
YÜKLƏMƏQABAĞI YOXLAMA ÜZRƏ SAZİŞ 

 

 

Üzvlər, 

 

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

“dünya ticarətinin daha çox azadlığına və genişlənməsinə səbəb olması”, “GATT-ın rolunun 

gücləndirilməsi” və “GATT-ın inkişaf edən beynəlxalq iqtisadi mühitin tələblərinə cavabkarlığının 

artırılması” məqsədi güdməsi barədə razılığa gəldiklərini qeyd edərək; 

 

 Bir sıra inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələrin yükləməqabağı yoxlamaya müraciət etdiyini qeyd 

edərək;  

 

 İnkişaf etməkdə olan ölkələrin idxal edilən mallarının müəyyən və lazım olan müddətdə 

keyfiyyət, kəmiyyət və ya qiymətlərinin yoxlanılmasının zəruriliyinə olan ehtiyaclarını qəbul edərək; 

 

 Bu cür proqramların lüzumsuz ləngimələr və ya qeyri-bərabər rəftara səbəb olmadan yerinə 

yetirilməli olduğunu anlayaraq; 

 

 Belə yoxlamanın təyinatı üzrə ixracatçı Üzvlərin ərazisində həyata keçirildiyini qeyd edərək; 

 

 Həm istifadəçi Üzvlərin, həm də ixracatçı Üzvlərin hüquq və öhdəliklərinin razılaşdırılmış 

beynəlxalq çərçivəsini yaratmağın zəruriliyini qəbul edərək;  

 

 GATT 1944-ün prinsip və öhdəliklərinin yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumların 

ÜTT üzvü olan hökumətlər tərəfindən səlahiyyət verilən fəaliyyətlərinə tətbiq edildiklərini qəbul 

edərək;  

 

 Yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumların əməliyyatlarının və yükləməqabağı 

yoxlama ilə bağlı qanun və qaydaların şəffaflığını təmin etməyin arzuedilənliyini qəbul edərək;  

 

 Bu Saziş üzrə ixracatçılar və yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumlar arasında 

meydana çıxan mübahisələrin tez bir zamanda, səmərəli və ədalətli həll edilməsini təmin etməyi arzu 

edərək;  

 

 Aşağıdakılara dair razılığa gəlirlər:  

 

 

Maddə 1 

 

Əhatə dairəsi – Anlayışlar 

 

1. Bu Saziş, istər bu cür fəaliyyətlərin Üzvün hökuməti və ya hər hansı hökumət orqanı tərəfindən 

müqavilə əsasında və ya səlahiyyət verilməklə həyata keçirilməsindən asılı olmayaraq, Üzvlərin 

ərazisində həyata keçirilən bütün yükləməqabağı yoxlama fəaliyyətlərinə şamil edilir.  

 

2. “İstifadəçi Üzv” termini hökumətinin və ya hər hansı hökumət orqanının yükləməqabağı 

yoxlamadan istifadə etmək üçün müqavilə bağladığı və ya səlahiyyət verdiyi Üzvü bildirir.  

 

3. Yükləməqabağı yoxlama fəaliyyəti istifadəçi Üzvün ərazisinə ixrac ediləcək malların 

keyfiyyəti, miqdarı, valyuta məzənnəsi və maliyyə şərtləri daxil olmaqla qiymətinin və/və ya gömrük 

təsnifatının yoxlanılması ilə bağlı bütün fəaliyyətləri əhatə edir.  

 



4. “Yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurum” yükləməqabağı yoxlama fəaliyyətini həyata 

keçirmək üçün Üzv tərəfindən müqavilə bağlanıldığı və ya səlahiyyət verildiyi hər hansı qurumdur.1  

 

 

Maddə 2 

 

İstifadəçi Üzvlərin Öhdəlikləri 

 

Ayrı-seçkiliyin Olmaması 

 

1. İstifadəçi Üzvlər yükləməqabağı yoxlama fəaliyyətlərinin ayrı-seçkilik olmadan həyata 

keçirilməsini və bu fəaliyyətlərin həyata keçirilməsində istifadə olunan prosedur və meyarların obyektiv 

olmasını və belə fəaliyyətlərdən təsirlənən bütün ixracatçılara bərabər əsasda tətbiq edilməsini təmin 

etməlidirlər. Onlar yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumların müqavilə bağladıqları və ya 

səlahiyyət verdikləri bütün müfəttişlər tərəfindən yoxlamanın vahid qaydada aparılmasını təmin 

etməlidirlər.  

