ancaq yüksək risk təşkil edən hallarda və ya gömrük qanun və qaydalarına 

uyğunluğun zəmanətlərdən istifadə ilə təmin edilə bilmədiyi hallarda, tranzitdə olan nəqliyyat 

üçün gömrük konvoyu və ya gömrük müşayiətindən istifadəni tələb edə bilər. Gömrük 

konvoyu və müşayiətinə tətbiq olunan ümumi qaydalar 1-ci Maddəyə uyğun olaraq dərc 

olunmalıdır. 

 

16.  Üzvlər tranzit azadlığının yüksəldilməsi istəyi ilə bir-biri ilə əməkdaşlıq və 

əlaqələndirməyə səy göstərməlidirlər. Bu cür əməkdaşlıq və əlaqələndirmə özündə bunlarla 

məhdudlaşmayan aşağıdakı anlayışları ehtiva edə bilər: 

 

(a) ödənişlər; 

(b) rəsmi tələblər və hüquqi tələblər; və 

(c) tranzit rejimlərinin praktiki fəaliyyəti. 

 

17.  Hər bir Üzv, digər Üzvlərin tranzit əməliyyatlarının yaxşı işləməsi ilə əlaqədar bütün 

sorğu və təkliflərini yönləndirə biləcəyi milli tranzit koordinatorunu təyin etməyə səy 

göstərməlidir.  

 

MADDƏ 12: GÖMRÜK ƏMƏKDAŞLIĞI 

1 Uyğunluq və Əməkdaşlığı Təşviq edən Tədbirlər 

1.1 Üzvlər ticarətçilərin öz uyğunluq öhdəliklərini dərk etməsi, könüllü uyğunluğu təşviq 

etmək məqsədilə müəyyən vəziyyətlərdə cərimə edilmədən idxalçılara öz hərəkətlərini 

düzəltməsinə imkan yaradılması və tələblərə riayət etməyən ticarətçilər üçün sərt tədbirlərin 

başladılması haqqında uyğunluq tədbirlərinin tətbiqinin əhəmiyyətinə dair razılığa gəlirlər.14 

 

1.2 Üzvlər Komitə vasitəsilə də gömrük qaydalarına uyğunluğun idarəedilməsində qabaqcıl 

təcrübələr haqqında məlumatları paylaşmağa təşviq olunurlar. Üzvlər uyğunluq tədbirlərinin 

həyata keçirilməsi və onların səmərəliliyinin artırılması məqsədilə texniki məsləhət və ya 

yardım və potensialın gücləndirilməsinə dəstək sahəsində əməkdaşlıq etməyə təşviq edilirlər.  

 

2 Məlumat Mübadiləsi 

2.1 Müvafiq sorğuya və bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq, Üzvlər 6.1(b) və/və ya 

(c) yarımbəndində göstərilən məlumat mübadiləsini idxal və ya ixrac bəyannaməsinin 

                                                
14 Belə fəaliyyət uyğunsuzluq hallarının baş vermə tezliyini və nəticə olaraq icra prosedurlarında məlumat mübadiləsinə olan 

zərurəti azaltmaq kimi ümumi məqsəd daşıyır. 



 

  

dəqiqliyinə və doğruluğuna şübhə yaradan müəyyən halların olduğu zaman bəyannamənin 

yoxlanılması üçün həyata keçirməlidirlər. 

 

2.2 Hər bir Üzv bu məlumat mübadiləsi üçün öz əlaqə nöqtəsinin təfərrüatlarını Komitəyə 

bildirməlidir. 

 

3 Yoxlama 

Üzv yalnız idxal və ya ixrac bəyannaməsinin aiddiyəti üzrə yoxlama prosedurlarını həyata 

keçirdikdən və mövcud olan müvafiq sənədləri yoxladıqdan sonra məlumat almaq üçün 

müraciət etməlidir. 

 

4 Sorğu 

4.1 Sorğu edən Üzv sorğu edilən Üzvə kağız və ya elektron vasitələrdən istifadə etməklə 

qarşılıqlı razılaşdırılmış ÜTT rəsmi dilində və ya qarşılıqlı razılaşdırılmış digər bir dildə 

aşağıdakılar daxil olmaqla yazılı formada müraciət etməlidir:  

 

(a) əlaqədar məsələ, o cümlədən sözügedən idxal bəyənnaməsinə müvafiq olan ixrac 

bəyənnaməsinin eyniləşdirmə nömrəsi (uyğun və mövcud olduqda); 

(b) sorğu edən Üzvün məlumatı və ya sənədləri axtarmaqda məqsədi və sorğu ilə 

əlaqədar olan şəxslərin adları və əlaqə vasitələri (bilindiyi halda); 

 

(c) sorğu edilən Üzv tərəfindən tələb olunduqda, yoxlamanın təsdiq edilməsi (uyğun 

olduğu təqdirdə);15 

(d) sorğu edilən xüsusi məlumat və ya sənədlər; 

(e) sorğu edən idarə haqqında məlumat;  

(f)  sorğu edən Üzvün gizli və şəxsi məlumatların toplanması, qorunması, istifadəsi, 

açıqlanması, saxlanması və məhv edilməsini təmin edən daxili qanunvericilik və 

hüquq sisteminin müddəalarına istinad. 

4.2 Əgər sorğu edən Üzv 4.1-ci bəndin hər hansı yarımbəndini yerinə yetirmək iqtidarında 

deyilsə, bunu sorğusunda aydın şəkildə göstərməlidir. 

 

5 Qoruma və Məxfilik 

5.1 Sorğu edən Üzv 5.2-ci bəndə əsasən: 

(a) sorğu edilən Üzv tərəfindən təmin olunan bütün məlumat və sənədləri ciddi 

qaydada gizli saxlamalı və 6.1(b) və ya (c) yarımbəndlərində göstərildiyi kimi ən 

azından sorğu edilən Üzvün daxili qanunvericilik və hüquq sistemində tətbiq 

olunan qoruma və məxfilik səviyyəsində müdafiəsini təmin etməli;  

 

(b) məlumat və ya sənədlərlə yalnız məsələ ilə əlaqəli olan aidiyyəti gömrük 

orqanlarını təmin etməli və məlumat və ya sənədləri sorğu edilən Üzv tərəfindən 

                                                
15 Bura 3-cü bənddə nəzərdə tutulmuş təstiqetmə barədə müvafiq məlumatlar daxil ola bilər. Belə məlumatlar yoxlamanı aparan 

Üzv tərəfindən göstərilən qoruma və məxfilik səviyyəsi üçün əsas olmaldır. 



 

  

yazılı şəkildə razılıq verilmədiyi təqdirdə, ancaq sorğuda göstərilən məqsədlər 

üçün istifadə etməli; 

 

(c)   məlumat və ya sənədləri sorğu edilən Üzvün xüsusi yazılı razılığı olmadan 

açıqlamamalı; 

 

(d)  sorğu edilən Üzv tərəfindən təsdiq edilməmiş heç bir məlumat və ya sənədləri hər 

hansı bir vəziyyətdə şübhəli məqamın aradan qaldırılması üçün müəyyənedici 

amil kimi istifadə etməməli; 

 (e)  sorğu edilən Üzv tərəfindən məxfi məlumat və ya sənədlərin və şəxsi 

məlumatların saxlanılması və məhv edilməsi ilə bağlı hər hansı bir iş üzrə 

qoyulmuş xüsusi şərtlərə hörmətlə yanaşmalı; və 

(f)   müraciət əsasında, məlumat və ya sənədlərin təqdim olunması nəticəsində qəbul 

edilmiş istənilən qərar və tədbirlərlə bağlı sorğu edilən Üzvü 

məlumatlandırmalıdır. 

5.2 Sorğu edən Üzv öz daxili qanunvericilik və hüquq sisteminə əsasən 5.1-ci bəndin 

yarımbəndlərinin hər hansısa birinə riayət etmək iqtidarında olmaya bilər. Bu halda sorğu 

edən Üzv bunu öz sorğusunda aydın şəkildə qeyd etməlidir. 

 

5.3 Sorğu edilən Üzv 4-cü bəndə uyğun istənilən sorğuya və yoxlama məlumatlarına ən 

azından öz oxşar məlumatları üçün təmin etdiyi qoruma və məxfilik səviyyəsi ilə 

yanaşmalıdır.  

