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Üzvlər aşağıdakılara dair razılığa gəlirlər: 

 

 

I HİSSƏ 

 

Maddə  1 

 

Əsas müddəalar 

 

İstənilən antidempinq tədbiri yalnız GATT 1994-ün  (Tariflər və Ticarət üzrə Baş Saziş) VI 

Maddəsi ilə nəzərdə tutulan hallar əsasında başladılan1 və bu Sazişin şərtlərinə uyğun şəkildə 

aparılan araşdırmalara müvafiq qaydada tətbiq edilməlidir. Aşağıdakı müddəalar antidempinq 

qanunvericiliyi və ya normativ sənədləri əsasında tədbir görüldüyü zaman GATT 1994-ün VI 

Maddəsinin tətbiqini müəyyən edir. 

 

Maddə  2 

 

Dempinqin müəyyən olunması 

 

2.1 Bu Sazişin müddəalarına əsasən, bir ölkədən digərinə ixrac olunan hər hansı bir məhsulun 

ixrac qiyməti adi ticarət fəaliyyəti zamanı ixrac edən ölkədə istehlak üçün nəzərdə tutulan oxşar 

məhsulla müqayisə oluna bilən qiymətindən aşağı olduğu təqdirdə, bu məhsul normal dəyərindən 

aşağı qiymətdə başqa bir ölkənin ticarətinə daxil olunmuş, dempinqli məhsul kimi nəzərdən 

keçirilməlidir. 

 

2.2 İxrac edən ölkənin daxili bazarında adi ticarət fəaliyyəti zamanı oxşar məhsulun satışları 

olmadığı, və ya ixrac edən ölkənin2 daxili bazarında müəyyən bazar vəziyyəti və ya satışların aşağı 

həcmi səbəbindən belə satışların lazımi müqayisəyə imkan vermədiyi hallarda, dempinq marjası 

belə qiymətin tipik səciyyə daşıdığı halda oxşar məhsulun hər hansı müvafiq üçüncü ölkəyə ixrac 

olunduğu zaman onun müqayisə oluna bilən qiyməti, və ya inzibati, satış və ümumi xərclər və 

mənfəətlər üzrə məqbul məbləğ və mənşə ölkəsinin istehsal xərclərinin cəmi ilə müqayisə 

edilməklə müəyyən oluna bilər. 

 

2.2.1 Oxşar məhsulun ixrac edən ölkənin daxili bazarında, və ya hər hansı üçüncü ölkəyə, 

inzibati, satış və ümumi xərclər də daxil olmaqla hər istehsal vahidinə çəkilən xərclərdən (sabit və 

dəyişkən) aşağı satışı qiymət nöqteyi-nəzərindən adi ticarət fəaliyyətində baş verməyən hal kimi 

                                                      
1 Bu Sazişdə istifadə olunan “başladılan” ifadəsi, Üzv ölkənin 5-ci Maddədə göstərildiyi kimi, hər hansı araşdırmanı 

rəsmi olaraq başladığı prosessual hərəkəti bildirir. 
2 İxrac edən ölkənin daxili bazarında istehlak üçün nəzərdə tutulan oxşar məhsulun satışı müvafiq sübutlar daha aşağı 

nisbətdə həyata keçirilən daxili satışın müvafiq müqayisəni təmin etmək baxımından kifayət edə biləcək həcm etibarilə 

cüzi olduğunu nümayiş etdirdiyi hallarda, məqbul hesab edildiyi şərtlər daxilində o cür satış dövriyyələri məhsulun 

satış dövriyyəsi həcmi idxal edən Üzv üçün 5% və ya daha çox təşkil etdiyi təqdirdə normal rəqəmin müəyyən 

olunması üçün normal olaraq kifayət edə biləcək kəmiyyət kimi nəzərdən keçirilməlidir. 



  

nəzərdən keçirilə və yalnız müvafiq səlahiyyətli orqanlar3 belə satış əməliyyatlarının  əhəmiyyətli 

kəmiyyətlərlə4 uzun bir müddət ərzində5 və məqbul vaxt müddəti ərzində bütün xərclərin bərpasını 

təmin edə bilməyəcək qiymətlərlə həyata keçirildiyini müəyyən etdikləri təqdirdə normal dəyərin 

müəyyən edilməsi zamanı nəzərə alınmaya bilər. 

 

2.2.1.1  2-ci bəndin müddəalarına uyğun olaraq, xərclər bir qayda olaraq, həmin qeydlər ixrac edən 

ölkənin mühasibat uçotu prinsiplərinə istinadən ümumi qəbul olunmuş meyarlara uyğun olduğu, 

nəzərdən keçirilən məhsulun istehsalı və satışı ilə bağlı xərcləri müvafiq qaydada əks etdirdiyi 

halda araşdırma prosesində olan ixracatçı və ya istehsalçı tərəfindən aparılan qeydlər əsasında 

hesablanmalıdır. Səlahiyyətli orqanlar araşdırmanın aparılması zamanı ixracatçı, yaxud istehsalçı 

tərəfindən təqdim olunanlar da daxil olmaqla xərclərin müvafiq qaydada bölüşdürülməsinə dair 

bütün mövcud sübutları bu kimi bölüşdürülmələrin ixracatçı və ya istehsalçı tərəfindən, xüsusən də 

müvafiq amortizasiya, qiymətin aşağı düşməsi müddətlərinin, kapital xərcləri və digər  

modernləşdirmə xərcləri üçün nəzərdə tutulan vəsaitlərin müəyyən olunması ilə əlaqədar nə vaxtsa 

istifadə edilmiş olduğu halda nəzərdən keçirməlidirlər. Xərclər bu yarımbənd əsasında nəzərdən 

keçirilən birbaşa xərclərin bölüşdürülməsində artıq əks olunmadığı təqdirdə gələcək və/və ya cari 

istehsalın faydalana biləcəyi həmin xərclərin qeyri-müntəzəm bəndlərinə və ya araşdırma müddəti 

ərzində həmin xərclərin buraxılış-sazlama əməliyyatlarının6 gedişi zamanı mənfi təsirlərə məruz 

qaldığı şəraitlərə müvafiq qaydada uyğunlaşdırılmalıdır. 

  

2.2.2 2-ci bəndin müddəalarına uyğun olaraq, inzibati, satış və ümumi xərclər, habelə mənfəətlər 

üzrə məbləğlər araşdırma prosesində olan ixracatçı və ya istehsalçı tərəfindən oxşar məhsulun adi 

ticarət prosesi zamanı istehsalı və satış dövriyyəsi ilə bağlı faktiki məlumatlara əsaslanmalıdır. Belə 

məbləğlər göstərilən əsaslarla müəyyən edilə bilmədiyi zaman həmin məbləğlər aşağıdakılar 

əsasında müəyyən oluna bilər:  

 

(i) Sözügedən ixracatçı və ya istehsalçı tərəfindən məhsulların eyni ümumi kateqoriyasının 

mənşə ölkəsinin daxili bazarında istehsal və satış əməliyyatları ilə bağlı ödənilən və xərclənən 

edilən faktiki məbləğlər;   

 

(ii) mənşə ölkəsinin daxili bazarında oxşar məhsulun istehsalı və satışı ilə bağlı aparılan 

araşdırmaya istinadən digər ixracatçılar və yaistehsalçılar tərəfindən ödənilən və xərclənən faktiki 

məbləğlərin çəkili ortası; 

 

 (iii) Mənfəət üçün bu şəkildə müəyyən olunmuş məbləğ digər ixracatçılar və ya istehsalçılar 

tərəfindən mənşə ölkəsinin daxili bazarında eyni ümumi kateqoriyadan olan məhsulların satışı ilə 

bağlı normal şəkildə əldə olunan mənfəətdən artıq olmadığı təqdirdə istənilən digər münasib üsul. 

 

                                                      
3 Bu Sazişdə “səlahiyyətli orqanlar” dedikdə, hər hansı müvafiq instansiya səviyyəsində səlahiyyətli orqanlar başa 

düşülür. 

4 Hər istehsal vahidi üzrə çəkilən xərclərdən aşağı həyata keçirilən satış əməliyyatları müvafiq səlahiyyətli orqanlar 

normal rəqəmin müəyyən olunması üçün baxılma prosesində olan əməliyyatların orta yüksək satış qiymətinin hər bir 

vahid üzrə orta yüksək xərclərdən aşağı olduğunu, yaxud da hər bir vahid üzrə çəkilən istehsal xərclərindən aşağı satış 

dövriyyəsi həcminin baxılma prosesində olan əməliyyatlar zamanı satılmış həcmin 20%-dən aşağı olmadığını əks 

etdirdiyi hallarda hər vahid üzrə çəkilən xərclərdən aşağı satışlar nəzərəçarpacaq kəmiyyətlərlə həyata keçirilir. 

5 Uzadılmış vaxt müddəti normal olaraq, bir il nəzərdə tutulmalıdır, lakin o, heç bir halda altı aydan az olmamalıdır.  

6 Başlanğıc əməliyyatlar üçün həyata keçirilən tənzimləmələr başlanğıc mərhələnin sonundakı müvafiq xərcləri, həmin 

müddət araşdırmanın aparıldığı dövrü ötmüş olduqda isə araşdırma zamanı müvafiq səlahiyyətli orqanlar tərəfindən 

münasib hesab olunan qaydada nəzərə alına biləcək ən son xərcləri əks etdirməlidir.  

 



  

2.3 İxrac qiymətinin olmadığı və ya əlaqədar səlahiyyətli orqanlarda ixrac qiymətinin ixracatçı 

ilə idxalçı və ya hər hansı üçüncü tərəf arasında birgəlik və ya kompensasiya razılaşması 

səbəbindən ixrac qiymətinin etibarlı olmaması qənaəti yaranarsa, həmin ixrac qiyməti idxal 

olunmuş məhsulların hər hansı müstəqil alıcıya ilkin olaraq yenidən satıldığı qiymət 

əsasında və ya həmin məhsullar hər hansı müstəqil alıcıya satılmadığı və ya idxal olunduğu 

vəziyyətdə satılmadığı halda müvafiq səlahiyyətli orqanların müəyyən edə biləcəyi münasib 

əsasda müəyyən oluna bilər. 

 

2.4 İxrac qiyməti ilə normal dəyər arasında ədalətli müqayisə aparılmalıdır. Bu müqayisə 

ticarətin eyni mərhələsində, bir qayda olaraq, franko-zavod səviyyəsində və təxminən 

mümkün olduğu qədər eyni vaxt ərzində aparılan ticarətlə əlaqədar olaraq aparılmalıdır. Hər 

bir halda qiymətə satış şərtləri, vergiqoyma, ticarət mərhələləri, kəmiyyət göstəriciləri, fiziki 

xüsusiyyətlərdəki fərqlər və qiymət müqayisəliliyinə7 təsir etdiyi nümayiş etdirilən digər 

fərqlər də daxil olmaqla qiymət müqayisəliliyinə təsir edən fərqlər üçün hər işdə öz 

mahiyyəti üzrə düzəlişlər edilməlidir. 3-cü bənddə istinad olunan hallarda, idxalla təkrar 

satış arasında ödənilən rüsum və vergilər də daxil olmaqla xərclər və əldə edilən mənfəətlər 

üçün də düzəlişlər edilməlidir. Əgər bu kimi hallarda qiymət müqayisəliliyi mənfi təsirə 

məruz qalmış olarsa, müvafiq səlahiyyətli orqanlar müəyyən olunmuş ixrac qiymətinin 

ticarət mərhələsinə ekvivalent olan mərhələdə normal dəyər yaratmalı və ya bu bəndlə 

nəzərdə tutulduğu kimi, lazımi düzəliş aparmalıdır. Müvafiq orqanlar ədalətli müqayisənin 

təmin edilməsi məqsədilə əlaqədar tərəflərə hansı məlumatın zəruri olduğunu göstərməli və 

həmin tərəflərin üzərinə əsaslandırılmamış sübutetmə yükü qoymamalıdır. 

 

2.4.1 Müqayisə 4-cü bənd əsasında aparıldığı zaman valyutaların çevrilməsi tələb olunarsa, bu cür 

çevrilmə xarici valyutanın satış tarixində8 qüvvədə olan mübadilə kursundan istifadə 

edilməklə aparılmalıdır, bu şərtlə ki, xarici valyutanın forvard bazarlarında satışı mövcud 

ixrac satışı ilə birbaşa əlaqədar olduğu təqdirdə forvard satışındakı mübadilə kursundan 

istifadə edilsin. Mübadilə kurslarındakı enib-qalxmalara məhəl qoyulmamalı və hər hansı 

bir araşdırmada müvafiq səlahiyyətli orqanlar ixracatçılara araşdırma zamanı mübadilə 

kurslarında baş verən davamlı dəyişiklikləri əks etdirmək məqsədilə öz ixrac qiymətlərini 

tənzimləmək məqsədilə ən azı 60 gün vaxt ayırmalıdır. 