 

Hökumət Tələbləri  

 

2. İstifadəçi Üzvlər, onların qanun, qayda və tələbləri ilə bağlı yükləməqabağı yoxlama 

fəaliyyətinin gedişatı zamanı müvafiq olduğu halda GATT 1994-ün III Maddəsinin 4-cü bəndinin 

müddəalarına riayət edilməsini təmin etməlidirlər.  

 

Yoxlama Yeri 

 

3. İstifadəçi Üzvlər əmin olmalıdır ki, bütün yükləməqabağı yoxlama fəaliyyətləri, habelə 

Yoxlamadan Keçmə barədə Hesabatın verilməsi və ya verilməməsi haqqında qeyd malların ixrac 

olunduqları gömrük ərazisində edilir və ya əgər əlaqədar məhsulların mürəkkəb xüsusiyyətlərini nəzərə 

alaraq həmin gömrük ərazisində yoxlama keçirilə bilməzsə, və ya hər iki tərəf razı olarsa, yoxlama 

malların istehsal edildiyi gömrük ərazisində həyata keçirilir.  

 

Standartlar  

 

4. İstifadəçi Üzvlər kəmiyyət və keyfiyyət yoxlamalarının satıcı və alıcı tərəfindən alğı-satqı 

müqaviləsində müəyyən etdikləri standartlara uyğun olaraq keçirilmələrini və əgər bu cür standartlar 

olmazsa, müvafiq beynəlxalq standartların2 tətbiqini təmin etməlidirlər.  

 

Şəffaflıq  

 

5. İstifadəçi Üzvlər yükləməqabağı yoxlama fəaliyyətlərinin şəffaf şəkildə keçirilməsini təmin 

etməlidirlər.  

 

6. İstifadəçi Üzvlər əmin olmalıdırlar ki, ixracatçılar onlarla ilk dəfə əlaqə yaradan zaman 

yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumlar onların yoxlama tələblərinə uyğun gəlmələri üçün 

ixracatçıları zəruri olan bütün məlumatların siyahısı ilə təmin edirlər. Yükləməqabağı yoxlama ilə 

məşğul olan qurumlar ixracatçılar tərəfindən tələb olunduqda faktiki məlumatları təqdim etməlidirlər. 

Bu məlumata yükləməqabağı yoxlama fəaliyyəti ilə bağlı istifadəçi Üzvlərin qanun və qaydalarına 

istinad daxil edilir və həmçinin yoxlama və qiymət və valyuta məzənnəsi yoxlamaları məqsədləri ilə 

tətbiq edilən prosedur və meyarlar, ixracatçıların yoxlanış ilə məşğul olan qurumlara münasibətdə 

hüquqları və 21-ci bənddə irəli sürülən apellyasiya prosedurları da daxil edilir. Mövcud prosedurlarda 

                                                      
1  Bu müddəanın, Üzvlərə digər Üzvlərin hökumət qurumlarına, onların ərazisində yükləməqabağı 

yoxlama fəaliyyətini həyata keçirməyə icazə vermək öhdəliyi qoymadığı başa düşüşlür.  
2 Beynəlxalq standart üzvlüyü bütün Üzvlərə açıq olan və tanınan fəaliyyətlərindən biri standartlaşma 

sahəsində olan hökumət və ya qeyri-hökumət orqanı tərəfindən qəbul edilmiş standartdır.  



əlavə prosedur tələbləri və ya dəyişikliklər, aidiyyəti ixracatçıya yoxlanış tarixinin təyin edildiyi vaxtda 

bu dəyişikliklər haqqında məlumat verilməyənədək yüklərin göndərilməsinə tətbiq edilməməlidir. Buna 

baxmayaraq, GATT 1994-ün XX və XXI Maddələrində qeyd olunan fövqəladə vəziyyətlərdə belə əlavə 

tələblər və ya dəyişikliklər yüklərin göndərilməsinə ixracatçıya məlumat verilməsindən öncə tətbiq 

edilə bilər. Lakin, bu yardım ixracatçıları istifadəçi Üzvlərin idxala dair qaydaları ilə bağlı 

öhdəliklərindən azad etməməlidir. 

 

7. İstifadəçi Üzvlər 6-cı bənddə istinad edilən məlumatların münasib qaydada ixracatçılara əlçatan 

edilməsini və yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumlar tərəfindən idarə olunan yükləməqabağı 

yoxlama idarələrinin məlumatların əlçatan olduğu məlumat nöqtələri kimi xidmət etmələrini təmin 

etməlidirlər. 