  

6 Məlumatın Təqdim Edilməsi 

6.1 Bu maddənin müddəalarına tabe olmaqla sorğu edilən Üzv dərhal: 

(a)  kağız və elektron formada yazılı şəkildə cavab verməli; 

 

(b) sorğu edən Üzvdən tələb olunan qoruma və məxfilik səviyyəsinin təsviri ilə 

yanaşı, idxal və ya ixrac bəyannaməsində göstərilən xüsusi məlumatları və ya 

mümkün olduqda bəyannaməni təqdim etməli; 

 

(c)  tələb edildikdə, aşağıdakı sənədlərdə və mümkün olduqda idxal və ya ixrac 

bəyənnaməsinin dəstəklənməsi üçün təqdim edilmiş sənədlərdə göstərilən xüsusi 

məlumatları təmin etməli: sorğu edən Üzvdən tələb olunan qoruma və məxfilik 

səviyyəsinin təsviri ilə yanaşı, verilmə formasından asılı olaraq kağız və ya 

elektron formada hesab-faktura, qablaşdırma siyahısı, mənşə sertifikatı və 

yükləmə fakturası; 

 

(d) təqdim edilmiş sənədlərin əsl nüsxələr olduğunu təsdiq etməli; 

 

(e) mümkün olduğu qədər sorğu edildiyi tarixdən 90 gün ərzində məlumatı təqdim 

etməli və ya sorğuya digər şəkildə cavab verməlidir. 

 

6.2 Sorğu edilən Üzv məlumatı vermədən öncə öz daxili qanunvericilik və hüquq sisteminə 

əsasən onun xüsusi yazılı icazəsi olmadan xüsusi məlumatların cinayət istintaqlarında, 

məhkəmə icraatlarında və ya qeyri-gömrük işlərində sübut kimi istifadə olunmayacağına dair 



 

  

təminat tələb edə bilər. Əgər sorğu edən Üzv bu tələbi yerinə yetirmək iqtidarında deyilsə, bu 

barədə sorğu edilən Üzvü aydın şəkildə məlumatlandırmalıdır.  

 

7 Sorğunun Təxirə Salınması və ya Ondan İmtina Edilməsi 

7.1 Sorğu edilən Üzv aşağıdakı hallarda məlumat təqdim olunması barədə sorğunun bir 

hissəsini və ya tamamını cavablandırmağı təxirə sala və ya cavablamaqdan imtina edə bilər 

və bunun səbəbləri barədə sorğu edən Üzvü məlumatlandırmalıdır:  

 

(a) bu, sorğu edilən Üzvün daxili qanunvericilik və hüquq sistemində əks olunan 

ictimai maraqlara zidd olduqda; 

(b) onun daxili qanunvericilik və hüquq sistemi bu məlumatın açıqlanmasına icazə 

vermədikdə. Bu halda sorğu edən Üzvə müvafiq xüsusi istinadın surətini təqdim 

etməlidir; 

(c) məlumatın verilməsinin hüquq-mühafizə orqanlarının işinə mane olduqda və 

yaxud davam edən inzibati və ya məhkəmə istintaqına, cinayət təqibi və ya 

icraatına müdaxilə etdikdə; 

(d) məxfi və ya şəxsi məlumatların toplanması, qorunması, istifadəsi, aşkarlanması, 

saxlanması və məhv edilməsini təmin edən daxili qanunvericilik və hüquq sistemi 

tərəfindən idxalatçı və ixracatçının razılığı tələb olunduqda və belə razılıq 

verilmədikdə; və ya 

 

(e)  məlumat üçün müraciət sorğu edilən Üzvün sənədlərin saxlanılması üçün hüquqi 

tələbin müddəti bitdikdən sonra qəbul edildikdə. 

7.2 4.2, 5.2 və ya 6.2-ci bəndlərin şərtlərində bu növ sorğunun icrası sorğu edilən Üzvün 

razılığı ilə həyata keçirilməlidir. 

 

8 Qarşılıqlılıq 

Əgər sorğu edən Üzv özünün sorğu edilən Üzv tərəfindən verilə biləcək analoji sorğuya 

cavab verə bilməyəcəyi qənaətinə gəlirsə və ya hələ də bu maddənin tələbləri yerinə 

yetirməyibsə, bu faktı öz sorğusunda göstərməlidir. Belə sorğunun icrası sorğu edilən Üzvün 

səlahiyyətləri çərçivəsindədir. 

 

9 İnzibati Yük 

 

9.1 Sorğu edən Üzv sorğu edilən Üzv üçün sorğuları cavablandırmaqla əlaqədar yaranan 

resurs və maliyyə xərclərini nəzərə almalıdır. Sorğu edən Üzv öz sorğusunu həyata keçirmək 

üçün özünün maliyyə maraqları ilə sorğu edilən Üzvün məlumatı təmin etmək məqsədilə 

göstərdiyi səylər arasındakı mütənasibliyi nəzərə almalıdır. 

 

9.2 Əgər sorğu edilən Üzv bir və ya bir neçə sorğu edən Üzvdən məlumat üçün idarə edilə 

bilməyəcək sayda bir neçə sorğu və ya idarə edilə bilməyəcək miqyasda bir sorğu qəbul 

edirsə və bu sorğuları məqbul müddət ərzində cavablandırmaq iqtidarında deyilsə, o, öz 

resurs məhdudiyyətləri daxilində praktiki limit barəsində razılaşmaq məqsədilə bir və ya bir 

neçə sorğu edən Üzvə sorğuları prioritetləşdirməsi üçün müraciət edə bilər. Qarşılıqlı 



 

  

razılaşdırılmış yanaşma olmadığı təqdirdə, bu cür sorğuların icrası sorğu edilən Üzvün öz 

prioritetləşdirməsinin nəticələrinə əsasən onun səlahiyyətləri daxilindədir.  

10 Məhdudiyyətlər 

Sorğu edilən Üzvdən aşağıdakılar tələb edilə bilməz:  

(a) özünün idxal və ya ixrac bəyənnaməsinin və ya prosedurlarının formatında 

dəyişiklik etmək; 

(b) 6.1(c) yarımbəndində göstərildiyi kimi idxal və ya ixrac bəyənnaməsi ilə təqdim 

olunan sənədlərdən başqa sənədlər tələb etmək; 

(c) məlumat əldə etmək üçün sorğulara başlamaq; 

(d) belə məlumatların saxlanma müddətində dəyişiklik etmək; 

(e) elektron formatın artıq qəbul olunduğu halda, kağız formada sənədləşməni qəbul 

etmək; 

(f) məlumatı tərcümə etmək; 

(g)  məlumatın dəqiqliyini yoxlamaq; və ya  

(h) dövlət və ya özəl xüsusi müəssisələrin qanuni kommersiya maraqlarına zərər 

vuracaq məlumatları təqdim etmək. 

11 İcazəsiz İstifadə və ya Açıqlama 

11.1 Bu maddənin tələblərinə uyğun mübadilə edilmiş məlumatların istifadə və ya açıqlama 

şərtlərinin hər hansı bir pozuntusu zamanı məlumatı qəbul etmiş sorğu edən Üzv dərhal bu 

icazəsiz istifadənin və açıqlamanın təfərrüatlarını məlumatı təqdim etmiş sorğu edilən Üzvə 

bildirməlidir və: 

 

(a) bu pozuntunu aradan qaldırmaq üçün zəruri tədbirlər görməli; 

 

(b) gələcəkdə baş verə biləcək hər hansı bir pozuntunun qarşısını almaq üçün zəruri 

tədbirlər görməli; və 

 

(c)  (a) və (b) yarımbəndlərinə əsasən görülmüş tədbirlər barədə sorğu edilən Üzvü 

xəbərdar etməlidir. 

 

11.2 Sorğu edilən Üzv 11.1-ci bənddə göstərilən tədbirlər görülməyənədək bu maddə üzrə 

sorğu edən Üzv qarşısındakı öhdəliklərini dayandıra bilər. 