 

2.4.2 4-cü bənddə ədalətli müqayisənin aparılmasını nəzərdə tutan müddəalara əsasən araşdırma 

mərhələsində dempinq marjalarının mövcudluğu bir qayda olaraq orta çəkili normal dəyərin 

bütün müqayisə oluna bilən ixrac əməliyyatlarının orta çəkili qiymətləri ilə və ya normal 

dəyərin və ixrac qiymətlərinin hər bir sövdələşmə üzrə həyata keçirilən müqayisəsi yolu ilə 

müəyyən olunmalıdır. Orta çəkili əsasda müəyyən edilən normal dəyər, müvafiq orqanlar 

müxtəlif alıcılar, regionlar və ya vaxt müddətləri arasında əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən 

ixrac qiymətlərinin hər hansı bir modelini aşkar etdikləri və bu cür fərqlərin orta çəkililik 

üzrə və ya sövdələşmə üzrə müqayisədən istifadə etməklə müvafiq qaydada nəzərə alına 

bilməməsinə aydınlıq gətirildiyi təqdirdə ayrı-ayrı ixrac əməliyyatlarının qiymətləri ilə 

müqayisə oluna bilər. 

 

2.5 Məhsulların birbaşa mənşə ölkəsindən ixrac olunmadığı, lakin hər hansı bir aralıq ölkədən idxal 

edən Üzvə ixrac olunduğu təqdirdə məhsulların ixrac ölkəsindən idxal edən Üzvə satıldığı qiymət 

                                                      
7Belə qəbul olunur ki, yuxarıda göstərilən amillərdən bəziləri üst-üstə düşə bilər və müvafiq orqanlar bu müddəa 

əsasında artıq həyata keçirilmiş düzəlişlərin təkrarlanmamasını təmin etməlidirlər. 
8 Satış tarixi, bir qayda olaraq hansının əsas satış şərtlərini ehtiva etməsindən asılı olaraq, müqavilə, alış sifarişi, 

sifarişin təsdiqi və ya hesab-faktura tarixi olmalıdır.    



  

bir qayda olaraq, ixrac ölkəsindəki müqayisə oluna bilən qiymətlə müqayisə edilməlidir. Lakin,  

məhsullar yalnız ixrac ölkəsi vasitəsilə daşındığı və ya belə məhsullar ixrac ölkəsində istehsal 

olunmadığı və ya ixrac edən ölkədə onlar üçün hər hansı bir müqayisə oluna bilən qiymət olmadığı 

təqdirdə mənşə ölkəsində qüvvədə olan qiymətlə müqayisə oluna bilər. 

 

2.6  Bu Sazişdə istifadə olunan “oxşar məhsul” termini eyni olan, yəni bütün cəhətləri ilə nəzərdən 

keçirilən məhsula oxşar olan məhsul və ya belə məhsul olmadığı hallarda isə, bütün cəhətləri ilə 

oxşar olmamasına baxmayaraq, nəzərdən keçirilən məhsulun xüsusiyyətlərinə bənzər xüsusiyyətləri 

olan digər məhsul mənasını verməlidir. 

 

2.7  Bu Maddə GATT 1994-ə edilmiş 1 saylı Əlavənin 6-cı Maddəsinin 1-ci bəndinə dair ikinci 

Əlavə Müddəaya hər hansı bir şəkildə xələl gətirmir.  

 

 

Maddə 3 

 

Zərərin müəyyən olunması 9 

 

3.1  GATT 1994-ün 6-cı Maddəsinin məqsədləri üçün zərərin müəyyən olunması müsbət sübutlara 

əsaslanmalı və həm (a) dempinqli idxalın həcminin və dempinqli idxalın daxili bazarda oxşar 

məhsullar üçün qiymətlərə təsirini, həm də (b) həmin idxal məhsullarının belə məhsulların daxili 

istehsalçılarına təsirini özündə əks etdirməlidir. 

 

3.2  Dempinqli idxalın həcmi ilə əlaqədar olaraq, araşdırma orqanları istər mütləq şərtlər daxilində, 

istərsə də idxal edən Üzvün istehsal və ya istehlakı ilə əlaqədar olaraq dempinqli idxalın həcmində 

nəzərəçarpacaq dərəcədə artımın yaranıb-yaranmadığını nəzərdən keçirməlidirlər. Dempinqli 

idxalın qiymətlərə təsiri ilə əlaqədar olaraq, araşdırma orqanları idxal edən Üzvün hər hansı oxşar 

məhsulun qiyməti ilə müqayisədə bazara çıxarılmış idxal məhsulları ilə nəzərəçarpacaq dərəcədə 

qiymət aşağı düşməsinin olub-olmadığını və ya belə idxal məhsullarının təsirinin bu və ya digər 

şəkildə qiymətləri əhəmiyyətli dərəcədə sıxışdırıb-sıxışdırmadığını və ya baş verəcək qiymət 

artımlarının nəzərəçarpacaq dərəcədə qarşısını alıb-almadığını nəzərdən keçirməlidirlər. Həmin 

amillərdən heç biri və ya bir neçəsi həlledici qərar üçün zəmin yarada bilməz. 

 

3.3  Bir neçə ölkədən hər hansı bir məhsulun həyata keçirildiyi idxal əməliyyatları antidempinq 

araşdırmalarına cəlb olunduğu hallarda araşdırma orqanları belə idxalların təsirini yalnız(a) hər bir 

ölkədən həyata keçirilən idxal əməliyyatları ilə bağlı müəyyən olunmuş dempinq marjasının 5-ci 

Maddənin 8-ci bəndində müəyyən olunduğu kimi de minimis-dən yuxarı olduğunu və hər bir 

ölkədən həyata keçirilən idxalın həcminin cüzi olmadığını və (b) idxal əməliyyatlarının təsirlərinin 

kumulyativ qiymətləndirilməsinin idxal olunan məhsullar arasındakı rəqabət şərtləri və idxal olunan 

məhsullar ilə oxşar daxili məhsul arasındakı rəqabət şərtləri fonunda müvafiq olduğunu müəyyən 

etdikləri təqdirdə bu cür idxal məhsullarının təsirlərini kumulyativ qaydada qiymətləndirə bilərlər. 

 

3.4  Dempinqli idxalın əlaqədar yerli istehsal sahəsinə təsirinin araşdırılması bütün müvafiq iqtisadi 

amilləri və satış dövriyyəsində, mənfəətlərdə, istehsal olunan məhsullarda, bazar payında, 

məhsuldarlıqda, sərmayə yatırımının gəlirliliyində və ya istehsal güclərindən istifadədə faktiki və 

ya mümkün azalmalar da daxil olmaqla sənayenin vəziyyətinə təsir imkanları olan göstəriciləri, 

                                                      
9 Bu Sazişdə istifadə olunan “zərər” termini, digər hallar nəzərdə tutulmadığı təqdirdə, yerli istehsal sahəsinə vurulan 

əsaslı ziyan, yerli istehsal sahəsinə vurula biləcək əsaslı zərər təhlükəsi, yaxud da belə bir sənayenin yaradılmasının 

əsaslı şəkildə ləngidilməsi mənasını verir və bu Maddənin müddəalarına müvafiq şəkildə şərh olunmalıdır. 



  

daxili qiymətlərə mənfi təsir göstərən amilləri, dempinq marjasının dərəcəsini, nağd pul vəsaitləri 

axınına faktiki və mümkün təsirləri, material ehtiyatları, məşğulluğu, məvacibləri, artımı, kapital və 

ya sərmayələrin artım imkanlarını özündə cəmləşdirməlidir. Bu siyahı qapalı siyahı deyil, həmçinin 

bu amillərdən biri və ya bir neçəsi hər hansı həlledici istiqamətin əldə olunmasına mütləq qaydada 

zəmin yaratmır.  

 

3.5 Bu da sübut etdirilməlidir ki, dempinqli idxal dempinqin 2 və 4-cü bəndlərdə göstərilən təsirlər 

vasitəsilə bu Sazişin müddəaları çərçivəsində zərərin vurulmasına səbəb olur. Dempinqli idxal ilə 

yerli istehsal sahəsinə vurulan zərərin səbəbli əlaqəsinin sübutu müvafiq səlahiyyətli orqanlar 

qarşısında bütün müvafiq sübutların diqqətlə nəzərdən keçirilməsinə əsaslanmalıdır. Həmin 

səlahiyyətli orqanlar həm də dempinqli idxaldan savayı yerli istehsal sahəsinə eyni vaxtda zərər 

vuran istənilən məlum amilləri də diqqətlə nəzərdən keçirməli və həmin digər amillərin vurduğu 

zərər dempinqli idxala aid edilməməlidirlər. Bu xüsusda müvafiq hesab oluna bilən amillər, 

digərləri ilə yanaşı, dempinq qiymətləri ilə satılmamış idxalın həcmini və qiymətlərini, tələbin 

azalması və ya istehlak modelində dəyişikliklər, xarici və yerli istehsalçıların məhdudlaşdırıcı 

ticarət təcrübələri və onlar arasında rəqabət, texnoloji inkişaf, yerli sənayenin ixrac əmsalı və 

məhsuldarlığı ola bilər. 

 

3.6. Dempinqli idxalın təsiri, əldə olan məlumatlar istehsal prosesi, istehsalçının satış dövriyyəsi və 

mənfəətləri kimi meyarlar əsasında həmin istehsalın ayrıca identifikasiyasının aparılmasına imkan 

verdiyi zaman, oxşar məhsulun yerli istehsalı ilə əlaqəli şəkildə qiymətləndirilməlidir. Əgər həmin 

məhsulun bu cür ayrıca identifikasiyasının aparılması qeyri-mümkün olarsa, dempinqli idxalın 

təsirləri məhsulların ən məhdud qrupunun və ya çeşidinin istehsalını diqqətlə nəzərdən keçirməklə 

qiymətləndirilməlidir ki, bu da zəruri məlumatın əldə oluna biləcəyi məqsədilə nəzərdə tutulan 

oxşar məhsulu özündə cəmləşdirir. 

 

3.7 Maddi zərər təhlükəsinin müəyyən olunması yalnız iddialara, gümanlara və ya uzaq ehtimallara 

deyil, faktlara əsaslanmalıdır. Dempinqin zərərə səbəb ola bildiyi halı yarada biləcək şəraitlərin 

dəyişməsi əvvəlcədən aydın görünən və qaçılmaz olmalıdır.10 Maddi zərər təhlükəsinin 

mövcudluğu ilə bağlı hər hansı bir qərar qəbul edildiyi zaman müvafiq səlahiyyətli orqanlar, 

digərləri ilə yanaşı, aşağıdakı amilləri nəzərə almalıdır: 

 

(i) daxili bazarda idxal məhsullarının əhəmiyyətli dərəcədə artımı ehtimalına işarə edən 

dempinqli idxalın əhəmiyyətli artım dərəcəsi; 

(ii) istənilən əlavə ixrac məhsullarının udulması üçün digər ixrac bazarlarının 

mövcudluğunu nəzərə alaraq, nəzərəçarpacaq dərəcədə artmış dempinqli ixrac 

məhsullarının idxal edən üzvün bazarına daxil olma mümkünlüyünü göstərməklə 

ixracatçının müvafiq imkanları çərçivəsində yetərincə sərbəst istifadə oluna bilən, 

qaçılmaz və əhəmiyyətli artım; 

(iii) idxal məhsullarının daxili qiymətlərə nəzərəçarpacaq dərəcədə sıxışdırıcı təsir 

imkanına malik ola biləcək və əlavə idxal məhsulları üçün tələbatı artıracaq 

qiymətlərlə daxil olub-olmaması; 

(iv) araşdırılma prosesində olan məhsulun inventarı. 

 

Həmin amillərin heç biri öz-özlüyündə hökmən həlledici istiqamət verə bilməz, lakin birgə 

götürüldükdə bu amillər əlavə dempinqli ixracatın qaçılmaz olduğu və qorunma tədbirləri 

görülmədiyi təqdirdə maddi zərərin baş verə biləcəyi  qənaətinə gətirib çıxarmalıdır. 

                                                      
10 Bir misal, eksklüziv olmasına baxmayaraq, ondan ibarətdir ki, yaxın gələcəkdə məhsulun dempinq qiymətləri ilə 

nəzərəçarpacaq dərəcədə geniş idxalının olacağına inanmaq üçün inandırıcı zəmin yaranmışdır. 