 

8. İstifadəçi Üzvlər yükləməqabağı yoxlama ilə bağlı bütün tətbiq edilən qanun və qaydaları 

dərhal bu məlumatlarla digər hökumətlər və ticarətçilərin tanış ola biləcəyi qaydada dərc etməlidir.  

 

Məxfi Biznes Məlumatlarının Qorunması  

 

9. İstifadəçi Üzvlər yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumların yükləməqabağı yoxlama 

fəaliyyəti ərzində əldə etdikləri bütün məlumatlara məxfi biznes məlumatı kimi yanaşmalarını təmin 

etməlidirlər, bu şərtlə ki, belə məlumatlar artıq dərc edilməmiş, ümumilikdə üçüncü tərəflərə 

açıqlanmamış və yaxud digər şəkildə ictimaiyyətə çatdırılmamış olsun. Bu məqsədlə istifadəçi Üzvlər 

yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumların prosedurlara malik olmalarını təmin etməlidirlər. 

 

10. İstifadəçi Üzvlər 9-cu bəndin qüvvəyə minməsi üçün görülən tədbirlərə dair müraciət əsasında 

Üzvlərə məlumat verməlidirlər. Bu bəndin müddəaları heç bir Üzvdən açıqlanması yükləməqabağı 

yoxlama proqramlarının səmərəliliyinə təhlükə yaradacaq və ya xüsusi müəssisələrin, dövlət və ya özəl 

qurumların qanuni kommersiya maraqlarına xələl gətirəcək məxfi məlumatları açıqlamağı tələb etmir.  

 

11. İstifadəçi Üzvlər yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumların məxfi biznes 

məlumatlarını istənilən üçüncü tərəfə açıqlamamaqlarını təmin etməlidirlər; yükləməqabağı yoxlama 

ilə məşğul olan qurumların onlarla müqavilə bağlamış və ya səlahiyyət vermiş hökumət qurumları ilə 

bu cür məlumat mübadiləsi apara bilmələri istisna olunur. İstifadəçi Üzvlər, onların müqavilə 

bağladıqları və yaxud da səlahiyyət verdikləri yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumlardan 

aldıqları məxfi biznes məlumatlarının kifayət qədər qorunmasını təmin etməlidirlər. Yükləməqabağı 

yoxlama ilə məşğul olan qurumlar onlarla müqavilə bağlamış və ya onlara səlahiyyət vermiş hökumət 

qurumları ilə məxfi biznes məlumatları mübadiləsini yalnız bu cür məlumatların adətən akkreditivlər 

və ya ödənişlərin digər formaları üzrə və yaxud gömrük, idxal lisenziyaları və mübadilə yoxlanışı 

məqsədləri üçün tələb edildiyi zaman həyata keçirə bilərlər.  

 

12. İstifadəçi Üzvlər yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumların ixracatçılardan 

aşağıdakılarla bağlı məlumat təqdim etmələrini tələb etməyəcəklərini təmin etməlidirlər:  

 

(a) patentləşdirilmiş, lisenziyalaşdırılmış və ya açıqlanmamış proseslərlə bağlı və ya 

patentin verilməsi gözlənilən proseslərlə bağlı istehsal məlumatları;  

 

(b) texniki qaydalar və standartlara uyğunluğu göstərən zəruri məlumatlardan başqa dərc 

edilməmiş texniki məlumatlar;  

 

(c) istehsal xərcləri daxil olmaqla, daxili qiymətqoyma; 

 

(d) mənfəət səviyyəsi; 

 

(e) qurum üçün sözügedən yoxlanışı həyata keçirmək başqa cür mümkün olmadıqda, 

ixracatçılar və onların təchizatçıları arasında müqavilə şərtləri. Bu cür hallarda, qurum 

yalnız bu məqsəd üçün zəruri olan məlumatları tələb etməlidir. 



 

13. Yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumların başqa cür tələb edə bilmədiyi, 12-ci 

bənddə istinad edilən məlumatlar xüsusi halı göstərmək üçün ixracatçı tərəfindən könüllü açıqlana bilər.  