 



 

  

12 İkitərəfli və Regional Sazişlər 

12.1 Bu maddənin heç bir müddəası Üzvə malların  gömrük məlumatlarının təhlükəsiz və 

sürətli əsaslarla avtomatik qaydada və ya yükün çatmasından əvvəl paylaşılması və 

mübadiləsi üçün ikitərəfli, çoxtərəfli və ya regional sazişlər bağlamağa maneə ola bilməz. 

12.2 Bu maddənin heç bir müddəası belə ikitərəfli, çoxtərəfli və regional sazişlər 

çərçivəsində və ya gömrük məlumatlarının mübadiləsini tənzimləyən digər sazişlər 

çərçivəsində Üzvün hüquq və öhdəliklərini dəyişdirmək və onlara təsir göstərmək kimi təfsir 

edilə bilməz. 

 

 

II Bölmə 

İNKİŞAF ETMƏKDƏ OLAN VƏ ƏN AZ İNKİŞAF ETMİŞ ÜZV ÖLKƏLƏRLƏ 

BAĞLI XÜSUSİ VƏ FƏRQLƏNDİRİCİ REJİM MÜDDƏALARI 

MADDƏ 13: ÜMUMİ PRİNSİPLƏR 

1. Bu Sazişin 1-12-ci maddələrində nəzərdə tutulan müddəalar inkişaf etməkdə olan və ən 

az inkişaf etmiş üzv ölkələr tərəfindən 2004 -cü il iyul tarixli Çərçivə Sazişinin (WT/L/579) 

D əlavəsində və Honqkonq Nazirlər Bəyannaməsinin (WT/MIN(05)/DEC) 33-cü bəndində 

və E əlavəsində razılaşdırılmış qaydalara əsaslanan bu Bölməyə uyğun olaraq yerinə 

yetirilməlidir.  

 

2.  Bu Sazişin müddəalarını yerinə yetirmək məqsədilə xarakteri və ölçüsü nəzərə 

alınmaqla, inkişaf etməkdə olan və ən az inkişaf etmiş üzv ölkələrə potensialın 

gücləndirilməsi üçün dəstək və yardımın16 təmini ilə bağlı köməklik göstərilməlidir. Bu 

Sazişin müddəalarının yerinə yetirilməsinin miqyası və zamanı inkişaf etməkdə olan və ən az 

inkişaf etmiş Üzv ölkələrin bu müddəaları həyata keçirə bilmək imkanları ilə mütənasib 

olmalıdır. Əgər inkişaf etməkdə olan və ən az inkişaf etmiş Üzv ölkənin zəruri potensialının 

olmaması vəziyyəti davam edərsə, aidiyyəti üzrə müddəaların yerinə yetirilməsi müvafiq 

potensialın əldə edilməsinə qədər tələb olunmamalıdır.  

  

3. Ən az inkişaf etmiş üzv ölkələrdən yalnız fərdi inkişaf, maliyyə və ticarət ehtiyaclarına 

və ya onların inzibati və institusional imkanlarına uyğun olan öhdəliklərin yerinə yetirilməsi 

tələb olunacaqdır.  

 

4.  Bu prinsiplər II Bölmədə qeyd olunan müddəalar vasitəsilə tətbiq edilməlidir. 

 

MADDƏ 14: MÜDDƏALARIN KATEQORİYALARI 

1. Müddəaların 3 kateqoriyası vardır: 

(a) A kateqoriyası – bu Sazişin qüvvəyə minməsindən sonra inkişaf etməkdə olan 

üzv ölkənin və ya ən az inkişaf etmiş üzv ölkənin və yaxud 15-ci maddədə 

göstərildiyi kimi qüvvəyə minməsindən sonrakı 1 il müddətində ən az inkişaf 

                                                
16 Bu Sazişin məqsədləri üçün “potensialın gücləndirilməsi üçün dəstək və yardım” texniki, maddi və ya qarşılıqlı razılaşdırılmış 

hər hansı digər bir formada edilən yardım ola bilər. 



 

  

etmiş üzv ölkənin yerinə yetirməli olduğu müddəaları özündə ehtiva edir. 

(c) B kateqoriyası – inkişaf etməkdə olan Üzv ölkənin və ya ən az inkişaf etmiş Üzv 

ölkənin 16-cı maddədə göstərildiyi kimi bu Sazişin qüvvəyə minməsindən sonra 

gələn keçid dövründən sonrakı bir tarixdə yerinə yetirməli olduğu müddəaları 

özündə ehtiva edir. 

(d) C kateqoriyası – inkişaf etməkdə olan Üzv ölkənin və ən az inkişaf etmiş Üzv 

ölkənin 16-cı maddədə göstərildiyi kimi bu Sazişin qüvvəyə minməsindən sonra 

gələn keçid dövründən sonrakı bir tarixdə yerinə yetirməli olduğu və potensialın 

gücləndirilməsi üçün dəstək və yardımın göstərilməsilə qənaətbaxş potensialın 

əldə edilməsini tələb edən müddəaları özündə ehtiva edir.    

2. Hər bir inkişaf etməkdə olan və ən az inkişaf etmiş Üzv ölkə A, B və C 

kateqoriyalarından hər birinə aid olan müddəaları fərdi qaydada özü təyin etməlidir. 

 

MADDƏ 15: A KATEQORİYASININ YERİNƏ YETİRİLMƏSİ VƏ BİLDİRİŞ 

1. Bu Sazişin qüvvəyə minməsindən sonra hər bir inkişaf etməkdə olan Üzv ölkə özünün 

A kateqoriyası üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməlidir. Beləliklə, A kateqoriyası üzrə müəyyən 

edilmiş öhdəliklər bu Sazişin ayrılmaz tərkib hissəsi olacaqdır.  

2. Ən az inkişaf etmiş Üzv ölkə bu Sazişin qüvvəyə minməsindən sonrakı 1 il ərzində A 

kateqoriyası üzrə müəyyən edilmiş müddəalar barədə Komitəyə bildiriş edə bilər. Hər bir ən 

az inkişaf etmiş Üzv ölkənin A kateqoriyası üzrə müəyyən edilmiş öhdəlikləri bu Sazişin 

ayrılmaz tərkib hissəsi olacaqdır. 

 

 

MADDƏ 16: B KATEQORİYASI VƏ C KATEQORİYASININ YERİNƏ 

YETİRİLMƏSİ ÜÇÜN SON TARİXLƏR HAQQINDA BİLDİRİŞ 

1. İnkişaf etməkdə olan üzv ölkənin A kateqoriyası üzrə müəyyən etmədiyi müddəalara 

gəldikdə, Üzv bu maddədə göstərilən prosedura uyğun olaraq onların yerinə yetirilməsini 

təxirə sala bilər.  

İnkişaf etməkdə olan Üzv ölkə B kateqoriyası üzrə: 

(a) Bu Sazişin qüvvəyə minməsindən sonra hər bir inkişaf etməkdə olan Üzv ölkə B 

kateqoriyası üzrə müəyyən edilmiş müddəaları və onların icrası üçün müvafiq 

indikativ tarixləri Komitəyə bildirməldir.17   

(b) Bu Sazişin qüvvəyə minməsindən sonra 1 ildən gec olmayaraq hər bir inkişaf 

etməkdə olan Üzv ölkə B kateqoriyası üzrə müəyyən edilmiş müddəların icrası 

üçün dəqiq tarixləri Komitəyə bildirməlidir. Əgər inkişaf etməkdə olan Üzv ölkə 

son tarixdən öncə dəqiq tarixləri bildirmək üçün əlavə vaxtın tələb olduğu 

qənaətinə gəlirsə, bu zaman o, Komitədən öz tarixlərini bildirmək üçün müddəti 

yetəri qədər uzatmağı tələb edə bilər. 

                                                
17 Təqdim edilmiş bildirişlərə, həmçinin Üzvün məqbul hesab etdiyi əlavə məlumatlar da daxil edilə bilər. Üzvlər icra ilə bağlı 

aidiyyəti səlahiyyətli yerli orqan və təşkilatlar barədə məlumatların təqdim edilməsinə təşviq edilirlər. 