  

3.8 Dempinqli idxal ilə hər hansı bir zərərin baş verməsi təhlükəsinin yarandığı hallarla əlaqədar 

olaraq, antidempinq tədbirlərinin tətbiq olunması nəzərdən keçirilməli və xüsusi diqqət ilə müvafiq 

qərar qəbul edilməlidir. 

 

Maddə  4 

 

Yerli İstehsal Sahəsinin Tərifi 

 

4.1 Bu Sazişin məqsədləri üçün istifadə olunan “yerli istehsal sahəsi” ifadəsi bütövlükdə oxşar 

məhsulların yerli istehsalçılarına və ya onların istehsal etdikləri məhsulların gətirdiyi birgə 

mənfəətinin aşağıdakılar istisna edilməklə həmin məhsulların ümumi yerli istehsalının böyük bir 

hissəsini təşkil etdiyi istehsalçılarına istinad etməklə şərh olunmalıdır: 

 

(i) istehsalçılar ixracatçılar, yaxud idxalçılarla əlaqəli11 olduqda və ya onların özləri 

həmin dempinqli olduğu iddia edilən məhsulun idxalçıları olduqda “yerli istehsal 

sahəsi” termini istehsalçıların qalan hissəsinə istinadən şərh oluna bilər; 

(ii) müstəsna hallarda Üzvün ərazisi sözügedən istehsal məqsədilə iki və ya daha artıq 

rəqabətli bazarlara bölünə bilər və hər bir bazar daxilindəki istehsalçılar əgər (a) bu 

cür bazar daxilində fəaliyyət göstərən istehsalçılar həmin bazarda sözügedən 

məhsulun hamısını, yaxud da öz istehsallarının hamısını satırlarsa və (b) həmin 

bazarda tələbat, ərazidə hər hansı bir yerdə yerləşən sözügedən məhsulun 

istehsalçıları tərəfindən əhəmiyyətli dərəcədə təmin olunmadığı təqdirdə ayrıca 

istehsal sahəsi kimi nəzərdən keçirilə bilər. Belə hallarda zərər belə təcrid olunmuş 

bazarda dempinqli idxal mallarının konsentrasiyası olduğu və əlavə olaraq da 

dempinqli idxal malları bu cür bazar daxilində bütün və ya demək olar ki, bütün 

istehsalı təşkil edən istehsalçılara zərər vurduğu şərtlər daxilində ümumi yerli 

istehsalın böyük bir hissəsi zərərə məruz qalmadığı hallarda belə mövcud ola bilər.  

 

4.2 Yerli istehsal sahəsi müəyyən ərazidə istehsalçılara istinadən, yəni 1 (ii) bəndində müəyyən 

olunduğu kimi şərh olunduğu zaman antidempinq rüsumları yalnız həmin əraziyə son istehlak 

məqsədilə göndərilmiş sözügedən məhsula qoyula bilər.12 İdxal edən Üzvün konstitusiya hüququ 

belə bir əsasla antidempinq rüsumlarının tutulmasını nəzərdə tutmadığı zaman idxal edən Üzv 

yalnız (a) ixracatçılara müvafiq əraziyə dempinq qiymətləri ilə ixracatı dayandırmaq və ya bu və ya 

digər şəkildə 8-ci Maddəyə uyğun şəkildə zəmanət vermək imkanı verildiyi və bununla bağlı 

müvafiq zəmanətlər təxirə salınmadan verilmədiyi, (b) belə rüsumlar yalnız sözügedən müvafiq 

ərazini təchiz edən spesifik istehsalçılardan tutula bilmədiyi təqdirdə, hər hansı məhdudiyyət 

olmadan antidempinq rüsumları tuta bilər. 

 

4.3 Əgər GATT 1994-ün XXIV maddəsinin 8(a) bəndinə uyğun olaraq iki və ya daha çox ölkə 

vahid ümumi bazarın səciyyəvi xüsusiyyətlərinə sahib olan inteqrasiya səviyyəsinə müvəffəq 

                                                      
11 Bu bəndin məqsədləri üçün istehsalçılar yalnız (a) onlardan birinin birbaşa və dolayısı ilə digərinə nəzarət etdiyi; 

yaxud da (b) onlardan hər ikisinin birbaşa və ya dolayısı ilə hər hansı üçüncü tərəfin nəzarətində olduğu; (c) onlar birgə 

olaraq, birbaşa və ya dolayısı ilə əlaqənin təsirinin sözügedən istehsalçının əlaqəli olmayan istehsalçılardan fərqli 

şəkildə davranmalarına səbəb ola biləcək bir şəkildə olduğuna inanmaq, yaxud şübhələnmək üçün əsaslar olduğu 

təqdirdə hər hansı üçün şəxsi idarə etdikləri təqdirdə ixracatçılar, yaxud idxalçılarla əlaqəli kimi nəzərdən 

keçirilməlidirlər. Bu bəndin məqsədləri üçün, əvvəlincisi qanuni əsaslarla, yaxud operativ şəkildə sonuncu üzərində 

məhdudlaşdırıcı və ya sərəncamverici hüquqları həyata keçirə bilməyə imkan verə biləcək bir vəzifədə olduğu zaman 

biri digərinə nəzarət edən tərəf kimi nəzərdən keçirilməlidir. 
12 Bu Sazişdə istifadə olunan “vergiqoyma” termini hər hansı rüsum və ya verginin qeyd-şərtsiz və ya yekun 

olaraq qiymətləndirilməsi və ya yığılması mənasını verməlidir. 



  

olmuşdursa, bütün inteqrasiya zonasındakı mövcud istehsal sahəsinə 1-ci bənddə istinad olunan 

yerli istehsal sahəsi kimi baxılmalıdır. 

 

4.4  3-cü Maddənin 6-cı bəndinin müddəaları bu Maddəyə tətbiq olunmalıdır.  

 

Maddə  5 

 

Başlanma və Sonrakı Araşdırma 

 

5.1 6-cı bənddə göstərilən hallar istisna edilməklə güman edilən iddia edilən dempinqin 

mövcudluğunu, dərəcəsini və təsirini müəyyən etmək məqsədilə aparılan araşdırma yerli 

istehsal sahəsi tərəfindən, və ya onun adından yazılı müraciət edildikdən sonra başlanmalıdır. 

5.2 1-ci bəndlə nəzərdə tutulan hər hansı bir müraciət özündə (a) dempinqin, (b) GATT 1994-ün 

bu Saziş ilə şərh olunduğu şəkildə VI Maddəsinin mənası üzrə zərərin və (c) dempinqli idxal 

ilə iddia edilən zərər arasında səbəbli əlaqənin sübutunu ehtiva etməlidir. Bəsit, müvafiq 

sübut və dəlillərlə əsaslandırılmamış mühakimə bu bəndin tələblərinin təmin edilməsi üçün 

yetərli hesab edilə bilməz. Həmin müraciətdə aşağıdakı məqamlarla bağlı olaraq müraciət 

edən tərəf üçün əlçatan olan məlumat öz əksini tapmalıdır: 

 

(i) ərizəçinin şəxsiyyəti haqda məlumatlar və ərizəçi tərəfindən oxşar məhsulun 

istehsalının həcmi və dəyərinin təsviri. Yerli istehsal sahəsi adından yazılı müraciət 

olunduğu hallarda həmin müraciətdə oxşar məhsulun bütün məlum yerli 

istehsalçılarının siyahısı ilə adından müraciət olunan istehsal sahəsi (yaxud da oxşar 

məhsulun yerli istehsalçılarının cəmiyyətlərinin), habelə mümkün olduğu hallarda 

isə bu cür istehsalçılar tərəfindən nəzərdə tutulan oxşar məhsulun yerli istehsalının 

həcmi və dəyəri öz əksini tapmalıdır; 

(ii) dempinqli olduğu iddia edilən idxalın tam təsviri, sözügedən mənşə və ya  ixrac 

ölkəsinin və ya ölkələrinin adları, məlum ixracatçı və ya xarici istehsalçı haqda 

məlumatlar və sözügedən məhsulun idxalını həyata keçirən məlum şəxslərin 

siyahısı; 

(iii) mənşə və ya ixrac ölkəsi və ya ölkələrinin daxili bazarında istehlak üçün nəzərdə 

tutulduğu zaman sözügedən məhsulun satıldığı qiymətlərə dair məlumatlar (yaxud 

da müvafiq hesab edildiyi hallarda məhsulun mənşə və ya ixrac ölkəsindən və ya 

ölkələrindən hər hansı üçüncü ölkəyə və ya ölkələrə satıldığı qiymətlərə və ixrac 

qiymətlərinə, müvafiq hesab olunduğu hallarda isə məhsulun ilkin olaraq, idxal edən 

Üzvün ərazisində hər hansı müstəqil alıcıya təkrarən satıldığı qiymətlərə dair 

məlumat); 

(iv) dempinqli olduğu iddia edilən idxalın həcminin tədrici artımı, həmin idxalın yerli 

bazardakı oxşar məhsulunun qiymətlərinə təsiri və 3-cü maddənin 2 və 4-cü 

bəndlərində göstərildiyi kimi yerli sənayenin vəziyyətinə müvafiq təsir imkanlarına 

malik uyğun amillər və göstəricilərlə özünü büruzə verdiyi kimi, yerli sənayeyə 

nəticə etibarilə göstərdiyi təsir barədə məlumat. 

 

5.3 Müvafiq səlahiyyətli orqanlar hər hansı bir araşdırmanın başlanmasını əsaslandırmaq 

məqsədilə yetərincə sübutların olub-olmadığını müəyyən etmək məqsədilə ərizədə 

göstərilən sübutların düzgünlüyünü və uyğunluğunu yoxlamalıdırlar. 



  

5.4 Hər hansı bir araşdırma müvafiq səlahiyyətli orqanlar oxşar məhsul istehsalçıları tərəfindən 

yerli sənaye sahəsi adından təqdim olunan müraciətə13 dəstək olaraq və ya onun əksinə irəli 

sürülə biləcək fikirlərdən irəli gələn yoxlamalar əsasında həmin müraciətin yerli sənaye 

sahəsi14 tərəfindən və ya adından edildiyini dəqiqləşdirməyincə 1-ci bəndə müvafiq şəkildə 

başlanmamalıdır. Həmin müraciət və ya həmin ərizəyə dəstək, yaxud da onun əksinə olaraq, 

göstərilən müraciət birgə gəlirləri yerli sənaye sahəsinin həmin payı ilə istehsal olunan oxşar 

məhsulun ümumi istehsalının 50 faizindən çoxunu təşkil edən yerli istehsalçılar tərəfindən 

dəstəkləndiyi təqdirdə “yerli sənaye sahəsi tərəfindən, yaxud adından” verilmiş kimi 

nəzərdən keçirilməlidir. 

Lakin hər hansı bir araşdırma müraciəti açıq şəkildə dəstəkləyən yerli istehsalçıların yerli 

sənayenin istehsal etdiyi oxşar məhsulun ümumi istehsalının 25 faizindən az bir hissəsinə 

iddia etdikləri zaman başlanmamalıdır.   

 

5.5 Müvafiq səlahiyyətli orqanlar hər hansı bir araşdırmanın başlanması üçün qərar qəbul 

edilməyincə araşdırmanın başlanması üçün edilən müvafiq müraciətin hər hansı formada 

ictimailəşdirilməsinə yol verməməlidirlər. Lakin müvafiq qaydada sənədləşdirilmiş ərizənin 

qəbulundan sonra və araşdırmanın aparılmasına başlamazdan əvvəl müvafiq səlahiyyətli orqanlar 

ixracı həyata keçirən əlaqədar üzvün hökumətini xəbərdar etməlidir. 

  

5.6 Əgər xüsusi vəziyyətlərdə əlaqədar səlahiyyətli orqanlar belə bir araşdırmanın aparılmasına 

başlamaq üçün yerli istehsal sahəsi tərəfindən və ya onun adından istənilən yazılı müraciəti qəbul 

etmədən araşdırmaya başlamaq qərarını qəbul edərlərsə, bu zaman onlar yalnız hər hansı 

araşdırmanın başlanmasını əsaslandırmaq məqsədilə 2-ci bənddə göstərilən dempinq, zərər və 

səbəbli əlaqə barədə yetərincə sübutlara malik olduqları təqdirdə icraata davam etməlidirlər. 

 

5.7. Həm dempinq, həm də zərər barədə sübutlar (a) hər hansı araşdırmanı başlayıb-başlamamaq 

barədə qərarda və (b) bundan sonra araşdırmanın aparıldığı müddət ərzində bu Sazişin 

müddəalarına müvafiq şəkildə müvəqqəti tədbirlərin tətbiq oluna biləcəyi ən erkən müddətdən gec 

olmayan tarixdə başlayaraq eyni vaxtda nəzərə alınmalıdır. 