 

Maraqların Toqquşması  

 

14. İstifadəçi Üzvlər, 9-cu bənddən 13-cü bəndə kimi məxfi biznes məlumatlarının qorunması üzrə 

müddəaları da nəzərə alaraq, yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumların aşağıdakılar arasında 

maraqların toqquşmasından yayınmaq üçün prosedurlara malik olmalarını təmin etməlidirlər:  

 

(a) yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumlar və sözügedən yükləməqabağı 

yoxlama ilə məşğul olan qurumların istənilən aidiyyəti qurumları, habelə sonuncunun 

maliyyə və ya kommersiya marağı olduğu hər hansı qurumlar, yaxud da sözügedən 

yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumlarla bağlı maliyyə marağı olan və 

yüklərini yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumların yoxlamalı olduğu 

istənilən qurumlar;  

 

(b) yoxlamalara dair müqavilə bağlayan və ya səlahiyyət verən hökumət qurumları istisna 

olmaqla, yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumlar və istənilən digər qurumlar, 

habelə yükləməqabağı yoxlama ilə bağlı digər qurumlar;  

 

(c) yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumların yoxlama prosesini həyata 

keçirməyi tələb edən fəaliyyətlərdən fərqli fəaliyyətlərlə məşğul olan bölmələri.  

 

Ləngimələr 

 

15. İstifadəçi Üzvlər yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumların yüklərin yoxlanılmasını 

səbəbsiz yerə ləngitmələrinə yol verməmələrini təmin etməlidirlər. İstifadəçi Üzvlər, yükləməqabağı 

yoxlama ilə məşğul olan qurum və ixracatçı yoxlama tarixi ilə bağlı razılığa gəldikdən sonra bu tarixin 

dəyişdirilməsi barədə ixracatçı və yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurum arasında qarşılıqlı 

şəkildə razılığa gəlinməyibsə, yaxud da yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumun bunu həyata 

keçirməsinin qarşısı ixracatçı və ya fors-major hal tərəfindən alınmayınca, yükləməqabağı yoxlama ilə 

məşğul olan qurumun yoxlamanı həmin tarixdə həyata keçirməsini təmin edirlər.3 

 

16. İstifadəçi Üzvlər yekun sənədlərin alınmasından və yoxlamanın tamamlanmasından sonra 

yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumların beş iş günü ərzində istər Yoxlamadan Keçmə 

barədə Hesabat vermələrini, istərsə də bu cür hesabatın verilməmə səbəblərini göstərən ətraflı yazılı 

izahat təqdim etmələrini təmin etməlidirlər. İstifadəçi Üzvlər sonuncu halda yükləməqabağı yoxlama 

ilə məşğul olan qurumların ixracatçılara öz mövqelərini yazılı şəkildə təqdim etmələrini və əgər 

ixracatçılar belə tələb edərlərsə, daha erkən, hər ikisinə münasib olan tarixdə yenidən yoxlanış 

keçirilməsini təmin etməlidirlər. 

 

17. İstifadəçi Üzvlər, ixracatçılar tərəfindən nə vaxt tələb olunarsa, yükləməqabağı yoxlama ilə 

məşğul olan qurumların fiziki yoxlanış tarixindən əvvəl qiymətlərin və müvafiq hallarda ixracatçı və 

idxalatçı arasında müqavilə əsasında valyuta məzənnəsinin, pro forma qaimənin ilkin yoxlanışını və 

müvafiq hallarda idxala icazə verilməsini həyata keçirmələrini təmin etməlidirlər. İstifadəçi Üzvlər, 

yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumların malların idxal sənədləri və/və ya idxal 

lisenziyasına uyğun gəldiyi halda bu cür ilkin yoxlanış əsasında qəbul edilmiş qiymət və ya valyuta 

məzənnəsinin ləğv edilməməsini təmin etməlidirlər. Onlar ilkin yoxlanışın həyata keçirilməsindən 

sonra yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumların dərhal ixracatçılara yazılı şəkildə onların 

qiymət və/və ya valyuta məzənnəsini ya qəbul etmələri, ya da qəbul etməmələri haqqında ətraflı səbəb 

göstərməklə məlumat vermələrini təmin etməlidirlər.  

                                                      
3Bu Sazişin məqsədləri üzrə “fors-major hal” ifadəsi “müqavilənin həyata keçirilməsindən azad edən 

qarşısıalınmaz məcburiyyət və ya vadar etmə, gedişatı gözlənilməz olan hadisələr” mənasını verdiyi başa düşülür.  