 

  

İnkişaf etməkdə olan Üzv ölkə C kateqoriyası üzrə: 

(c) Bu Sazişin qüvvəyə minməsindən sonra hər bir inkişaf etməkdə olan üzv ölkə C 

kateqoriyası üzrə müəyyən edilmiş müddəaları və onların icrası üçün müvafiq 

indikativ tarixləri Komitəyə bildirməlidir. Şəffaflıq məqsədilə təqdim edilmiş 

bildirişlərə Üzvün icra məqsədilə tələb etdiyi potensialın gücləndirilməsi üçün 

dəstək və yardım barədə məlumatlar daxil edilməlidir.18 

 

(d) Bu Sazişin qüvvəyə minməsindən sonrakı 1 il ərzində inkişaf etməkdə olan Üzv 

ölkələr və müvafiq donor üzvlər hal-hazırda qüvvədə olan hər bir razılaşmanı, o 

cümlədən 2.2-ci maddənin 1-ci bəndinə uyğun olan bildirişləri və yuxarıda 

göstərilən (c) yarımbəndinə əsasən təqdim olunmuş məlumatları nəzərə alaraq, C 

kateqoriyasının icrasına imkan yaratmaq məqsədilə potensialın gücləndirilməsi 

üçün dəstək və yardımın təmin edilməsi üçün zəruri olan, qüvvədə saxlanılan və 

ya əldə edilən razılaşmalar haqqında məlumatları Komitəyə təqdim etməlidir.19 

İnkişaf etməkdə olan iştirakçı Üzv ölkə bu düzəlişlər barədə Komitəni dərhal 

məlumatlandırmalıdır. Komitə Üzv olmayan donorları da mövcud olan və ya əldə 

olunan razılaşmalar haqqında məlumatları təqdim etməyə təşviq etməlidir. 

(e) (d) yarımbəndində qeyd olunan məlumatların təqdim edildiyi tarixdən 18 ay 

müddətində donor Üzvlər və müvafiq inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələr Komitəni 

potensialın gücləndirilməsi üçün dəstək və yardım göstərilməsi sahəsində olan 

irəliləyişlər haqqında məlumatlandırmalıdır. Eyni zamanda hər bir inkişaf 

etməkdə olan Üzv ölkə icra ilə bağlı özünün dəqiq tarixləri barədə siyahını 

bildirməlidir. 

2. Ən az inkişaf etmiş Üzv ölkənin A kateqoriyası üzrə müəyyən etmədiyi müddəalara 

gəldikdə, ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələr icranı bu maddədə nəzərdə tutulan prosedura uyğun 

olaraq təxirə sala bilər.  

 

Ən az inkişaf etmiş Üzv ölkə B kateqoriyası üzrə:  

(a) Bu Sazişin qüvvəyə minməsindən sonra 1 ildən gec olmayaraq, ən az inkişaf etmiş 

Üzv ölkə Komitəni B kateqoriyası üzrə müəyyən edilmiş müddəalar haqqında 

məlumatlandırmalıdır və ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələrin maksimum manevr 

imkanlarını nəzərə alaraq, bu müddəaların icrası üçün müvafiq indikativ tarixləri 

bildirə bilər. 

(b) Yuxarıdakı (a) yarımbəndində göstərilən bildiriş tarixindən sonra 2 ildən gec 

olmayaraq, hər bir ən az inkişaf etmiş Üzv ölkə Komitəyə müəyyən edilmiş 

müddəaların təsdiqini və onun icra tarixlərini bildirməlidir. Əgər ən az inkişaf etmiş 

Üzv ölkə bu son tarixdən əvvəl öz dəqiq tarixlərini bildirmək üçün əlavə vaxtın 

tələb olunduğu qənaətinə gəlirsə, o, Komitədən bu tarixləri bildirmək üçün müvafiq 

müddətin yetəri qədər uzadılmasını tələb edə bilər.  

Ən az inkişaf etmiş Üzv ölkə C kateqoriyası üzrə: 

                                                
18 Üzvlər həmçinin milli ticarətin asanlaşdırılmasını həyata keçirən plan və layihələr, icra ilə bağlı aidiyyəti səlahiyyətli yerli orqan 

və təşkilatlar və Üzvün müvafiq dəstəyi təmin etmək üçün razılığa gəldiyi donorlar barəsində məlumatları da daxil edə bilər. 
19 Bu cür razılaşmalar ikitərəfli qaydada və ya müvafiq beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə qarşılıqlı razılaşdırılmış şərtlər əsasında 21-

ci Madddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq həyata keçiriləcəkdir. 



 

  

(c) Şəffaflıq məqsədilə və donorlarla razılaşmaları asanlaşdırmaq üçün bu Sazişin 

qüvvəyə minməsindən sonrakı 1 il müddətində hər bir ən az inkişaf etmiş Üzv ölkə 

özünün maksimum manevr imkanlarını nəzərə alaraq, C kateqoriyası üzrə müəyyən 

edilmiş müddəaları Komitəyə bildirməlidir.   

(d) Yuxarıdakı (c) yarımbəndində göstərilən tarixdən 1 il ərzində ən az inkişaf etmiş 

Üzv ölkələr potensialın gücləndirilməsi üçün dəstək və yardım ilə bağlı Üzvün icra 

üçün tələb etdiyi məlumatları bildirməlidir.20 

(e) Yuxarıdakı (d) yarımbəndində göstərilən bildirişdən sonra 2 ildən gec olmayaraq, 

ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələr və müvafiq donor Üzvlər yuxarıdakı (d) 

yarımbəndində qeyd edilən məlumatları nəzərə alaraq, C kateqoriyasının icrasına 

imkan yaratmaq məqsədilə potensialın gücləndirilməsi üçün dəstək və yardımın 

təmin edilməsi üçün zəruri olan, qüvvədə saxlanılan və ya əldə edilən razılaşmalar 

haqqında məlumatları Komitəyə təqdim etməlidir.21 İştirak edən ən az inkişaf etmiş 

Üzv ölkə Komitəni bu razılaşmalar haqqında dərhal məlumatlandırmalıdır. Ən az 

inkişaf etmiş Üzv ölkə eyni zamanda dəstək və yardım mexanizmlərini özündə 

ehtiva edən C kateqoriyalı öhdəliklərin icrası üçün indikativ tarixləri bildirməlidir. 

Komitə Üzv olmayan donorları da mövcud olan və ya əldə olunan razılaşmalar 

haqqında məlumatları təqdim etməyə təşviq etməlidir. 

(f) (e) yarımbəndində göstərilən məlumatların təqdim edildiyi tarixdən 18 aydan gec 

olmayaraq müvafiq donor Üzvlər və ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələr Komitəni 

potensialın gücləndirilməsi üçün dəstək və yardım göstərilməsi sahəsində olan 

irəliləyişlər haqqında məlumatlandırmalıdır. Hər bir ən az inkişaf etmiş Üzv ölkə 

eyni zamanda icra ilə bağlı özünün dəqiq tarixlər siyahısını Komitəyə bildirməlidir. 

3. İnkişaf etməkdə olan Üzv ölkələr və ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələr 1-ci və 2-ci bənddə 

göstərilən son tarix bitmədən icra üçün dəqiq tarixlərin təqdim edilməsində donor dəstəyinin 

və ya potensialın gücləndirilməsi üçün dəstək və yardım göstərilməsində irəliləyişlərin 

çatışmazlığı səbəbindən qarşılaşdığı çətinliklərlə bağlı Komitəni son müddətin başa 

çatmasından mümkün qədər tez məlumatlandırmalıdır. Üzvlər sözügedən Üzvün aidiyyəti 

xüsusi hallar və spesifik problemlərə bağlı qarşılaşdığı çətinliklərinin həll edilməsinə yardım 

etmək məqsədilə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlirlər. Zərurət olduğu təqdirdə, Komitə 

sözügedən Üzvün dəqiq tarixləri bildirməsi üçün son tarixin uzadılması vasitəsilə 

çətinliklərin həll edilməsi məqsədilə tədbirlər görməlidir.  

 

4. Üzv B və ya C kateqoriyası üzrə müddəaların icrası üçün dəqiq tarixi bildirmədikdə 

Katiblik 1(b) və ya (e) yarımbəndlərində və ya ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələr üçün 2(b) və 

ya (f) yarımbəndlərində nəzərdə tutulan son tarixdən 3 ay əvvəl Üzvü xəbərdar etməlidir. 