 

5.8 1-ci bənd əsasında edilən istənilən müraciət, səlahiyyətli orqanlar müvafiq işlə bağlı prosesin 

aparılmasını əsaslandırmaq məqsədilə istər dempinq, istərsə də zərər barədə yetərincə sübutların 

olmaması qənaətinə gələn kimi, rədd edilməli və araşdırma dayandırılmalıdır. Səlahiyyətli orqanlar 

dempinq marjasının de minimis səviyyədə olduğunu və ya dempinqli idxalın və ya zərərin faktiki və 

ya potensial həcminin çox cüzi olduğunu müəyyən etdiyi zaman dərhal dayandırma tətbiq 

olunmalıdır. Dempinq marjası onun ixrac qiymətinin faiz nisbəti ilə ifadə olundu kimi, 2 faizdən az 

olduğu təqdirdə de minimis hesab olunmalıdır. Oxşar məhsulun idxal edən Üzv dövlətdə idxalını 

fərdi olaraq 3 faizdən aşağı nəzərdə tutan ölkələr oxşar məhsulun idxal edən ölkədə idxal 

səviyyələrinin birgə qaydada 7 faizdən yuxarı olduğunu nəzərdə tutmadıqları hallarda ayrıca bir 

ölkədən gətirilən dempinq qiymətləri ilə gətirilən idxal məhsullarının həcmi idxal edən ölkədəki 

oxşar məhsulun idxalının 3 faizindən az müəyyən edildiyi məlum olduğu hallarda bir qayda olaraq, 

cüzi səviyyə kimi nəzərdən keçirilməlidir. 

                                                      
13 Müstəsna olaraq, çoxlu sayda istehsalçını öz ətrafında birləşdirən ayrı-ayrı hissələrə bölünmüş sənaye sahələri 

mövcud olduğu hallarda səlahiyyətli orqanlar statistik cəhətdən keçərli olan seçmə üsullardan istifadə etməklə müvafiq 

dəstək və əks-təsir üsullarını müəyyən edə bilərlər. 
14 Üzvlər oxşar məhsulun yerli istehsalçılarının müəyyən Üzv işçilərinin, yaxud həmin işçilərin nümayəndələrinin 1-ci 

bənd əsasında hər hansı araşdırmanın aparılması üçün müraciət edə və ya həmin müraciəti dəstəkləyə bilmələrindən 

xəbərdardırlar. 

 



  

 

5.9 Antidempinq prosesi gömrük rəsmiləşdirməsinin aparılması prosesinə maneə yaratmamalıdır.

  

5.10 Araşdırmalar, xüsusi vəziyyətlər istisna olmaqla, bir ilin ərzində və heç bir halda onların 

başlanması tarixindən etibarən 18 aydan artıq olmadan yekunlaşdırılmalıdır. 

 

Maddə  6 

 

Sübutlar 

 

6.1  Antidempinq araşdırmasında iştirak edən bütün maraqlı tərəflərə müvafiq səlahiyyətli 

orqanların tələb etdiyi məlumatlar barədə bildiriş və onların sözügedən araşdırma ilə bağlı müvafiq 

hesab etdikləri bütün sübutları yazılı şəkildə təqdim etmək üçün kifayət qədər imkan verilməlidir.

  

6.1.1 İxracatçılara və ya xarici istehsalçılara öz cavablarını bildirmək üçün antidempinq 

araşdırmasında istifadə olunan suallar siyahısının onlara təqdim olunduğu gündən ən azı 30 gün 

vaxt verilməlidir.15 Həmin 30 günlük müddətin uzadılması üçün edilən hər hansı müraciətə 

lazımınca diqqət yetirilməlidir və səbəb göstərildikdən sonra müvafiq hesab edildiyi hallarda hər 

hansı əlavə vaxt müddəti verilməlidir. 

6.1.2 Məxfi məlumatların qorunması tələbinə riayət edilməklə, bir maraqlı tərəfin yazılı şəkildə 

təqdim etdiyi sübutlar araşdırmada iştirak edən digər tərəfə dərhal təqdim olunmalıdır. 

6.1.3  Araşdırma başlanan kimi müvafiq səlahiyyətli orqanlar 5-ci Maddənin 1-ci bəndinə əsasən 

qəbul olunmuş yazılı müraciətin tam mətnini16 məlum ixracatçılara və ixrac edən ölkənin müvafiq 

səlahiyyətli orqanlara, müraciət əsasında, cəlb olunmuş digər maraqlı tərəflərə təqdim etməlidir. 5-

ci bənddə nəzərdə tutulmuş məxfi məlumatların qorunmasına dair tələblərə lazımınca diqqət 

yetirilməlidir. 

6.2 Antidempinq araşdırmasının aparıldığı bütün müddət ərzində bütün maraqlı tərəflər öz 

mənafelərinin qorunması üçün tam imkana malik olmalıdırlar. Bu məqsədlə, müvafiq səlahiyyətli 

orqanlar, müraciət əsasında, bütün maraqlı tərəfləri əks fikirlərin təqdim oluna və rədd 

arqumentlərinin təqdim edilə bilməsi üçün fərqli maraqları təmin etmək məqsədilə müvafiq 

imkanlar yaratmalıdır. Bu cür imkanların təmin edilməsi məxfiliyin və tərəflər üçün münasibliyin 

qorunub saxlanması zərurətini nəzərə almalıdır. Tərəflərdən hər hansı birinin üzərinə bu və ya digər 

iclasda iştirak etmək öhdəliyi qoyulmamalıdır və buna əməl edilə bilməməsi həmin tərəfin işinə 

xələl gətirməməlidir. Maraqlı tərəflər, əsaslandırdıqları halda digər məlumatı şifahi şəkildə təqdim 

etmək hüququna da malik olmalıdırlar. 

6.3.  2-ci bənd əsasında verilən şifahi məlumat müvafiq orqanlar tərəfindən yalnız sonradan yazılı 

şəkildə verildiyi və digər maraqlı tərəflərə 1.2-ci yarımbənddə göstərildiyi şəkildə təqdim olunduğu 

təqdirdə nəzərə alınmalıdır. 

6.4  Müvafiq səlahiyyətli orqanlar münasib olduğu halda bütün maraqlı tərəflər üçün öz işlərinin 

təqdimatı üçün müvafiq olan, 5-ci bənddə göstərildiyi kimi, məxfi hesab olunmayan və müvafiq 

səlahiyyətli orqanlar tərəfindən antidempinq araşdırmaları zamanı istifadə olunan bütün 

məlumatlarla tanış olmaq və həmin məlumatlar əsasında təqdimatları hazırlamaq üçün vaxtında 

imkanlar yaratmalıdır. 

                                                      
15 Ümumi qayda olaraq, ixracatçılar üçün vaxt həddi anketin qəbul edilməsi tarixindən etibarən hesablanmalıdır ki, o da 

bu məqsədlə o respondentə göndərildiyi və ya ixrac edən Üzvün müvafiq diplomatik nümayəndəsinə, ÜTT Üzvünün 

ayrıca gömrük ərazisinin olduğu hallarda isə ixrac edən ərazinin hər hansı rəsmi nümayəndəsinə ötürüldüyü tarixdən 

etibarən bir həftə ərzində qəbul edilmiş hesab edilməlidir. 
16 Belə qəbul olunur ki, əlaqədar ixracatçıların sayı xüsusilə çox olduğu zaman yazılı müraciətin tam mətni ixrac edən 

Üzvün yalnız müvafiq orqanlarına və ya uyğun ticarət assosiasiyalarına təqdim olunmalıdır. 



  

6.5  Öz təbiəti etibarilə məxfi hesab olunan (məsələn, açıqlanması hər hansı rəqibə mühüm rəqabət 

üstünlüyü verə, məlumatı təqdim edən şəxsə və ya həmin şəxsin məlumat əldə etdiyi şəxsə 

əhəmiyyətli dərəcədə mənfi təsir edə bilər) və ya tərəflərin məxfi əsaslarla hər hansı bir 

araşdırmaya təqdim etdiyi istənilən məlumat bunun üçün səbəblər göstərildiyi halda, səlahiyyətli 

orqanlar tərəfindən məxfi məlumat kimi qəbul olunmalıdır. Belə məlumat onu təqdim edən tərəfin 

xüsusi icazəsi olmadan açıqlanmamalıdır.17 

6.5.1 Müvafiq səlahiyyətli orqanlar məxfi məlumatı təqdim edən maraqlı tərəflərdən həmin 

məlumatlar haqda qeyri-məxfi xarakterli xülasələr təqdim olunmasını tələb etməlidirlər. Həmin 

xülasələr məxfi qaydada təqdim olunmuş informasiyanın mahiyyətinin münasib qaydada dərk 

edilməsinə imkan verə biləcək şəkildə kifayət qədər təfsilatı ilə verilməlidir. Müstəsna hallarda bu 

cür tərəflər belə bir informasiyanın xülasə şəklində verilə bilməsinin mümkünsüz olduğunu qeyd 

edə bilərlər. Bu kimi müstəsna hallarda xülasələməyin nə üçün qeyri-mümkün olmasının 

səbəblərinin hər hansı bir şəkildə aydınlaşdırılması təmin edilməlidir. 

6.5.2 Səlahiyyətli orqanlar məxfilik ilə bağlı müraciətin əsassız olduğunu hesab edərsə və məlumat 

mənbəyi bu məlumatı ümumiləşdirilmiş və ya qısaldılmış şəkildə açıqlamaq və ya onun 

açıqlanmasına icazə vermək istəməzsə, orqanlara bu məlumatın düzgün  olduğu müvafiq mənbələr 

tərəfindən onları razı salacaq şəkildə sübut edilmədiyi təqdirdə, səlahiyyətli orqanlar bu cür 

məlumatı nəzərə almaya bilərlər.18 

6.6 8-ci bənddə göstərilən vəziyyətlər istisna olmaqla, səlahiyyətli orqanlar hər hansı bir 

araşdırmanın aparılması zamanı öz nəticələrinin əsasını təşkil edən, maraqlı tərəflərin təqdim etdiyi 

məlumatın düzgünlüyünə əmin olmalıdırlar. 

6.7 Təqdim olunan məlumatın təsdiqlənməsi və ya əlavə təfərrüatların əldə olunması məqsədilə 

müvafiq səlahiyyətli orqanlar əlaqədar şirkətlərin razılığının əldə olunması və sözügedən Üzvün 

hökumət nümayəndələrinin xəbərdar edilməsi şərtilə və həmin Üzvün araşdırmaya etiraz etmədiyi 

təqdirdə, tələb olunan hallarda digər Üzvün ərazisində araşdırmalar apara bilərlər. 1 saylı Əlavədə 

təsvir olunan prosedurlar digər Üzvlərin ərazisində aparılan araşdırmalara şamil olunmalıdır. Məxfi 

məlumatın qorunması tələbinə riayət edilməklə, müvafiq səlahiyyətli orqanlar istənilən bu kimi 

araşdırmaların nəticələrini əlçatan etməli və ya 9-cu bəndə müvafiq şəkildə onların aid olduğu və 

bu kimi nəticələri ərizəçilərə əlçatan edə biləcək şirkətlərə açıqlamalıdır. 

6.8  İstənilən maraqlı tərəf münasib vaxt çərçivəsində zəruri məlumata çıxışdan imtina etdiyi və 

ya bu və ya digər şəkildə həmin məlumatı təqdim etmədiyi və ya araşdırmaya əngəl törətdiyi 

hallarda təsdiqedici və ya inkaredici ilkin və yekun qərarlar əldə olan məlumatlar əsasında təmin 

edilməlidir. 2 saylı Əlavənin müddəalarına bu bəndin tətbiqi zamanı əməl olunmalıdır. 

6.9 Səlahiyyətli orqanlar yekun qərar çıxarılmazdan öncə bütün maraqlı tərəfləri yekun 

tədbirlərin görülüb-görülməməsi qərarının qəbul edilməsi üçün zəmin yaradan nəzərdən keçirilən 

mühüm faktlar barədə məlumatlandırmalıdır. Bu cür açıqlama tərəflərin öz mənafelərini müdafiə 

etmək nöqteyi-nəzərindən kifayət edə biləcək vaxt ərzində baş verməlidir. 