 

18. İstifadəçi Üzvlər ödənişdə ləngimələrə yol verməmək üçün yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul 

olan qurumların mümkün qədər tez bir zamanda ixracatçılara və ya ixracatçıların təyin edilmiş 

nümayəndələrinə Yoxlamadan Keçmə barədə Hesabat göndərmələrini təmin etməlidirlər.  

 

19. İstifadəçi Üzvlər Yoxlamadan Keçmə barədə Hesabatda dəftərxana səhvi olduğu halda, 

yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumların səhvi düzəltmələri və düzəldilmiş məlumatları 

mümkün qədər tez bir zamanda müvafiq tərəflərə göndərmələrini təmin etməlidirlər.  

 

Qiymət yoxlanışı 

 

20. İstifadəçi Üzvlər, artırılmış və azaldılmış qaimə qiymətlərinin və saxtakarlığın qarşısını almaq 

üçün, yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumların qiymət yoxlanışını4 aşağıdakı qaydalara 

əsasən aparmalarını təmin etməlidirlər:  

  

(a) əgər yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumlar yalnız qeyri-qənaətbəxş qiymət 

üzrə gəldikləri nəticələrin (b) yarımbəndindən (e) yarımbəndinədək irəli sürülən 

meyarlara uyğun gələn yoxlanış prosesinə əsaslandığını nümayiş etdirə bilərlərsə, onda 

onlar ixracatçı və idxalatçı tərəfindən razılaşdırılmış müqavilə qiymətindən imtina edə 

bilərlər; 

 

(b) yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumlar, ixrac qiymətinin yoxlanışı ilə bağlı 

öz qiymət müqayisələrini, eyni ixracat ölkəsindən ixrac edilmək üçün eyni və ya 

təxminən eyni vaxtda təklif edilən eyni və ya oxşar malların qiyməti (qiymətləri) üzrə, 

rəqabətli və müqayisəli satış şərtlərinə əsasən və adi ticarət təcrübəsinə uyğun və tətbiq 

edilə bilən standart endirimlər çıxılmış şəkildə aparmalıdırlar. Bu cür müqayisə 

aşağıdakılara əsaslanır:  

 

(i) idxalatçı ölkəyə və ya qiymətin müqayisəsi üçün istifadə edilən ölkə və ya 

ölkələrə aidiyyəti olan müvafiq iqtisadi faktorlar nəzərə alınmaqla, yalnız 

müqayisənin qüvvədə olan əsasını təqdim edən qiymətlərdən istifadə 

edilməlidir;  

 

(ii) yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumlar yüklərin göndərilməsi üzrə 

əsassız olaraq ən aşağı qiymət təyin edilən, müxtəlif idxalatçı ölkələrə ixrac 

üçün təklif edilən malların qiymətinə arxayın olmamalıdır;  

 

(iii) yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumlar (c) yarımbəndində 

sadalanan xüsusi elementləri nəzərə almalıdır; 

 

(iv) yuxarıda təsvir edilən prosesin istənilən mərhələsində yükləməqabağı yoxlama 

ilə məşğul olan qurumlar ixracatçıya qiyməti izah etmək imkanı yaratmalıdır;  

 

(c) qiymət yoxlanışı aparan zaman yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumlar satış 

müqaviləsinin şərtlərini və ümumiyyətlə tətbiq edilə bilən, sövdələşmə aidiyyətli 

tənzimləyici amilləri müvafiq şəkildə nəzərə almalıdırlar; bu amillərə, sadalananlarla 

məhdudlaşmayaraq, ticarət dərəcəsi və satışın miqdarı, çatdırılma müddətləri və 

şərtləri, qiymət artımının müddəaları, keyfiyyət xüsusiyyətləri, xüsusi dizayn 

xüsusiyyətləri, xüsusi yük göndərmə və ya qablaşdırma  xüsusiyyətləri, sifarişin həcmi, 

nağd pulla satış, mövsümi təsirlər, lisenziya və ya digər əqli mülkiyyət haqları və 

adətən ayrıca qaimə təqdim edilməsi tələb olunmayan müqavilənin hissəsi kimi 

                                                      
4 İstifadəçi Üzvlərin gömrük qiymətləndirməsi ilə əlaqədar yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan 

qurumların xidmətlərinə dair öhdəlikləri, GATT 1994-də qəbul edilmiş öhdəliklər və ÜTT Sazişinin Əlavə 1A-

ya daxil edilmiş digər Çoxtərəfli Ticarət Sazişləridir. 