Əgər Üzv 3-cü bəndə və ya inkişaf etməkdə olan Üzv ölkə üzrə 1(b) yarımbəndindəki, və ya 

ən az inkişaf etmiş Üzv ölkə üzrə 2(b) yarımbəndindəki hallarda son tarixin uzadılmasına 

istinad etmirsə və hələ də icra üçün dəqiq tarixi bildirmirsə, Üzv müddəaları 1(b) və ya (e) 

yarımbəndində göstərilən son tarix müddətindən sonrakı 1 il ərzində və ya ən az inkişaf etmiş 

Üzv ölkə üzrə 2(b) və ya (f) yarımbəndlərindəki və ya 3-cü bənd ilə uzadılan hallarda icra 

etməlidir. 

                                                
20 Üzvlər həmçinin milli ticarətin asanlaşdırılmasının həyata keçirilməsi planları və ya layihələri, icraya məsul olan yerli orqan və 

ya qurum və yardım göstərilməsi üçün üzvün razılaşma əldə edə biləcəyi donorlar barədə məlumatları da daxil edə bilər. 

21  Bu cür razılaşmalar ikitərəfli qaydada və ya müvafiq beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə qarşılıqlı razılaşdırılmış şərtlər əsasında 21-
ci Madddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq həyata keçiriləcəkdir.  



 

  

 

5. 1, 2 və 3-cü bəndlərə uyğun olaraq B kateqoriyası və C kateqoriyası üzrə müddəaların 

icrası üçün dəqiq tarixlər haqqında bildirişlərin vaxtından 60 gündən gec olmayaraq, Komitə 

hər bir Üzvün 4-cü bənddə nəzərdə tutulan istənilən tarix daxil olmaqla B kateqoriyası və C 

kateqoriyası üzrə müddəaların icrası üçün dəqiq tarixləri özündə ehtiva edən əlavələri qeydə 

almalı və beləliklə, həmin əlavələri bu Sazişin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevirməlidir. 

 

 

MADDƏ 17: ERKƏN XƏBƏRDARLIQ MEXANİZMİ: B VƏ C 

KATEQORİYALARI ÜZRƏ MÜDDƏALARIN İCRA TARİXLƏRİNİN 

UZADILMASI 

1. 

(a) İnkişaf etməkdə olan Üzv ölkə və ya ən az inkişaf etmiş Üzv ölkə 16-cı maddənin 

1(b) və ya (e) yarımbəndlərinə əsasən B kateqoriyası və ya C kateqoriyası üzrə 

dəqiq tarixlərin müəyyən edildiyi və ya 16-ci maddənin ən az inkişaf etmiş Üzv 

ölkə üzrə 2(b) və ya (f) yarımbəndlərindəki müddəaların icrasında çətinlik 

çəkdiyini hesab edirsə, bu barədə Komitəni məlumatlandırmalıdır. İnkişaf 

etməkdə olan Üzv ölkələr icra tarixinin bitməsindən 120 gün əvvəldən gec 

olmayaraq Komitəni məlumatlandırmalıdır. Ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələr isə 

bu halda Komitəni 90 gün öncədən gec olmayaraq məlumatlandırmalıdır.  

 (b) Komitəyə edilən bildiriş inkişaf etməkdə olan Üzv ölkə və ya ən az inkişaf etmiş 

Üzv ölkənin aidiyyəti müddəanın icra edilməsini proqnozlaşdırdığı yeni tarixi 

özündə əks etdirməlidir. Həmçinin bildiriş icra zamanı gözlənilən 

təxirəsalınmaların səbəblərini də göstərməlidir. Bu cür səbəblərə potensialın 

gücləndirilməsi üçün əvvəlcədən proqnozlaşdırılmayan dəstək və yardıma olan 

ehtiyac və ya potensialın gücləndirilməsi üçün əlavə dəstək və yardım daxil ola 

bilər. 

 

2. İnkişaf etməkdə olan Üzv ölkənin icra üçün əlavə müddət haqqında müraciəti 18 ayı 

keçmirsə və ya ən az inkişaf etmiş Üzv ölkənin əlavə müddət üçün müraciəti 3 ildən çox 

deyilsə, Komitə tərəfindən digər əlavə tədbir görülmədən sorğu edən Üzvə bu əlavə müddət 

verilir.  

 

3. İnkişaf etməkdə olan Üzv ölkə və ya ən az inkişaf etmiş Üzv ölkə birinci, ikinci və ya 

növbəti uzatma müddətinin 2-ci bənddə veriləndən artıq tələb olunduğu qənaətinə gəlirsə, o, 

1(b) yarımbəndində göstərilən inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələr üçün müəyyən edilmiş 120 

gündən və ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələr üçün müəyyən edilmiş 90 gündən gec olmayaraq, 

ilkin olaraq müəyyən edilmiş dəqiq icra tarixi və ya sonradan uzadılmış bu tarix bitməmişdən 

əvvəl Komitəyə uzatma ilə bağlı müraciət göndərməlidir.  

 

4. Komitə müraciət edən Üzvün xüsusi hallarını nəzərə alaraq, uzadılma müddəti üçün 

müraciətləri anlayışla qarşılamalıdır. Bu hallara potensialın gücləndirilməsi üçün dəstək və 

yardımın əldə edilməsində çətinliklər və təxirəsalmalar daxil ola bilər. 

  



 

  

MADDƏ 18: B KATEQORİYASININ VƏ C KATEQORİYASININ İCRASI 

1. 13-cü maddənin 2-ci bəndinə əsasən əgər inkişaf etməkdə olan Üzv ölkə və ya ən az 

inkişaf etmiş Üzv ölkə 16-cı və 17-ci maddələrin 1-ci və ya 2-ci bəndlərində qarşıya qoyulan 

prosedurları yerinə yetiribsə və müddətin uzadılması təmin edilməyibsə və ya inkişaf 

etməkdə olan Üzv ölkə və ya ən az inkişaf etmiş Üzv ölkə 17-ci maddə ilə təmin edilən 

uzadılmanın qarşısını alan gözlənilməz hallarla qarşılaşıbsa, o, C kateqoriyası üzrə 

müddəanın yerinə yetirilməsi imkanlarının çatışmadığını anlayırsa, Üzv, Komitəni müvafiq 

müddəanın icrasının mümkün olmadığı barədə məlumatlandırmalıdır. 

 

2. Komitə hər hansı məsələ ilə bağlı müvafiq inkişaf etməkdə olan Üzv ölkə və ən az 

inkişaf etmiş Üzv ölkədən bildiriş aldıqdan dərhal və ya 60 gündən gec olmayaraq Ekspert 

Qrupu yaratmalıdır. Ekspert Qrupu məsələni araşdırmalı və onun məzmunu haqqında 120 

gün içində Komitəyə təqdimat verməlidir.   

 

3. Ekspert Qrupu 5 müstəqil şəxsdən ibarət olub, ticarətin asanlaşdırılması və potensialın 

gücləndirilməsi üçün dəstək və yardım sahələri üzrə yüksək ixtisaslı mütəxəssislərdən təşkil 

edilməlidir. Ekspert Qrupunun tərkibində inkişaf etməkdə olan və inkişaf etmiş Üzv ölkələrin 

vətəndaşları arasındakı balans təmin edilməlidir. Məsələ ən az inkişaf etmiş Üzv ölkə ilə 

bağlı olduğu halda, Ekspert Qrupunun tərkibinə ən azı 1 ən az inkişaf etmiş Üzv ölkə 

vətəndaşı daxil edilməlidir. Əgər Ekspert Qrupunun yaradılmasından 20 gün ərzində Komitə 

onun tərkibini təsdiq edə bilmirsə, Baş Direktor Komitə sədri ilə məsələhətləşmələr 

aparmaqla bu bəndin şərtlərinə uyğun olaraq Ekspert Qrupunun tərkibini 

müəyyənləşdirməlidir. 

 

4. Ekspert Qrupu Üzvün imkanlarının qeyri-qənaətbəxş olması ilə bağlı özünü 

qiymətləndirməsini nəzərdən keçirməli və Komitəyə tövsiyələr verməlidir. Ən az inkişaf 

etmiş Üzv ölkə ilə bağlı Ekspert Qrupunun tövsiyələrini nəzərə alaraq, Komitə müvafiq 

olaraq dayanıqlı icra imkanlarını əldə edilməsini asanlaşdıracaq tədbirlər görməlidir.  