 

6.10 Tərəflər bir qayda olaraq, araşdırma prosesində olan məhsulun hər bir məlum əlaqədar 

ixracatçısı və ya istehsalçısı üçün ayrıca dempinq marjası müəyyən etməlidir. İxracatçıların, 

istehsalçıların, idxalçıların və ya cəlb olunmuş məhsul növlərinin sayının belə bir qərarın qəbul 

edilməsi üçün böyük olduğu hallarda müvafiq səlahiyyətli orqanlar öz yoxlamalarını seçim zamanı 

müvafiq səlahiyyətli orqanların istifadəsində olan məlumatlar əsasında statistik cəhətdən yetərli 

olan nümunələrdən istifadə etməklə maraqlı tərəflərin və ya məhsulların münasib sayı və ya 

sözügedən ölkədən məqsədəmüvafiq şəkildə araşdırıla bilən ixrac məhsulları həcminin ən böyük 

faiz nisbəti ilə  məhdudlaşdıra bilərlər. 

                                                      
17 Üzvlərə məlumdur ki, müəyyən Üzvün ərazisində dəqiq müəyyən olunmuş qoruyucu göstərişə müvafiq şəkildə 

açıqlama tələb oluna bilər. 
18 Tərəflər məxfiliklə bağlı müraciətlərin əsassız rədd olunmasının yolverilməz olduğuna razılaşırlar.   



  

6.10.1 Bu bənd əsasında ixracatçıların, istehsalçıların, idxalçıların və ya məhsul növlərinin 

istənilən seçimi əsasən əlaqədar ixracatçıların, istehsalçıların və ya idxalçıların razılığı ilə və onlarla 

məsləhətləşməklə aparılmalıdır. 

6.10.2 Səlahiyyətli orqanların bu bənddə göstərildiyi qaydada öz yoxlamalarını məhdudlaşdırmış 

olduqları hallarda onlar buna baxmayaraq, ixracatçıların və ya istehsalçıların sayının səlahiyyətli 

orqanlar üçün fərdi yoxlamaların aparılmasına çətinlik və araşdırmanın vaxtında başa 

çatdırılmasına maneçilik törədə biləcək qədər böyük olduğu hallar istisna edilməklə, araşdırmanın 

gedişində nəzərdən keçirilməli olan həmin məlumat üçün zəruri məlumatı vaxtında təqdim edən 

ilkin olaraq seçilməmiş istənilən ixracatçı və ya istehsalçı üçün ayrıca dempinq marjası müəyyən 

etməlidir.  Könüllü cavablara maneəçilik törədilməməlidir. 

6.11   Bu Sazişin məqsədləri üçün “maraqlı tərəflər” anlayışına aşağıdakılar daxildir: 

 (i) araşdırılan məhsulun ixracatçısı və ya xarici istehsalçı və ya idxalçısı və ya üzvlərinin əksər 

hissəsinin bu cür məhsulun istehsalçıları, ixracatçıları və ya idxalçıları olan ticarət və ya sahibkarlıq 

subyektlərinin ittifaqları; 

(ii) ixrac edən Üzvün hökuməti; 

(iii) idxal edən Üzvün oxşar məhsulunun istehsalçısı və ya üzvlərinin əksər hissəsinin idxal edən 

Üzvün ərazisində oxşar məhsulun istehsalı ilə məşğul olduğu ticarət və ya sahibkarlıq 

subyektlərinin ittifaqları.  

Bu siyahı Üzvləri yuxarıda göstərilənlərdən başqa daxili və ya xarici tərəflərin maraqlı tərəflər 

qismində daxil edilməsinə icazə verməsinə mane olmamalıdır. 

6.12  Səlahiyyətli orqanlar məhsulun ümumən pərakəndə satış səviyyəsində satıldığı hallarda 

araşdırma prosesində olan məhsulun sənaye istehlakçıları və təmsilçi istehlakçı təşkilatları üçün 

dempinq, zərər və səbəbli əlaqə ilə bağlı araşdırmaya uyğun məlumatı təmin etmək imkanı 

verməlidir.  

6.13 Müvafiq orqanlar maraqlı tərəflərə, xüsusən də kiçik şirkətlərə məlumatın çatdırılması zamanı 

üzləşdikləri hər hansı çətinliklərlə bağlı lazımınca diqqət nümayiş etdirməli və mümkün ola biləcək 

istənilən yardımı göstərməlidir.  

6.14 Yuxarıda nəzərdə tutulan prosedurlar hər hansı Üzvün səlahiyyətli orqanlara hər hansı 

araşdırmanı başlamağa, təsdiqedici və ya inkaredici ilkin və ya yekun qərarların qəbul edilməsi ilə 

bağlı prosesi operativ surətdə aparmağa və ya bu Sazişin müvafiq müddəalarına uyğun şəkildə 

müvəqqəti və ya yekun tədbirlər görmələrinə əngəl törətmək məqsədi güdmür. 

 

Maddə  7 

 

Müvəqqəti Tədbirlər 

 

7.1 Müvəqqəti tədbirlər yalnız aşağıdakı şərtlər daxilində tətbiq oluna bilər: 

 

(i) araşdırma 5-ci Maddənin müddəalarına müvafiq şəkildə başlandıqda, onunla əlaqədar 

olaraq, hər hansı rəsmi açıqlama verilmiş olduqda və maraqlı tərəflər məlumat təqdim etmək 

və şərhlər vermək üçün müvafiq imkanlara malik olduqda; 

(ii) dempinq və yerli istehsal sahəsinə nəticə etibarilə vurulan zərərlə bağlı ilkin təsdiqedici 

qərar qəbul edildikdə; 

(iii) əlaqədar səlahiyyətli orqanlar araşdırmanın aparıldığı müddət ərzində vurulmuş zərərin 

qarşısını almaq üçün lazımi tədbirlərin görülməsini vacib hesab etdikdə.  

7.2 Müvəqqəti tədbirlər ilkin olaraq qiymətləndirilmiş dempinq marjasından böyük olmayan ilkin 

qiymətləndirilmiş antidempinq rüsumunun məbləğinə bərabər müvəqqəti rüsum və ya nağd depozit 

və ya borc öhdəliyi ilə müəyyən olunan təminat şəklində ola bilər. Adi rüsumun və antidempinq 

rüsumunun qiymətləndirilmiş məbləğinin göstərildiyi və müəyyən olunmuş qiymətin tutulması 



  

digər müvəqqəti tədbirlər kimi eyni şərtlərlə tənzimlənməsi şərtləri daxilində qiymətləndirilmiş 

məbləğin tutulması müvafiq müvəqqəti tədbir hesab olunur. 

7.3 Müvəqqəti tədbirlər araşdırmanın başlanması tarixindən etibarən 60 gündən tez tətbiq oluna 

bilməz. 

7.4  Müvəqqəti tədbirlərin tətbiqi əlaqədar orqanların qərarı əsasında dörd ayı ötməmək şərtilə 

mümkün qədər qısa bir müddətlə, əlaqədar ticarətin əhəmiyyətli faiz nisbətini təmsil edən 

ixracatçıların müraciəti əsasında isə altı ayı ötməyən bir müddətlə məhdudlaşdırılmalıdır. 

Səlahiyyətli orqanlar araşdırma zamanı dempinq marjasından aşağı olan hər hansı rüsumun zərərin 

aradan qaldırılması üçün yetərli olub-olmadığını nəzərdən keçirərkən həmin müddətlər müvafiq 

olaraq, altı və doqquz ay ola bilər.  

 

7.5  9-cu Maddənin müvafiq müddəalarına müvəqqəti tədbirlərin tətbiqi zamanı əməl olunmalıdır.

  

 

Maddə 8 

 

Qiymət öhdəlikləri 

 

8.1  Müvafiq səlahiyyətli orqanlarda dempinqin zərərli təsirlərinin aradan qaldırılması baxımından 

əminlik yaratmaq üçün hər hansı ixracatçı tərəfindən onun öz qiymətlərini yenidən nəzərdən 

keçirmək və ya sözügedən əraziyə dempinq qiymətləri ilə ixracatı dayandırmaq kimi qənaətbəxş 

hesab olunan könüllü öhdəliklərin qəbulundan sonra müvəqqəti tədbirlər və ya antidempinq 

rüsumları nəzərdə tutulmadan icraatlar müvəqqəti dayandırıla və ya onlara xitam verilə bilər19. Belə 

öhdəliklər əsasında qiymət artımları dempinq marjasını aradan qaldırmaq üçün zəruri olandan 

yüksək olmamalıdır. Qiymət artımları yerli istehsal sahəsinə dəyə biləcək zərərin aradan 

qaldırılması üçün müvafiq olduğu təqdirdə, onların dempinq marjasından aşağı olmaları 

arzuolunandır. 

 

8.2  İdxal edən Üzvün müvafiq səlahiyyətli orqanlar dempinq və bu cür dempinqin yaratdığı zərərlə 

bağlı ilkin təsdiqləyici qərar qəbul etməyincə qiymət öhdəlikləri ixracatçılardan istənilməməli və ya 

qəbul edilməməlidir. 

 

8.3 Əgər idxalatçı üzvün səlahiyyətli orqanları təklif edilən öhdəliklərin götürülməsini praktiki 

hesab etmirsə, məsələn, əgər faktiki və ya potensial ixracatçıların sayı həddindən çoxdursa və ya 

ümumi siyasi səbəblər daxil olmaqla başqa səbəb olarsa, onlar, həmin öhdəlikləri götürülməli 

deyillər. Zəruri halda və bunun praktiki olaraq həyata keçirilə bildiyi yerdə səlahiyyətli orqanlar 

ixracatçıya öhdəlikləri götürmənin yolverilməz hesab edilmə səbəbini bildirməli və imkan daxilində 

ixracatçıya rəy bildirmə imkanı verməlidir. 

 

8.4 Əgər öhdəlik qəbul olunarsa, dempinqin və zərərin araşdırılması, buna baxmayaraq, ixracatçının 

istəyi və ya səlahiyyətli orqanın qərarı ilə tamamlanmalıdır. Bu kimi hallarda, dempinq və ya zərər 

barədə inkaredici qərar qəbul edilmiş olarsa, həmin öhdəlik belə nəticə əsas etibarilə hər hansı 

qiymət öhdəliyinin mövcudluğu ilə əlaqədar olduğu hallar istisna olmaqla, avtomatik surətdə 

qüvvədən düşməlidir. Belə hallarda müvafiq səlahiyyətli orqanlar istənilən hər hansı bir öhdəliyin 

bu Sazişin müddəalarına uyğun olmaqla, məqbul müddət ərzində qüvvədə saxlanmasını tələb edə 

                                                      
19“Bilər” ifadəsi icraatların 4-cü bənddə göstərilən hallar istisna edilməklə qiymət öhdəliklərinin həyata 

keçirilməsi ilə birgə davam etdirilməsinə icazə vermək kimi şərh olunmamalıdır. 

 



  

bilərlər. Dempinq və ya zərər barədə hər hansı təsdiq xarakterli qərar qəbul edildiyi zaman həmin 

öhdəlik bu Sazişin şərtlərinə və müddəalarına müvafiq şəkildə davam etdirilməlidir. 

 

8.5 Qiymət öhdəlikləri idxal edən Üzvün səlahiyyətli orqanları tərəfindən təklif oluna bilər, lakin 

heç bir ixracatçı belə öhdəliyin qəbul edilməsinə məcbur edilməməlidir. İxracatçıların bu kimi 

öhdəlikləri təklif etməməsi və ya belə öhdəliyi qəbul etməklə bağlı hər hansı dəvəti qəbul 

etməmələri faktı heç işin nəzərdən keçirilməsi prosesinə xələl gətirməməlidir. Lakin, səlahiyyətli 

orqanlar bu zaman zərər təhlükəsinin idxal məhsullarının dempinq şərtləri ilə bazara çıxarılması 

davam etdiyi təqdirdə reallaşması üçün daha böyük ehtimal olduğunu müəyyən etməkdə 

sərbəstdirlər. 

 

8.6 İdxal edən Üzvün səlahiyyətli orqanları hər hansı bir öhdəliyin qəbul olunduğu istənilən 

ixracatçıdan belə bir öhdəliyin yerinə yetirilməsinə uyğun olan müntəzəm məlumatları çatdırmağı 

və müvafiq məlumatların təsdiqinə icazə verməyi tələb edə bilər. Hər hansı öhdəliyin pozulması 

hallarında idxal edən Üzvün səlahiyyətli orqanları bu Saziş əsasında onun müddəalarına müvafiq 

olaraq, əldə olan ən yaxşı məlumatlardan istifadə etməklə müvəqqəti tədbirlərin dərhal tətbiqini 

doğura biləcək məqsədəmüvafiq tədbirlər görə bilər. Belə hallarda bu Sazişə müvafiq olaraq, 

müvafiq öhdəliyin pozulmasından əvvəl daxil olan idxal məhsullarına istənilən geriyə tətbiq edilən 

qiymətləndirmənin şamil edilməli olmadığı hallar istisna olmaqla, bu cür müvəqqəti tədbirlərin 

tətbiqinə 90 gündən çox olmayan bir müddət qalmış istehlaka daxil olmuş məhsullara qeyd-şərtsiz 

rüsumlar qoyula bilər. 