göstərilən xidmətlər daxildir; onlara, həmçinin ixracatçı və idxalatçı arasında müqavilə 

münasibəti kimi ixracatçının qiyməti ilə bağlı olan müəyyən elementlər də daxildir; 

 

(d) daşınma xərclərinin yoxlanışı, satış müqaviləsində göstərildiyi kimi, yalnız ixracatçı 

ölkədəki nəqliyyat növünün razılaşdırılmış qiyməti ilə bağlıdır;  

 

(e) aşağıdakılar qiymət yoxlanışı məqsədləri üçün istifadə edilmir:  

 

(i) idxal ölkəsində həmin ölkədə istehsal olunan malların satış qiyməti;  

 

(ii) ixracatçı ölkədən başqa, digər bir ölkədən ixrac üçün nəzərdə tutulan malların 

qiyməti;  

 

(iii) istehsal xərcləri;  

 

(iv) ixtiyari və ya saxta qiymətlər, yaxud dəyərlər. 

 

Apellyasiya prosedurları 

 

21. İstifadəçi Üzvlər, yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumların ixracatçılar tərəfindən 

olunan şikayətlərlə bağlı qərarların qəbul edilməsi, nəzərdən keçirilməsi və alınması məqsədilə 

prosedurlar yaratmalarını və bu cür prosedurlarla bağlı həmin məlumatların 6-cı və 7-ci bəndlərin 

müddəalarına müvafiq olaraq ixracatçılara əlçatan edilməsini təmin etməlidirlər. İstifadəçi Üzvlər 

prosedurların aşağıdakı qaydalara müvafiq olaraq işlənib hazırlanması və əməl edilməsini təmin 

etməlidirlər:  

 

(a) yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumlar, hər şəhərdə və ya limanda normal 

iş saatları ərzində ixracatçıların müraciət və ya şikayətləri qəbul etmək, nəzərdən 

keçirmək və onlar üzrə qərar qəbul etmək üçün hazır olan, yükləməqabağı yoxlama ilə 

məşğul olan inzibati ofisi idarə edən bir və ya daha çox vəzifəli şəxsləri təyin 

etməlidirlər; 

 

(b) ixracatçılar yazılı şəkildə təyin edilmiş vəzifəli şəxsə (şəxslərə) sözügedən sövdələşmə 

ilə bağlı faktları, şikayətin xüsusiyyətini və təklif edilən həll yolunu təqdim 

etməlidirlər;  

 

(c) təyin edilən vəzifəli şəxs (şəxslər) ixracatçıların şikayətlərini rəğbətlə nəzərdən 

keçirməli və (b) yarımbəndində istinad edilən sənədi aldıqdan sonra mümkün qədər tez 

bir zamanda qərar çıxarmalıdır.  

 

Yayınma 

 

22. 2-ci Maddənin müddəalarının irəli sürdüyü şərtlərdən yayınmaqla, istifadəçi Üzvlər, hissəli yük 

göndərmə istisna olmaqla, dəyəri istifadəçi Üzv tərəfindən müəyyən edilən belə yük göndərmələrə 

tətbiq olunan minimal dəyərdən az olan yük göndərmələrin müstəsna hallar istisna olmaqla 

yoxlanılmamasını təmin etməlidirlər. Bu minimal dəyər 6-cı bəndin müddəaları üzrə ixracatçılara 

təqdim edilən məlumatların bir hissəsini təşkil etməlidir.  

 

Maddə 3 

 

İxracatçı Üzvlərin Öhdəlikləri 

 

Ayrı-seçkiliyin Olmaması 

 



1. İxracatçı Üzvlər onların yükləməqabağı yoxlama fəaliyyətləri ilə bağlı qanun və qaydalarının 

ayrı-seçkilik olmadan tətbiq edilməsini təmin etməlidirlər.  

 

Şəffaflıq 

 

2. İxracatçı Üzvlər yükləməqabağı yoxlama fəaliyyətləri ilə bağlı bütün qanun və qaydaları dərhal 

digər hökumətlərin və ticarətçilərin onlarla tanış olmalarına imkan verəcək qaydada dərc etməlidirlər. 