 

5. İnkişaf etməkdə olan Üzv ölkənin müvafiq müddəaları icra etmək imkanının olmadığını 

Komitəyə bildirdiyi vaxtdan Ekspert Qrupunun verdiyi tövsiyələrdən sonra Komitənin 

çağırdığı ilk iclasadək olan müddətdə Mübahisələrin Həlli üzrə Anlaşma çərçivəsindəki 

məsələlərlə bağlı tədbirlərə görə Üzv məsuliyyət daşımamalıdır. İclas zamanı Komitə Ekspert 

Qrupunun tövsiyələrini nəzərə almalıdır. Ən az inkişaf etmiş Üzv ölkə üçün Mübahisələrin 

Həlli üzrə Anlaşma çərçivəsindəki tədbirlərlə bağlı müvafiq müddəa Komitəyə müddəanı icra 

etmək imkanının olmadığını bildirdiyi vaxtdan Komitənin bu məsələ haqqında qərar qəbul 

edənədək və ya yuxarıda göstərildiyi kimi Komitənin keçirdiyi ilk iclas tarixindən sonrakı 24 

ay ərzində və ya daha tez müdddətdə tətbiq edilməməlidir. 

  

6. Ən az inkişaf etmiş Üzv ölkə C kateqoriyası üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmək 

qabiliyyətini itirdiyi zaman o, Komitəni məlumatlandıra və ya bu maddədə göstərilən 

prosedurlara istinad edə bilər. 

 

MADDƏ 19: B VƏ C KATEQORİYALARI ARASINDA YERDƏYİŞMƏ 

1. B və C kateqoriyaları üzrə müddəalardan məlumatlı olan inkişaf etməkdə olan və ən az 

inkişaf etmiş Üzvlər Komitəyə bildiriş göndərməklə müddəaları bu kateqoriyalar arasında 

dəyişə bilərlər. Üzv müddəanı B kateqoriyasından C kateqoriyasına dəyişməyi təklif edərsə, 



 

  

potensialın gücləndirilməsi üçün tələb olunan dəstək və yardım haqqında məlumatları təqdim 

etməlidir. 

 

2. B kateqoriyasından C kateqoriyasına yerdəyişmə edən müddəanın tətbiq edilməsinə 

əlavə vaxt tələb olunduğu halda, Üzv: 

(a) avtomatik uzadılma imkanları daxil olmaqla 17-ci maddənin müddəalarını 

istifadə edə; və ya 

(b)  müddəanın tətbiqi üçün əlavə vaxt tələbi üzrə Komitə tərəfindən baxılması üçün 

müraciət edə bilər və zərurət olduqda, 18-ci maddəyə əsasən Ekspert Qrupunun 

tövsiyələri və yenidən baxış imkanları daxil olmaqla potensialın gücləndirilməsi 

üçün dəstək və yardım üçün müraciət edə bilər; və ya 

(c) ən az inkişaf etmiş Üzv ölkə ilə bağlı hallarda, B kateqoriyasında bildirilən 

başlanğıc tarixindən 4 ildən çox bir müddətdə istənilən yeni icra tarixinin Komitə 

tərəfindən təsdiqlənməsi tələb olunur. Bundan əlavə ən az inkişaf etmiş Üzv ölkə 

17-ci maddəyə istinad etməyi davam etdirməlidir. Belə dəyişiklik edən ən az 

inkişaf etmiş Üzv ölkə üçün potensialın gücləndirilməsi üçün dəstək və yardımın 

tələb olunduğu başa düşülür.  

 

MADDƏ 20: MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ QAYDALARI VƏ PROSEDURLARI ÜZRƏ 

SAZİŞİN TƏTBİQİ ÜÇÜN GÜZƏŞT MÜDDƏTİ   

1. Bu Sazişin qüvvəyə minməsindən sonrakı 2 il ərzində GATT 1994-ün XXII və XXIII 

maddələrinin Mübahisələrin Həllini Tənzimləyən Qaydalar və Prosedurlar üzrə Anlaşma ilə 

təkmilləşdirilən və tətbiq edilən müddəaları inkişaf etməkdə olan Üzv ölkənin A kateqoriyası 

üzrə müəyyən etdiyi istənilən müddəası ilə bağlı həmin Üzv ölkəyə qarşı mübahisələrin 

həllində tətbiq olunmamalıdır. 

 

2. Bu Sazişin qüvvəyə minməsindən sonrakı 6 ay ərzində GATT 1994-ün XXII və XXIII 

maddələrinin Mübahisələrin Həllini Tənzimləyən Qaydalar və Prosedurlar üzrə Anlaşma ilə 

təkmilləşdirilən və tətbiq edilən müddəaları ən az inkişaf etmiş Üzv ölkənin A kateqoriyası 

üzrə müəyyən etdiyi istənilən müddəası ilə bağlı həmin Üzv ölkəyə qarşı mübahisələrin 

həllində tətbiq olunmamalıdır. 

 

3. Ən az inkişaf etmiş Üzv ölkə tərəfindən B və C kateqoriyaları üzrə müəyyən edilmiş 

müddəanın icrasından sonrakı 8 il ərzində GATT 1994-ün XXII və XXIII maddələrinin 

Mübahisələrin Həllini Tənzimləyən Qaydalar və Prosedurlar üzrə Anlaşma ilə 

təkmilləşdirilən və tətbiq edilən müddəaları, sözügedən müddəa ilə bağlı olaraq həmin ən az 

inkişaf etmiş Üzv ölkəyə qarşı mübahisələrin həllində tətbiq olunmamalıdır. 

 

4. Mübahisələrin Həllini Tənzimləyən Qaydalar və Prosedurlar üzrə Anlaşmanın tətbiqi 

üçün güzəşt müddətinin verilməsinə baxmayaraq, Üzv GATT 1994-ün XXII və XXIII 

maddələrinə əsasən məsləhətləşmələr üçün müraciət etməmişdən öncə və ən az inkişaf etmiş 

Üzv ölkənin gördüyü tədbir ilə bağlı mübahisələrin həlli prosedurlarının bütün 

mərhələlərində ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələrin vəziyyətini xüsusi olaraq nəzərə almalıdır. 

Bu baxımdan, Üzvlər Mübahisələrin Həllini Tənzimləyən Qaydalar və Prosedurlar üzrə 



 

  

Anlaşmaya əsasən ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələrlə bağlı mübahisələrin qaldırılmasında 

müvafiq təmkin nümayiş etdirməlidirlər.  

  

5. Müvafiq müraciət əsasında hər bir Üzv bu maddəyə uyğun olaraq icazə verilmiş güzəşt 

müddəti ərzində bu Sazişin tətbiq olunması ilə bağlı hər hansı bir məsələnin müzakirəsi üçün 

digər Üzvlərə kifayət qədər imkan yaratmalıdır. 

 

MADDƏ 21: POTENSİALIN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN DƏSTƏK VƏ 

YARDIMIN TƏMİNİ  

 

1.  Donor Üzvlər qarşılıqlı və ikitərəfli razılaşdırılmış şərtlərlə və ya müvafiq beynəlxalq 

təşkilatlar vasitəsilə inkişaf etməkdə olan və ən az inkişaf etmiş üzv ölkələrdə potensialın 

gücləndirilməsi üçün dəstək və yardımın təminatını asanlaşdırmaq barədə razılığa gəlirlər. 

Burada məqsəd inkişaf etməkdə olan və ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələr tərəfindən bu Sazişin 

I Bölməsinin müddəalarını yerinə yetirilməsini dəstəkləməkdir. 

 

2. Ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələrin xüsusi tələbatlarını nəzərə alaraq, hədəflənmiş dəstək 

və yardım ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələrin öhdəliklərinin icrası üçün onlara dayanıqlı 

potensialın yaradılmasına kömək etməlidir. Müvafiq inkişaf üçün əməkdaşlıq mexanizmləri 

və 3-cü bənddə göstərilən potensialın gücləndirilməsi üçün texniki dəstək və yardım 

prinsiplərinə uyğun olaraq, inkişaf tərəfdaşları bu sahədə potensialın gücləndirilməsi üçün 

dəstək və yardımı mövcud inkişaf prioritetlərinə təhlükə yaratmayacaq şəkildə təmin etməyə 

səy göstərməlidirlər.   