 

Maddə  9 

 

Antidempinq Rüsumlarının Qoyulması və Yığılması 

 

9.1 Rüsumların qoyulması üzrə bütün tələblər yerinə yetirildiyi hallarda hər hansı antidempinq 

rüsumunun qoyulub-qoyulmaması və qoyulmalı olan antidempinq rüsumu məbləğinin tam dempinq 

marjası və ya ondan az olub-olmaması barədə qərar idxal edən Üzvün  müvafiq səlahiyyətli 

orqanları tərəfindən qəbul edilməli olan qərarlardır. Rüsumların qoyulmasının bütün Üzvlərin 

ərazisində icazəvi səciyyə daşıması və həmin rüsumun yerli istehsal sahəsinə vurulan zərəri aradan 

qaldırmaq üçün uyğun olduğu halda göstərilən rüsumdan müvafiq həddə daha az olması 

arzuolunandır.  

9.2 Antidempinq rüsumu istənilən məhsulla bağlı qoyulduğu zaman belə antidempinq rüsumu bu 

Sazişin şərtləri əsasında qiymət öhdəliklərinin qəbul edilmiş olduğu eyni mənbələrdən daxil olan 

idxal məhsulları ilə bağlı hallar istisna edilməklə, dempinq əlamətlərini özündə cəmləşdirən və 

zərərin yaranmasına səbəb olan hallar üzrə məlum olan bütün mənbələrdən daxil olan məhsulun 

idxallarına ayrı-seçkiliyə yol verilməyən əsaslarla hər iş üzrə müvafiq məbləğlərdə yığılmalıdır. 

Səlahiyyətli orqanlar əlaqədar məhsulun təchizatçısının və ya təchizatçılarının adlarını 

göstərməlidir. Lakin eyni ölkədən bir neçə təchizatçının olduğu halda və bütün təchizatçıların 

adlarını göstərmək praktiki cəhətdən mümkün olmadığı halda, səlahiyyətli orqanlar təchizatçı 

ölkənin adını göstərə bilər. Bir neçə ölkədən olan təchizatçının olduğu hallarda isə səlahiyyətli 

orqanlar ya bütün əlaqədar təchizatçıların adlarını göstərə, ya da praktiki cəhətdən bunun mümkün 

olmadığı hallarda bütün əlaqədar təchiz edən ölkələrin adlarını göstərə bilər. 

9.3 Antidempinq rüsumunun məbləği 2-ci Maddə ilə müəyyən olunmuş dempinq marjasından artıq 

olmamalıdır.  

9.3.1 Antidempinq rüsumunun məbləği retrospektiv əsaslarla qiymətləndirildiyi zaman antidempinq 

rüsumlarının ödənilməsi üzrə yekun öhdəliyin qəbul edilməsi mümkün qədər qısa zamanda, bir 

qayda olaraq, 12 ay ərzində və heç bir halda antidempinq rüsumu məbləğinin yekun 



  

qiymətləndirilməsinə dair qərarın verilməsi tarixindən etibarən 18 ayı ötməmək şərtilə qəbul 

olunmalıdır.20 İstənilən məbləğin qaytarılması və ya kompensasiya bu yarımbəndə müvafiq 

qaydada yekun öhdəliyin qəbul olunmasına dair müvafiq qərarın qəbul edilməsindən sonra dərhal 

və normal olaraq 90 gündən çox olmayan bir müddət ərzində həyata keçirilməlidir. İstənilən halda, 

kompensasiya ödənişi 90 gün ərzində ödənilmədiyi hallarda, səlahiyyətli orqanlar müraciət əsasında 

izahat təqdim etməlidirlər. 

9.3.2 Antidempinq rüsumunun məbləği perspektiv əsaslarla qiymətləndirildiyi zaman, müraciət 

əsasında, dempinq marjasından artıq ödənilmiş istənilən rüsumun dərhal kompensasiyası və ya geri 

qaytarılması təmin edilməlidir. Faktiki dempinq marjasından artıq ödənilmiş istənilən bu kimi 

rüsumun qaytarılması hər hansı idxalçı tərəfindən antidempinq rüsumu əsasında təqdim olunmuş 

sübütlarla lazımi qaydada təsbit olunan məbləği geriqaytarma müraciəti tarixindən etibarən, heç bir 

halda 18 aydan çox olmamaq şərtilə, bir qayda olaraq 12 ay ərzində həyata keçirilməlidir. 

Təsdiqlənmiş geri qaytarılacaq məbləğin ödənişi bir qayda olaraq yuxarıda göstərilən qərar 

tarixindən etibarən 90 gün ərzində ödənilməlidir. 

9.3.3 İxracat qiymətinin 2-ci maddənin 3-cü bəndinə müvafiq şəkildə müəyyən olunduğu zaman 

kompensasiyanın və ya geri ödənilmənin təmin edilib-edilməməsi barədə qərarın qəbul edilməsi və 

ya həmin kompensasiyanın hansı dərəcədə ödənilməsinin müəyyən edilməsi zamanı səlahiyyətli 

orqanlar normal dəyərdəki istənilən dəyişikliyi, idxalla təkrar satış arasında çəkilmiş xərclərdəki 

istənilən dəyişikliyi, növbəti satış qiymətlərində lazımınca qiymətləndirilən təkrar satış 

qiymətindəki istənilən dəyişikliyi nəzərə almalı və yuxarıdakı ilə bağlı hər hansı yekun sübut və 

dəlil təqdim edildiyi zaman ödənilmiş antidempinq rüsumlarının məbləğinə görə hər hansı bir 

məbləğ tutulmamaqla ixrac qiymətini hesablamalıdır. 

 

9.4 Səlahiyyətli orqanlar öz yoxlamalarını 6-cı Maddənin 10-cu bəndinin ikinci cümləsinə müvafiq 

qaydada məhdudlaşdırdığı zaman, yoxlamaya daxil edilməmiş ixracatçılar və idxalatçılar tərəfindən 

gətirilən idxal məhsullarına şamil olunmuş hər hansı antidempinq rüsumu aşağıdakıları 

ötməməlidir: 

 

(i) seçilmiş ixracatçılar, yaxud istehsalçılarla bağlı müəyyən olunmuş orta çəkili dempinq marjası; 

(ii) antidempinq rüsumlarının ödənilməsi üzrə öhdəlik normal perspektiv dəyər əsasında 

hesablandığı hallarda seçilmiş ixracatçıların və ya istehsalçıların orta normal dəyəri ilə 

ixracatçıların və ya istehsalçıların ayrı-ayrılıqda yoxlanmamış ixrac qiymətləri arasındakı fərq. 

 

bu şərtlə ki, səlahiyyətli orqanlar bu bəndin məqsədləri üçün hər hansı sıfır və ya de minimis 

marjası, 6-cı Maddənin 8-ci bəndində istinad olunan hallarla müəyyən olunan marjaları nəzərə 

almasın. Səlahiyyətli orqanlar 6-cı Maddənin 10.2-ci yarımbəndi ilə nəzərdə tutulan araşdırmanın 

aparılması prosesi zamanı zəruri informasiyanı təmin etmiş və yoxlamaya daxil edilməmiş istənilən 

ixracatçı və ya istehsalçı vasitəsilə gətirilən idxal məhsullarına  ayrı-ayrı rüsumlar və ya normal 

dəyərlər şamil etməlidirlər. 

 

9.5 Əgər məhsul istənilən idxal edən Üzvün ərazisində antidempinq rüsumlarına cəlb olunarsa, 

səlahiyyətli orqanlar sözügedən ixrac ölkəsində araşdırmanın aparıldığı müddət ərzində müvafiq 

idxal edən Üzvə məhsulu ixrac etməmiş istənilən ixracatçılar və ya istehsalçılar üçün, ixrac edən 

ölkədə məhsula qoyulmuş antidempinq rüsumlarına cəlb edilən ixracatçıların və ya istehsalçıların 

hər hansı biri ilə əlaqədar olmadıqlarını göstərə bildirdikləri halda, ayrı-ayrı dempinq marjalarının 

müəyyən olunması məqsədilə baxış keçirə bilərlər. Belə baxış idxal edən Üzvün ərazisində adi 

rüsumun qiymətləndirilməsi və baxış prosesləri ilə müqayisədə sürətləndirilmiş əsaslarla 

                                                      
20 Bu yarımbənddə və 3.2-ci yarımbənddə göstərilən vaxt hədlərinə əməl olunmasının sözügedən məhsul 

məhkəmə baxışı prosedurlarına tabe olduğu hallarda mümkün ola bilməyəcəyi qəbul olunur. 



  

başlanmalı və həyata keçirilməlidir. Baxış prosesinin davam etdiyi müddətdə belə ixracatçılar və ya 

istehsalçılardan daxil olan idxal məhsullarına hər hansı antidempinq rüsumları təyin olunmamalıdır. 

Lakin səlahiyyətli orqanlar bu baxış belə istehsalçılar və ya ixracatçılarla bağlı dempinqin müəyyən 

olunması ilə nəticələndiyi təqdirdə antidempinq rüsumlarının həmin baxışın başlanması tarixinə 

geriyə təbiq qaydasında tutula bilməsini təmin etmək üçün qiymətləndirilmiş məbləğin tutulması 

və/və ya zəmanətlər tələb edə bilər. 

 

Maddə 10 

 

Geriyə Tətbiq 

 

10.1 Müvəqqəti tədbirlər və antidempinq rüsumları yalnız bu Maddədə müəyyən olunmuş istisnalar 

nəzərə alınmaqla qərar 7-ci Maddənin 1-ci və 9-cu Maddənin 1-ci bəndi əsasında qəbul edildiyi və 

müvafiq olaraq qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra istehlaka daxil olan məhsullara tətbiq olunmalıdır. 

10.2 Zərərin (lakin onun yaratdığı təhlükə və ya hər hansı istehsal sahəsinin yaradılmasının əsaslı 

şəkildə gecikdirilməsi barədə qərar istisna olmaqla) yekun olaraq müəyyən edildiyi və ya 

müvəqqəti tədbirlərin olmaması halında dempinqli idxalın yaratdığı təsir zərərin müəyyən 

olunmasına gətirib çıxara biləcəyi hallarda zərər təhlükəsi barədə yekun qərar çıxarıldığı hallarda, 

antidempinq rüsumları, əgər mövcuddursa müvəqqəti tədbirlərin tətbiq edildiyi müddət üçün geriyə 

tətbiq qaydasında tutula bilər. 

10.3  Əgər yekun müəyyən olunmuş antidempinq rüsumu ödənilmiş və ya ödənilməli olan 

müvəqqəti məbləğdən və ya təminat məqsədilə hesablanmış məbləğdən yüksək olarsa, bu fərq 

tutulmamalıdır. Əgər yekun rüsum ödənilmiş və ya ödənilməli olan və ya təminat məqsədilə 

hesablanmış məbləğdən aşağı olarsa fərq geri ödənilməli və ya vəziyyətdən asılı olaraq rüsum 

yenidən hesablanmalıdır.  

10.4 2-ci bənddə göstərilənlər istisna olmaqla, zərər təhlükəsi və ya əsaslı gecikmə olduğu (lakin 

hələ heç bir zərər vurulmadığı) hallarda həlledici antidempinq rüsumu yalnız zərər təhlükəsi və ya 

əsaslı gecikmə tarixindən etibarən qoyula bilər və müvəqqəti tədbirlərin tətbiqi müddəti ərzində 

qoyulan istənilən nağd pul depozitləri geri qaytarılmalı və istiqraz isə tez bir zamanda şəkildə 

buraxılmalıdır. 

10.5 Yekun qərar mənfi olduğu hallarda müvəqqəti tədbirlərin tətbiqi müddəti ərzində qoyulan 

istənilən nağd pul depoziti geri qaytarılmalı və istiqraz isə tez bir zamanda şəkildə buraxılmalıdır. 

10.6 Hər hansı yekun antidempinq rüsumu müvəqqəti tədbirlərin tətbiqi tarixinə 90 gündən çox 

olmayan bir müddət qalmış istehlaka daxil olmuş məhsullara, səlahiyyətli orqanlar əlaqədar 

idxalatçılara rəy bildirmək imkanı yaratmaqla, sözügedən dempinq məhsulları ilə bağlı 

aşağıdakıları müəyyən etdiyi təqdirdə qoyula bilər: 

 (i) dempinqin zərər vurma tarixi mövcuddur və ya idxalatçı ixracatçının dempinq təcrübələrindən 

istifadə etməsindən və bu cür dempinqin zərər vura biləcəyi faktından xəbərdar idi və ya 

xəbərdar olmalı idi. 