 

Texniki Yardım 

 

3. İxracatçı Üzvlər, əgər tələb olunarsa, qarşılıqlı razılaşdırılmış şərtlər əsasında bu Sazişin 

məqsədlərinə nail olmağa yönəldilmiş texniki yardım göstərməyi istifadəçi Üzvlərə təklif etməlidirlər.5 

 

 

Maddə 4 

 

Müstəqil Nəzərdən Keçirmə Prosedurları 

 

 Üzvlər yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumları və ixracatçıları qarşılıqlı şəkildə öz 

mübahisələrini həll etməyə təşviq etməlidirlər. Lakin, şikayətin 2-ci Maddənin 21-ci bəndinin 

müddəalarına müvafiq olaraq təqdim edilməsindən sonra iki iş günü ərzində istənilən tərəf mübahisəni 

müstəqil baxış keçirilməsi üçün təqdim edə bilər. Üzvlər, bu məqsədlə aşağıdakı prosedurların 

yaradılması və qüvvədə saxlanmasını təmin etmək üçün mümkün məqbul tədbirlər görməlidirlər:  

 

(a) bu prosedurlar bu Sazişin məqsədləri üçün yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumu 

təmsil edən təşkilat və ixracatçıları təmsil edən təşkilatın birgə təsis etdikləri müstəqil qurum tərəfindən 

idarə olunmalıdır;  

 

(b) (a) yarımbəndində istinad edilən müstəqil qurum aşağıdakılar üzrə ekspertlərin siyahısını tərtib 

etməlidir:  

 

(i) yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurumları təmsil edən təşkilat tərəfindən namizədliyi 

irəli sürülən üzvlərin bir hissəsi;  

 

(ii) ixracatçıları təmsil edən təşkilat tərəfindən namizədliyi irəli sürülən üzvlərin bir hissəsi;  

 

(iii) (a) yarımbəndində istinad edilən müstəqil qurum tərəfindən namizədliyi irəli sürülən müstəqil 

ticarət ekspertləri bir hissəsi.  

 

Siyahı üzrə ekspertlərin coğrafi baxımdan bölünməsi elə olmalıdır ki, bu prosedurlar üzrə meydana 

çıxan istənilən mübahisələrin operativ şəkildə baxılmasını təmin edə bilsin. Siyahı ÜTT Sazişinin 

qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən iki ay ərzində tərtib edilməli və hər il yenilənməlidir. Siyahı 

ictimaiyyətə açıq olmalıdır. Bu siyahı  Katibliyə bildirilməli və bütün Üzvlərlə paylaşılmalıdır;  

 

(c) mübahisə qaldırmaq arzusunda olan ixracatçı və ya yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan 

qurum, (a) yarımbəndində istinad edilən müstəqil qurumla əlaqə saxlamalı və mübahisənin həlli üzrə 

panelin formalaşdırılmasını istəməlidir. Müstəqil qurum panelin formalaşdırılması üçün məsuliyyət 

daşımalıdır. Panel üç üzvdən ibarət olmalıdır. Panelin üzvləri elə seçilməlidir ki, lüzumsuz xərclər və 

ləngimələr yaranmasın. Birinci üzv yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan müvafiq qurum tərəfindən 

yuxarıda təqdim olunan siyahının (i) bölməsindən seçilməlidir, o şərtlə ki, bu üzv həmin quruma bağlı 

olmasın. İkinci üzv aidiyyəti ixracatçı tərəfindən təqdim olunan siyahının (ii) bölməsindən seçilməlidir, 

o şərtlə ki, bu üzv həmin ixracatçıya bağlı olmasın. Üçüncü üzv (a) yarımbəndində istinad edilən 

                                                      
5 Bu cür texniki yardımın ikitərəfli, çoxtərəfli və ya tamtərəfli əsasla verilə bildiyi başa düşülür.  



müstəqil qurum tərəfindən təqdim olunan siyahının (iii) bölməsindən seçilməlidir. Yuxarıdakı siyahının 

(iii) bölməsindən seçilən hər hansı müstəqil ticarət ekspertinə heç bir etiraz olmamalıdır;  

 

(d) yuxarıda təqdim edilən siyahının (iii) bölməsindən seçilən müstəqil ticarət eksperti panelin 

sədri qismində çıxış etməlidir. Müstəqil ticarət eksperti panel tərəfindən mübahisənin tez bir zamanda 

həll edilməsini təmin etmək məqsədilə, məsələn, iş üzrə faktlar panel üzvlərinin görüşməsini tələb edib-

etməməsi və əgər belədirsə, sözügedən yoxlanış yeri nəzərə alınmaqla bu cür toplantı harada olacağı 

barəsində lazımi qərarlar qəbul edir;  

 