 

3. Üzvlər bu Sazişin icrası ilə bağlı potensialın gücləndirilməsi üçün dəstək və yardım 

təminatı məqsədilə aşağıdakı prinsiplərin tətbiqinə səy göstərməlidirlər: 

(a) qəbul edən ölkələrin və regionların ümumi inkişaf çərçivələrini və uyğun 

olduqda, davam edən islahat və texniki yardım proqramlarını nəzərə almaq; 

(b) uyğun olduqda, regional və sub-regional problemlərin həlli və regional və sub-

regional inteqrasiyanın inkişafı üçün fəaliyyətləri daxil etmək; 

(c)  özəl sektorun ticarətin asanlaşdırılması üzrə davam edən islahat fəaliyyətlərinin 

yardım fəaliyyətləri kimi nəzərə alınmasını təmin etmək; 

(d) regional iqtisadi birliklər də daxil olmaqla, Üzvlər arasındakı və onlarla müvafiq 

institutlar arasındakı əlaqələndirmə işlərini inkişaf etdirmək və bu dəstəkdən 

maksimum səmərəlilik və nəticə əldə etmək. Bu məqsədlə: 

(i) ilk növbədə dəstəyin təmin oldunduğu ölkə və ya regionda tərəfdaş üzvlər 

və  donorlar, həmçinin ikitərəfli və çoxtətəfli donorlar arasında 

əlaqələndirmə işləri dəstək proqramlarında eynilik və təkrarlardan, texniki 

yardım və potensialın gücləndirilməsi tədbirlərinin sıx əlaqələndirilməsi 

vasitəsilə islahat fəaliyyətlərində yaranan uyğunsuzluqlardan çəkinmək 

məqsədi daşımalıdır; 

 



 

  

(ii) ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələrə görə ticarətlə bağlı dəstəyə dair 

Təkmilləşdirilmiş Vahid Çərçivə sənədi ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələr 

üçün bu əlaqələndirmə prosesinin tərkib hissəsi olmalıdır; və 

 

(iii) həmçinin bu Sazişin və texniki yardımın həyata keçirilməsində özlərinin 

ticarət və inkişaf məsələləri ilə məşğul olan rəsmilər arasında həm 

Cenevrədə, həm də digər  paytaxt şəhərlərdə daxili əlaqələndirməni təşviq 

etdirməlidirlər. 

 

(e) dəyirmi masa və fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət edən və əlaqələndirən 

məsləhət qrupları kimi mövcud daxili və regional əlaqələndirmə strukturlarından 

istifadə edilməsini təşviq etmək; və 
 
(f) mümkün olduğu qədər inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələri digər inkişaf etməkdə 

olan və ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələrin potensialının gücləndirilməsini təmin 

etməyə təşviq etmək və bu cür fəaliyyətlərə dəstək vermək.  

 

4. Komitə aşağıdakı məqsədlərlə ildə ən azı bir xüsusi sessiya keçirməlidir:  

(a) bu Sazişin müddəalarının və ya müddəalarının tərkib hissələrinin tətbiq edilməsi 

ilə bağlı hər hansı bir problemi müzakirə etmək; 

 

(b) potensialın gücləndirilməsi üçün müvafiq dəstək və yardım almayan hər hansı bir 

inkişaf etməkdə olan və ya ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələr də daxil olmaqla, bu 

Sazişin yerinə yetirilməsinə dəstək verilməsində potensialın gücləndirilməsi üçün 

dəstək və yardımın təmin edilməsi işində gedən inkişafı nəzərdən keçirmək; 

 

(c) uğurlar və çətinliklər daxil olmaqla, potensialın gücləndirilməsi üçün davam edən 

dəstək və yardım və icra proqramları ilə bağlı məlumat və təcrübələri mübadilə 

etmək;  

(d)   22-ci maddədə irəli sürülən donor bildirişlərini nəzərdən keçirmək; və 

(e)   2-ci bəndin icrasını nəzərdən keçirmək. 

 

MADDƏ 22: POTENSİALIN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN DƏSTƏK VƏ YARDIM 

HAQQINDA MƏLUMATLARIN KOMİTƏYƏ TƏQDİM EDİLMƏSİ 

 

1. I Bölmənin icrası ilə bağlı potensialın gücləndirilməsi üçün dəstək və yardımın inkişaf 

etməkdə olan və ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələrə göstərilməsində şəffaflığın təmin edilməsi 

məqsədilə bu Sazişin icrası üçün inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələr və ən az inkişaf etmiş Üzv 

ölkələrə dəstək verən hər bir donor Üzv mümkün olduğu təqdirdə bu Sazişin qüvvəyə 

minməsilə illik olaraq, əvvəlki və növbəti 12 ay ərzində bu cür yardımın göstərilməsi və 

potensialın gücləndirilməsi ilə bağlı Komitəyə aşağıdakı məlumatları təqdim etməlidir22: 

 

(a) potensialın gücləndirilməsi üçün dəstək və yardımın təsviri; 

 

                                                
22 Təqdim edilən məlumatlar potensialın gücləndirilməsi üçün dəstək və yardımın təmin edilməsinin tələbat xarekterli olduğunu əks 

etdirir. 



 

  

(b) status və ayrılan/ödənilən xərclərin miqdarı 

 

(c)  dəstək və yardım xərcləri üçün prosedurlar; 

 

(d)  benefisiar Üzv və ya, zəruri olduqda, region; və  
  
(e)  dəstək və yardım göstərən Üzvün icraçı qurumu. 

 

Məlumatlar Əlavə 1-də göstərilən formatda təqdim edilməlidir. İqtisadi Əməkdaşlıq və 

İnkişaf Təşkilatının üzvlərinə (Bu Sazişdə “İƏİT” kimi istinad olunur) aid hallarda təqdim 

edilən məlumatlar İƏİT Kreditor Hesabat Sistemindəki müvafiq məlumatlara əsaslanır. 

Potensialın gücləndirilməsi üçün dəstək və yardımı təmin edə bilmə imkanına malik 

olduğunu bildirən inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələr yuxarıdakı məlumatları təmin etməyə 

təşviq edilir. 

 

2. İnkişaf etməkdə olan Üzv ölkələrə və ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələrə dəstək olan 

donor Üzvlər aşağıdakıları Komitəyə təqdim etməlidir: 

 

(a) mümkün olduqda dəstək və yardımın təmin edildiyi ölkə və ya region daxilindəki 

əlaqə vasitələri haqqında məlumatlar da daxil olmaqla bu Sazişin I Bölməsinin 

icrası ilə bağlı potensialın gücləndirilməsi üçün təmin edilən dəstək və yardım 

üçün məsul olan qurumların əlaqə vasitələrini; və  

 

(b) potensialın gücləndirilməsi üçün dəstək və yardım məqsədilə edilən müraciət 

prosesi və mexanizmləri haqqında məlumatları. 

 

Dəstək və yardımı təmin edə bilmə imkanına malik olduğunu bildirən inkişaf etməkdə olan 

Üzv ölkələr yuxarıdakı məlumatarı təmin etməyə təşviq edilirlər. 

 

3. Potensialın gücləndirilməsi üçün ticarətin asalanlaşdırılması yönündə dəstək və yardım 

göstərmək niyyətində olan inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələr və ən az inkişaf etmiş Üzv 

ölkələr bu tipli dəstək və yardımı əlaqələndirən və prioritetə çevirmiş idarə(lər)in əlaqə 

vasitələri haqqında məlumatları Komitəyə təqdim etməlidir. 

 

4. Üzvlər 2-ci və 3-cü bəndlərdə qeyd olunan məlumatları internet istinadları vasitəsilə 

təmin edə bilərlər və zərurət olduğu təqdirdə, onları yeniləməlidirlər. Katiblik bütün bu 

məlumatları ictimaiyyətə əlçatan etməlidir.  

 

5. Komitə müvafiq beynəlxalq və regional təşkilatları (məsələn, Beynəxalq Valyuta 

Fondu, İƏİT, BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konfransı, ÜGT, BMT-nin Regional 

Komissiyaları, Dünya Bankı və ya onların filialları və regional inkişaf bankları) və digər 

əməkdaşlıq qurumlarını 1, 2, və 4-cü bəndlərdə qeyd olunan məlumatları təqdim etməyə 

təşviq etməlidir.  