(ii) Dempinqli idxalın vaxtı və həcmi, habelə digər vəziyyətlərin (idxal olunmuş məhsulların tez bir 

şəkildə inventarının aparılması kimi) fonunda nisbətən qısa bir vaxt ərzində məhsulun kütləvi 

dempinqli idxalı nəticəsində zərər vurulması tətbiq edilməli olan yekun antidempinq rüsumunun 

profilaktik təsirini ciddi şəkildə təhlükə altında qoyur. 

 

10.7  Səlahiyyətli orqanlar araşdırmaya başladıqdan sonra 6-cı bənddə göstərildiyi kimi, orada 

göstərilən şərtlərin təmin edilməsi ilə bağlı yetərincə sübutlara malik olduqları təqdirdə 

antidempinq rüsumlarının geriyə tətbiq qaydasında yığılması üçün zəruri ola biləcək 

qiymətləndirilmiş məbləğin tutulması kimi tədbirlər görə bilər. 



  

10.8  Araşdırmanın başlanması tarixindən öncə istehlaka daxil olmuş məhsullara 6-cı bəndə 

müvafiq şəkildə geriyə tətbiq qaydasında heç bir rüsum qoyula bilməz. 

 

 

Maddə 11 

 

Antidempinq Rüsumlarının və Qiymət Öhdəliklərinin Müddəti və Onlara Yenidən Baxış 

 

11.1 Hər hansı antidempinq rüsumu yalnız zərər vuran dempinqə qarşı tədbirlər görmək üçün zəruri 

ola biləcək müddət ərzində qüvvədə olmalıdır.  

11.2 Səlahiyyətli orqanlar zəmanət verildiyi hallarda öz təşəbbüsləri ilə və ya həlledici antidempinq 

rüsumunun qoyulması anından etibarən hər hansı məqbul hesab olunan vaxt müddətinin başa 

çatması şərtilə, hər hansı baxışın aparılması zərurətini əsaslandırmaqla müsbət məlumat təqdim 

edən istənilən maraqlı tərəfin müraciəti əsasında rüsumun davamlı qoyulması zərurətini nəzərdən 

keçirməlidir.21 Maraqlı tərəflər səlahiyyətli orqanlardan rüsumun dempinqi zərərsizləşdirmək üçün 

davamlı tətbiqinə ehtiyac olub-olmamasını, rüsum ləğv edildiyi və ya dəyişdirildiyi və ya hər 

ikisinin həyata keçirildiyi təqdirdə zərərin davam edə və ya təkrar baş verə bilmə ehtimalını 

yoxlamaq üçün müraciət etmək hüququna malikdirlər. Əgər bu bənd əsasında həyata keçirilən 

baxışın nəticəsi olaraq, səlahiyyətli orqanlar antidempinq rüsumunun artıq zəruri olmadığını 

müəyyən edərlərsə, o, dərhal dayandırılmalıdır. 

11.3 1 və 2-ci bəndlərin müddəalarına baxmayaraq, istənilən yekun antidempinq rüsumu, 

səlahiyyətli orqanların bu tarixdən əvvəl öz təşəbbüsü ilə və ya məqbul hesab olunan vaxt müddəti 

ərzində yerli istehsal sahəsi tərəfindən və ya onun adından lazımınca əsaslandırılaraq edilmiş 

müraciət əsasında başladığı hər hansı bir baxış prosesində rüsumun müddətinin başa çatmasının 

dempinqin və zərərin  davam etdirilməsinə və ya təkrarən baş verməsinə gətirib çıxara bildiyini  

müəyyən etdikləri hallar istisna edilməklə, onun qoyulduğu andan (və ya bu bənd əsasında həmin 

nəzərdən keçirmənin həm dempinqi, həm də zərəri əhatə etdiyi təqdirdə 2-ci bənd əsasında həyata 

keçirilən ən son baxış tarixindən etibarən) etibarən beş ildən gec olmayan bir tarixdə 

dayandırılmalıdır.22   

11.4    6-cı Maddənin sübutlar və prosedurla bağlı müddəaları bu Maddə əsasında həyata keçirilən 

istənilən baxışa şamil olunmalıdır. İstənilən belə baxış operativ surətdə yerinə yetirilməli və bir 

qayda olaraq həmin baxışın başlanması tarixindən etibarən 12 ay ərzində yekunlaşdırılmalıdır.  

11.5 Bu Maddənin müddəaları 8-ci Maddə əsasında qəbul edilmiş qiymət öhdəliklərinə mutatis 

mutandis qaydasında (zəruri dəyişikliklər edilməklə) şamil edilməlidir. 

 

Maddə 12 

 

Rəsmi Bildiriş və Qərarların İzah Olunması 

 

12.1 Səlahiyyətli orqanlar antidempinq araşdırmasının 5-ci Maddəyə müvafiq şəkildə başlanmasını 

əsaslandırmaq üçün yetərincə sübut olduğu qənaətində olarlarsa, məhsulları bu cür araşdırmadan 

keçməli olan Üzv və ya Üzvlər, habelə araşdırma orqanlarına məlum olan bu araşdırmada marağı 

olan digər maraqlı tərəflər xəbərdar edilməli və onlara rəsmi bildiriş verilməlidir.   

                                                      
21 Antidempinq rüsumlarının 9-cu Maddənin 3-cü bəndində göstərildiyi qaydada ödənilməsinə görə yekun 

öhdəlik barədə qərar öz-özlüyündə bu Maddənin mənası daxilində hər hansı bir baxışı təşkil etməməlidir. 
22 Antidempinq rüsumunun məbləği geriyə şamil olunma ilə qiymətləndirildiyi zaman heç bir rüsumun  

tutulmalı olmadığını nəzərdə tutan 9-cu Maddənin 3.1-ci yarımbəndi əsasında həyata keçirilən ən son qiymətləndirmə 

prosesində əldə olunan məlumat öz-özlüyündə həmin səlahiyyətli orqanlardan yekun rüsumu dayandırmağı tələb 

etməməlidir. 



  

12.1.1 Araşdırmanın başlanması barədə hər hansı rəsmi bildirişdə aşağıdakılara dair müvafiq 

məlumatlar və ya bu və ya digər şəkildə aşağıdakılara dair istənilən ayrıca sənəd23 təqdim 

olunmalıdır:  

 

  (i) ixrac edən ölkə və ya ölkələrin, habelə əlaqədar məhsulun adı; 

 

(ii) araşdırmanın başlandığı tarix; 

 

  (iii) müraciətdə dempinqin iddia olunmasının əsasları; 

 

  (iv) zərər iddiasının əsaslandırıldığı amillərin qısa icmalı; 

 

  (v) maraqlı tərəflərin təqdimatları göndərməli olduqları ünvan; 

 

  (vi) öz fikirlərini bildirmək üçün maraqlı tərəflərə ayrılan vaxt məhdudiyyətləri. 

 

12.2  Təsdiqedici və ya inkaredici olub-olmamasından asılı olmayaraq, istənilən ilkin və ya yekun 

qərar, 8-ci Maddəyə müvafiq şəkildə hər hansı öhdəliyin qəbul edilməsinə dair istənilən qərar, belə 

bir öhdəliyin dayandırılması və yekun antidempinq rüsumunun dayandırılması barədə qərar 

haqqında rəsmi bildiriş verilməlidir. Hər belə bildiriş, araşdırma orqanları tərəfindən ciddi hesab 

edilən faktlar və hüquqi məsələlər üzrə əldə olunmuş tapıntılar və nəticələri yetərincə təfərrüatlı 

şəkildə nəzərə tutmalı və ya ayrıca bir hesabat şəklində əlçatan etməlidir. Bütün belə bildirişlər və 

hesabatlar məhsullarının bu cür qərar və ya öhdəlik ilə əhatə olunduğu Üzvə və ya Üzvlərə, habelə 

burada marağı olan digər maraqlı tərəflərə göndərilməlidir. 

 

12.2.1 Müvəqqəti tədbirlərin müəyyən olunması ilə bağlı hər hansı rəsmi bildiriş dempinq və ya 

zərər barədə ilkin qərarlara dair yetərincə təfərrüatlı izahatları  və habelə qəbul olunan və ya imtina 

edilən arqumentlərə gətirib çıxarmış faktiki və hüquqi məsələləri əks etdirməli və ya ayrıca bir 

hesabat şəklində əlçatan etməlidir. Bu cür bildiriş və ya hesabat, məxfi məlumatın qorunması 

tələbinə riayət olunmaqla, xüsusilə aşağıdakıları özündə ehtiva etməlidir: 

 

(i) təchizatçıların və ya praktiki cəhətdən mümkün olmadıqda isə əlaqədar təchiz edən 

ölkələrin adları; 

(ii) məhsulun gömrük məqsədləri üçün yetərli hesab olunan təsviri; 

(iii) müəyyən olunmuş dempinq marjaları və habelə 2-ci Maddə ilə nəzərdə tutulan normal 

dəyərin və ixrac qiymətinin müqayisəsi zamanı istifadə olunan metodologiya üçün 

səbəblərin tam izahı; 

(iv) 3-cü Maddədə müəyyən olunduğu kimi, zərərin müəyyən olunmasına dair müvafiq 

mülahizələr; 

(v) müvafiq qərarın verilməsinə gətirib çıxaran əsas səbəblər. 

 

12.2.2 Yekun rüsumun təyin edilməsini və ya qiymət öhdəliyinin qəbul olunmasını nəzərdə tutan 

hər hansı təsdiq qərarının qəbul edildiyi hallarda araşdırmanın yekunlaşdırılması və ya müvəqqəti 

dayandırılması barədə rəsmi bildiriş, məxfi məlumatın qorunub saxlanması ilə bağlı tələblərə xüsusi 

diqqət yetirilməklə, bu və ya digər şəkildə mövcud olan vəziyyətlərə və qanunvericiliyin tələblərinə 

dair bütün müvafiq məlumatlar və yekun tədbirlərin görülməsinə və ya qiymət öhdəliyinin qəbul 

edilməsinə gətirib çıxarmış səbəbləri əks etdirməli və ya digər ayrıca hesabat vasitəsilə əlçatan 

                                                      
23 Səlahiyyətli orqanlar bu Maddənin müddəaları əsasında ayrıca bir hesabat şəklində məlumat və şərhləri 

təmin etdikləri hallarda onlar belə bir hesabatın ictimaiyyətə tam hazır şəkildə təqdim olunmasını təmin etməlidirlər. 



  

etməlidir. Xüsusi olaraq, həmin bildiriş və ya hesabatda 2.1-ci yarımbənddə təsvir olunan 

məlumatlar, habelə müvafiq sübutların və ya ixracatçılar və idxalçılar tərəfindən irəli sürülən 

iddiaların  qəbul edilməsi səbəbləri və 6-cı Maddənin 10.2-ci yarımbəndinə əsasən qəbul edilmiş 

istənilən qərar üzrə səbəblər öz əksini tapmalıdır. 

12.2.3 8-ci Maddəyə müvafiq hər hansı bir öhdəliyin qəbul edilməsindən sonra istənilən 

araşdırmaya xitam verilməsi və ya dayandırılması barədə hər hansı bir bildiriş bu öhdəliyin qeyri-

məxfi hissəsini əks etdirməli və ya digər şəkildə ayrıca hesabat vasitəsilə əlçatan etməlidir. 

12.3  Bu Maddənin müddəaları 11-ci Maddə üzrə həyata keçirilən baxışların başlanması və 

tamamlanmasına, habelə 10-cu Maddə üzrə rüsumların geriyə tətbiq olunmasına mutatis mutandis 

qaydasında tətbiq edilməlidir. 

 

 

Maddə 13 

 

Məhkəmə nəzarəti 

 

 Milli qanunvericiliyində antidempinqə dair müddəalar olan hər bir Üzv 11-ci Maddənin 

əhatə etdiyi məsələlər çərçivəsində yekun qərarlarla bağlı inzibati tədbirlərin dərhal təhlil edilməsi 

və qərarlara baxılması məqsədilə məhkəmə, arbitraj və ya inzibati tribunallar və prosedurlar təşkil 

etməlidir. Bu tribunal və prosedurlar, sözügedən qərar və ya baxışa görə məsuliyyət daşıyan 

səlahiyyətli orqanlardan müstəqil olmalıdır.  