(e) əgər mübahisə tərəfləri belə razılığa gələrlərsə, sözügedən mübahisənin nəzərdən keçirilməsi 

məqsədilə (a) yarımbəndində istinad edilən müstəqil qurum tərəfindən təqdim olunan yuxarıdakı 

siyahının (iii) bölməsindən bir müstəqil ticarət eksperti seçilə bilər. Bu ekspert, məsələn, bəhs edilən 

yoxlanış yeri nəzərə alınmaqla mübahisənin tez bir zamanda həll edilməsini təmin etmək üçün zəruri 

qərarlar qəbul etməlidir;  

 

(f) baxış keçirilməsinin məqsədi sözügedən yoxlamanın keçirilməsi zamanı mübahisə tərəflərinin 

bu Sazişin müddəalarına riayət edib-etmədiklərini müəyyən etmək olmalıdır. Prosedurlar sürətli olmalı 

və hər iki tərəfin öz mövqelərini şəxsən və ya yazılı şəkildə təqdim etmələri üçün imkan yaratmalıdır;  

 

(g) üç nəfərdən ibarət olan panelin qərarları səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Mübahisə üzrə qərar 

müstəqil baxış keçirilməsi üzrə edilmiş müraciət tarixindən sonra səkkiz gün ərzində verilir və 

mübahisə tərəflərinə bildirilir. Bu vaxt məhdudiyyəti mübahisə tərəflərinin razılığı ilə uzadıla bilər. 

Panel və ya müstəqil ticarət eksperti işin mahiyyətindən asılı olaraq xərcləri bölür; 

 

(h) panelin qərarı mübahisə tərəfləri olan yükləməqabağı yoxlama ilə məşğul olan qurum və 

ixracatçı üçün məcburi olmalıdır. 

 

 

Maddə 5 

 

Bildiriş 

 

 ÜTT Sazişi aidiyyəti Üzvlə bağlı qüvvəyə minən zaman, Üzvlər, hazırkı müqavilənin qüvvəyə 

minməsi ilə bağlı qanun və qaydaların nüsxələri, eləcə də  yükləməqabağı yoxlama  ilə bağlı istənilən 

digər qanun və qaydaların nüsxələrini Katibliyə təqdim etməlidirlər. Bu cür dəyişikliklər rəsmi şəkildə 

dərc edilənə qədər yükləməqabağı yoxlama ilə bağlı qanun və qaydalara heç bir dəyişiklik tətbiq 

edilməməlidir. Onlar dərcetmədən dərhal sonra Katibliyə bildirilməlidirlər. Katiblik bu cür məlumatın 

mövcudluğu haqqında Üzvlərə məlumat verməlidir.  

 

 

 

Maddə 6 

 

Nəzərdən keçirmə 

 

 ÜTT Sazişinin qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən ikinci ilin sonunda və ondan sonra hər üç 

ildən bir Nazirlər Konfransı hazırkı Sazişin məqsədləri və fəaliyyətində qazanılmış təcrübəni nəzərə 

alaraq onun müddəalarını, icrasını və fəaliyyətini nəzərdən keçirməlidir. Belə nəzərdən keçirmənin 

nəticəsi kimi Nazirlər Konfransı bu Sazişin müddəalarına dəyişiklik edə bilər.  

 

 

Maddə 7 

 

Məsləhətləşmə 

 



 Üzvlər, bu Sazişin icrasına təsir edən istənilən məsələ ilə bağlı digər Üzvlərlə müraciət əsasında 

məsləhətləşmə aparmalıdır. Bu cür hallarda, GATT 1994-ün XXII Maddəsinin Mübahisələrin Həlli 

üzrə Anlaşma ilə təkmilləşdirilən və tətbiq olunan müddəaları bu Sazişə tətbiq olunur.  

 

 

Maddə 8 

 

Mübahisələrin Həlli 

 

 Bu Sazişin icrası ilə bağlı Üzvlər arasında olan istənilən mübahisə GATT 1994-ün XXIII 

Maddəsinin Mübahisələrin Həlli üzrə Anlaşma ilə təkmilləşdirilən və tətbiq olunan müddəalarına 

tabedir.   

 

Maddə 9 

 

Yekun müddəalar 

 

1. Üzvlər hazırkı Sazişin icrası üçün zəruri tədbirlər görməlidirlər.  

 

2. Üzvlər öz qanun və qaydalarının bu Sazişin müddəaları ilə ziddiyyət təşkil etməməsini təmin 

etməlidirlər.  

 