 



 

  

III BÖLMƏ   

 

İNSTİTUSİONAL MEXANİZMLƏR VƏ YEKUN MÜDDƏALAR 

MADDƏ 23: İNSTİTUSİONAL MEXANİZMLƏR 

 

1 Ticarətin Asanlaşdırılması üzrə Komitə 

1.1 Ticarətin Asanlaşdırılması üzrə Komitə yaradılır. 

 

1.2 Bu Komitə bütün Üzvlərin iştirakı üçün açıq olmalıdır və rəhbərini özü seçməlidir. 

Komitə, zərurət olduqda və bu Sazişin müvafiq müddəalarına əsasən, lakin ildə 1 dəfədən az 

olmayaraq Üzvlərə bu Sazişin icrası və ya onun məqsədlərinin reallaşdırılması ilə əlaqəli 

istənilən məsələlərdə məsləhətləşmək imkanı yaratmaq üçün çağrılır. Komitə bu Sazişlə və ya 

Üzvlər tərəfindən üzərinə qoyulan məsuliyyətləri daşımalıdır. Komitə öz prosedur qaydalarını 

yaratmalıdır. 

 

1.3  Tələb olunduqda, Komitə özünün tabeli qurumlarını təsis edə bilər. Bütün belə 

qurumlar Komitəyə hesabat verməlidir. 

 

1.4 Komitə üzvlər tərəfindən müvafiq məlumatların və ən yaxşı təcrübələrin mübadiləsi 

üçün prosedurlar hazırlamalıdır.  

 

1.5 Komitə bu Sazişin tətbiqi və icrası üçün ən yaxşı əlçatan məsləhətlərin verilməsini və 

lazımsız təkrar cəhdlərdən qaçılmasını təmin etmək məqsədilə ticarətin asanlaşdırılması 

sahəsində ÜGT kimi digər beynəlxalq təşkilatlarla sıx əlaqələri dəstəkləməlidir. Bu məqsədlə 

Komitə bu cür təşkilatların və ya onların tabeli qurumlarının nümayəndələrini: 

(a)  Komitənin iclaslarında iştirak etməyə; həmçinin 

(b)  bu Sazişin tətbiqi ilə əlaqədar xüsusi məsələlərin müzakirəsinə dəvət edə bilər. 

 

1.6 Komitə bu Sazişin fəaliyyətini və icrasını onun qüvvəyə minməsinin 4-cü ilində və 

ondan sonra dövri olaraq nəzərdən keçirməlidir.  

 

1.7 Üzvlər bu Sazişin tətbiqi və icrası ilə bağlı məsələləri Komitə qarşısında qaldırmağa 

təşviq edilirlər. 

 

1.8 Komitə bu Sazişə əsasən dərhal qarşılıqlı qənaətbəxş həll yoluna çatmaq məqsədilə 

Üzvlər arasında xüsusi məsələlərlə bağlı müzakirələri təşviq etməli və asanlaşdırmalıdır. 

 

2 Ticarətin Asanlaşdırılması üzrə Milli Komitə 

 

Hər bir Üzv ticarətin asanlaşdırılması üzrə Milli Komitə təsis etməli və/və ya onu qüvvədə 

saxlamalı və ya bu Sazişin müddəalarının icrasının və daxili əlaqələndirilməsinin 

asanlaşdırılması üçün mövcud mexanizmləri müəyyən etməlidir. 

 



 

  

MADDƏ 24:  YEKUN MÜDDƏALAR 

 

1. Bu Sazişin məqsədləri üçün “Üzv” termini həmin Üzvün səlahiyyətli orqanını da 

özündə ehtiva edir. 

 

2. Bu Sazişin müddəaları bütün Üzvlərə şamil olunur.  

 

3. Üzvlər, qüvvəyə mindiyi gündən bu Sazişin icrasını təmin etməlidirlər. II Bölmənin 

müddəalarına istinad etməyi seçən inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələr və ən az inkişaf etmiş 

Üzv ölkələr bu Sazişi II Bölməyə əsasən icra etməlidirlər.  

 

4. Bu Sazişi qüvvəyə mindiyi gündən qəbul etmiş Üzv B və C kateqoriyası üzrə öz 

öhdəliklərini Saziş qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən müvafiq dövrləri nəzərə alaraq icra 

etməlidir. 

 

5. Gömrük ittifaqının və ya regional iqtisadi təşkilatın üzvləri regional yanaşmaları bu 

Saziş əsasında regional təşkilatların yaradılması və fəaliyyəti də daxil olmaqla öz 

öhdəliklərinin icrasına yardım etmək üçün qəbul edə bilər.  

 

6. Ümumdünya Ticarət Təşkilatının yaradılması barədə Mərakeş Sazişinin 1A Əlavəsinə 

olan ümumi şərhedici qeydə baxmayaraq, bu Sazişdə qeyd edilən heç bir müddəa GATT 

1994-ə əsasən üzvlərin öhdəliklərinin azldılması kimi təfsir edilməməlidir. Bundan əlavə, bu 

Sazişdə göstərilən heç bir müddəa üzvlərin Ticarətdə Texniki Maneələr üzrə Saziş, Sanitar və 

Fitosanitar Tədbirlərin Tətbiqi üzrə Saziş üzrə hüquq və öhdəliklərin azaldılması kimi şərh 

edilməməlidir.  

 

7. GATT 1994-ə əsasən bütün istisnalar və azadolmalar23 bu Sazişin müddəalarına tətbiq 

edilməlidir. Ümumdünya Ticarət Təşkilatının yaradılması haqqında Mərakeş Sazişinin IX:3-

cü və IX:4-cü maddələrinə uyğun olaraq GATT 1994-ə əsasən tətbiq edilən imtinalar və ya 

onların hər hansı bir hissəsi və bu Saziş qüvvəyə mindiyi gündən edilən hər hansı düzəlişlər 

bu Sazişin müddəalarına tətbiq olunmalıdır.   

 

8. Bu Sazişdə xüsusi qeyd olunan digər hallar istisna olmaqla, ərzində GATT 1994-ün 

XXII və XXIII maddələrinin Mübahisələrin Həlli üzrə Anlaşma ilə təkmilləşdirilən və tətbiq 

edilən müddəaları bu Sazişə əsasən məsləhətləşmələrin aparılmasına və mübahisələrin həllinə 

tətbiq olunmalıdır. 

 

9. Üzvlərin razılığı olmadan bu Sazişin hər hansı bir müddəasına digər şərtlər daxil edilə 

bilməz. 

10. 15-ci maddənin 1 və 2-ci bəndlərinə müvafiq olaraq, bu Sazişə əlavə edilmiş inkişaf 

etməkdə olan Üzv ölkələrin və ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələrin A kateqoriyası üzrə 

öhdəlikləri bu Sazişin ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil etməlidir. 

 

11. Komitə tərəfindən qeydə alınan və bu Sazişə əlavə edilmiş 16-cı maddənin 5-ci bəndinə 

uyğun olaraq inkişaf etməkdə olan və ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələrin B və C kateqoriyaları 

üzrə öhdəlikləri bu Sazişin ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil etməlidir. 

                                                
23 Bura GATT 1994-ün V:7 və X:1 maddələri və GATT 1994-ün VIII maddəsinə edilən əlavə qeyd daxildir. 



 

  

ƏLAVƏ 1: 22-Cİ MADDƏNİN 1-Cİ BƏNDİ ÜZRƏ BİLDİRİŞ FORMASI 

 

Donor Üzv: 

Bildiriş müddəti: 

 

 

  

 Texniki və 

maliyyə 

yardımı və 

potensialın 

gücləndirilməsi 

mənbələrinin 

təsviri 

Status və 

ayrılan/ödənilən 

xərclərin miqdarı  

 

Benefisiar 

ölkə/ Region 

(zərurət 

olduqda) 

Dəstək 

göstərən Üzvün 

icraçı qurumu 

Dəstəyin 

ödənilməsi 

üçün 

prosedurlar 

 

 

 

__________ 
 

 

 

 