 

 

Maddə 14 

 

Üçüncü ölkənin adından antidempinq fəaliyyəti   

 

14.1 Üçüncü ölkə adından antidempinq fəaliyyəti üzrə müraciət üçüncü ölkənin səlahiyyətli 

orqanları tərəfindən həyata keçirilir.   

 

14.2 Belə müraciət idxal mallarının dempinq olunduğunu göstərmək üçün qiymətə dair məlumat 

və istinad edilən dempinqin üçüncü ölkənin aidiyyəti yerli istehsal sahəsinə zərər vurduğunu 

göstərmək üçün ətraflı məlumatlarla dəstəklənməlidir. Üçüncü ölkənin hökuməti idxalatçı ölkənin 

səlahiyyətli orqanlarına sonuncunun istəyə biləcəyi istənilən məlumatın alınmasında bütün 

köməklikləri göstərməlidir.  

 

14.3 Bu müraciəti nəzərdən keçirərkən idxalatçı ölkənin səlahiyyətli orqanları istinad edilən 

dempinqin bütövlükdə üçüncü ölkədəki aidiyyəti istehsal sahəsinə olan təsirini nəzərə alır: yəni, 

başqa sözlə, zərər təkcə istinad edilən dempinqin istehsal sahəsinin idxalatçı ölkəyə ixraclarına 

təsiri ilə bağlı deyil, həm də istehsal sahəsinin ümumi ixracatı ilə bağlı qiymətləndirilməlidir.   

 

14.4 İşlə bağlı icraat aparılıb-aparılmaması qərarının verilməsi idxalatçı ölkənin üzərinə düşür. 

Əgər idxalatçı ölkə tədbir görməyə hazır olduğu qərarına gələrsə, onda öz təsdiqini gözləyən belə 

tədbir üzrə Mallarla Ticarət üzrə Şuraya müraciət edilməsi idxalçı ölkənin üzərinə düşür.    

 

 

Maddə 15 

 

İnkişaf Etməkdə Olan Üzv Ölkələr  



  

 

 Qeyd etmək lazımdır ki, bu Saziş üzrə antidempinq tədbirlərinin tətbiqinin nəzərdən 

keçirilməsi zamanı inkişaf etmiş Üzvlər inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələrin məxsusi durumuna 

xüsusi diqqət yetirməlidirlər. İnkişaf etməkdə olan Üzv ölkələrin zəruri maraqlarına təsir edəcək 

antidempinq rüsumlarının tətbiqindən əvvəl bu Saziş üzrə həyata keçirilən konstruktiv müdafiə 

vasitələrinin mümkünlüyü yoxlanmalıdır.   

 

 

II HİSSƏ 

 

Maddə 16 

 

Antidempinq Təcrübələri Üzrə Komitə  

 

16.1 Bununla hər bir Üzv ölkədən olan nümayəndələrdən təşkil olunmuş Antidempinq 

Təcrübələri üzrə Komitə (bu Sazişdə “Komitə” kimi istinad olunur) yaradılır. Komitə öz Sədrini 

seçməli və ildə iki dəfədən az olmayaraq və ya istənilən Üzvün müraciəti ilə bu Sazişin müvafiq 

müddəalarının nəzərdə tutduğu kimi görüşməlidir. Komitə bu Saziş üzrə ona həvalə edilmiş 

öhdəlikləri həyata keçirir və Üzvlərə Sazişin həyata keçirilməsi və məqsədlərinin yerinə yetirilməsi 

ilə bağlı istənilən məsələyə dair məsləhətləşmələr aparmaq imkanı yaradır. ÜTT Katibliyi 

Komitənin katibliyi qismində çıxış edir.  

 

16.2 Komitə müvafiq olaraq yardımçı orqanlar yarada bilər.   

 

16.3 Öz funksiyalarını yerinə yetirən zaman Komitə və istənilən yardımçı orqanlar müvafiq 

hesab etdikləri istənilən mənbədən məlumat əldə edə və məsləhətləşmə apara bilərlər. Lakin, 

Komitə və ya yardımçı orqan bu cür məlumatları Üzvün yurisdiksiyası daxilində axtarmazdan öncə, 

bu haqda aidiyyəti Üzvə məlumat verməlidir. O, məsləhətləşmə aparılmalı olan Üzvdən və ya 

şirkətdən razılıq almalıdır.  

 

16.4 Üzvlər həyata keçirilmiş bütün ilkin və ya son antidempinq fəaliyyətləri haqda ləngimədən 

Komitəyə hesabat verməlidir. Bu cür hesabatlar digər Üzvlər tərəfindən yoxlanmaq üçün Katibliyə 

təqdim edilməlidir. Üzvlər yarımillik əsasla əvvəlki altı ay ərzində həyata keçirilmiş istənilən 

antidempinq hesabatlarını təqdim etməlidirlər. Yarımillik hesabatlar razılaşdırılmış standart 

formada təqdim edilməlidir.  

 

16.5 Hər bir Üzv Komitəyə (a) özünün hansı səlahiyyətli orqanlarının 5-ci Maddədə istinad 

edilən araşdırmalara başlamaq və həyata keçirməyə səlahiyyətli olduğu və (b) hansı yerli 

prosedurlarının bu cür araşdırmaların başlanması və həyata keçirilməsini idarə etdiyi haqda 

məlumat verməlidir.  

 

 

 

 

 

 

 

Maddə 17 

 



  

Məsləhətləşmə və Mübahisələrin Həlli  

 

17.1 Bu Sazişdə başqa başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Mübahisələrin Həlli üzrə Anlaşma bu 

Saziş üzrə məsləhətləşmələrə və mübahisələrin həllinə şamil edilir.   

 

17.2 Hər bir Üzv bu Sazişin həyata keçirilməsinə təsir göstərən istənilən məsələ ilə bağlı digər 

Üzvün etdiyi təqdimatlarla əlaqədar məsləhətləşməyə rəğbətlə yanaşmalı və adekvat imkan 

yaratmalıdır.  

 

17.3 Əgər hər hansı bir Üzv digər Üzvün və ya Üzvlərin fəaliyyətləri nəticəsində bu Saziş üzrə 

birbaşa və ya dolayı yolla ona çatmalı olan mənfəətin ləğv edildiyi və ya məhdudlaşdırıldığı 

qənaətinə gələrsə və ya bu Sazişin istənilən məqsədinə nail olunmasna mane olduğunu hesab 

edərsə, onda o, bu məsələnin qarşılıqlı anlaşma şəklində həll edilməsi nöqteyi-nəzərindən 

sözügedən Üzv və ya Üzvlərlə məsləhətləşmələr aparılması üçün yazılı şəkildə müraciət edə bilər. 

Hər bir Üzv məsləhətləşmələr aparılması üçün digər Üzvün müraciətinə rəğbətlə yanaşmalıdır.    

 

17.4 Əgər məsləhətləşmələr üçün müraciət etmiş Üzv 3-cü bəndə müvafiq olaraq 

məsləhətləşmələrin qarşılıqlı razılaşdırılmış həllə nail ola bilmədiyini hesab edərsə və idxalçı 

Üzvün səlahiyyətli inzibati orqanları tərəfindən müəyyən antidempinq rüsumları tutmaq və ya 

qiymət öhdəliklərini qəbul etmək məqsədilə yekun tədbir görülmüş olarsa, onda o, bu məsələni 

baxılması üçün Mübahisələrin Həlli Orqanına (MHO) təqdim edə bilər. Müvəqqəti tədbirin 

əhəmiyyətli təsiri olduğu zaman və məsləhətləşmələr üçün müraciət edən Üzv tədbirin 7-ci 

Maddənin 1-ci bəndinə zidd olduğu qərarına gələrsə, onda bu Üzv belə məsələni də baxılması üçün 

MHO-ya təqdim edə bilər.   

 

17.5 İddia irəli sürən tərəfin tələbi ilə MHO aşağıdakılara əsasən məsələnin təhlil edilməsi üçün 

panel yaratmalıdır:    

 

(i) bu Saziş üzrə birbaşa və ya dolayı yolla ona çatmalı olan mənfəətin necə ləğv 

edildiyi və ya məhdudlaşdırıldığını göstərən və ya Sazişin məqsədlərinə nail 

olunmasına necə maneə yaradıldığı haqda müraciət edən Üzvün yazılı ərizəsi, və 

 

(ii) idxalçı Üzvün səlahiyyətli orqanlarına müvafiq yerli prosedurlarına uyğun olaraq 

əlçatan edilən faktlar.   

 

17.6 5-ci bənddə istinad edən məsələnin təhlili zamanı:   

 

 (i) məsələnin faktlarını qiymətləndirən zaman, panel səlahiyyətli orqanların müəyyən 

etdikləri faktların düzgün olub-olmadığını və onların həmin faktları qərəzsiz və 

obyektiv şəkildə qiymətləndirib-qiymətləndirmədiklərini müəyyən edir. Əgər 

faktların müəyyən edilməsi düzgün həyata keçirilərsə və qiymətləndirmə qərəzsiz və 

obyektiv olarsa, panel fərqli nəticəyə gəldiyi halda belə qiymətləndirmə ləğv 

edilmir.  

 

 (ii) panel Sazişin müvafiq müddəalarını beynəlxalq ümumi hüququn təfsirinin ənənəvi 

qaydalarına müvafiq olaraq təfsir etməlidir. Panel Sazişin müvafiq müddəasının 

birdən çox təfsirə icazə verdiyini aşkar edərsə və səlahiyyətli orqanların tədbiri bu 

icazə verilən təfsirlərdən birinə əsaslanarsa, panel bu tədbiri Sazişə uyğun 

saymalıdır.  



  

 

17.7 Panelə təqdim edilən məxfi məlumat bu cür məlumatları təmin edən şəxsin, orqanın və ya 

dövlət orqanının rəsmi icazəsi olmadan açıqlana bilməz. Belə məlumatlar paneldən tələb edildiyi 

zaman, lakin panelə belə məlumatların açıqlanmasına icazə verilmədiyi halda, məlumatları təqdim 

etmiş şəxs, orqan və ya dövlət orqanı tərəfindən bu məlumatların icazə verilən məxfi olmayan 

xülasəsi təqdim edilir.    

 

 

HİSSƏ III 

 

Maddə 18 

 

Yekun müddəalar  

 

18.1 Digər Üzv tərəfindən ixrac mallarının dempinqinə qarşı bu Sazişlə təfsir edildiyi kimi 

GATT 1994-ün müddəalarından başqa heç bir xüsusi tədbir görülə bilməz.24 

 

18.2 Bu Sazişin istənilən müddəaları ilə bağlı qeyd-şərtlər digər Üzvlərin razılığı olmadan daxil 

edilə bilməz.   

 

18.3 3.1 və 3.2-ci yarımbəndlərə müvafiq olaraq bu Sazişin müddəaları və ÜTT haqqında Saziş 

Üzv üçün qüvvəyə mindiyi tarixdə və ya ondan sonra edilən müraciətlər əsasında başlanan 

araşdırmalara və mövcud tədbirlərə baxışlara tətbiq edilir.   

 

 18.3.1 9-cu Maddənin 3-cü bəndi üzrə məbləğin geri qaytarılmasında dempinq 

marjalarının hesablanmasına gəldikdə isə, dempinq üzrə ən son qərarda və ya 

baxışda istifadə edilən qaydalar tətbiq edilir.    

 

18.3.2 11-ci Maddənin 3-cü bəndinin məqsədləri üzrə mövcud antidempinq 

tədbirlərinin, Üzvün bu tarixdə qüvvədə olan yerli qanunvericiliyində artıq 

həmin paraqrafda irəli sürülən növdə müddəanın mövcud olması halları 

istisna olmaqla, ÜTT haqqında Sazişin Üzv üçün qüvvəyə minməsi 

tarixindən gec olmayan tarixdə tətbiq edilmiş olduğu hesab edilir, .   

 

18.4 Hər bir Üzv öz qanun, qayda və inzibati prosedurlarının sözügedən Üzv üçün tətbiq edilə 

bilən bu Sazişin müddəaları ilə uyğunluğunu təmin etmək üçün ÜTT haqqında Sazişin qüvvəyə 

mindiyi tarixdən gec olmayaraq ümumi və ya xüsusi xarakterli bütün lazımi addımları atmalıdır.  

 

18.5 Hər bir Üzv bu Saziş ilə bağlı olan öz qanun və qaydalarındakı istənilən dəyişikliklər və 

belə qanun və qaydaların idarə edilməsi haqda Komitəyə məlumat verməlidir.  

 

18.6 Komitə illik olaraq bu Sazişin məqsədlərini nəzərə almaqla onun icrası və fəaliyyətini 

nəzərdən keçirir. Komitə illik olaraq Mallarla Ticarət üzrə Şuraya belə nəzərdən keçirmələrin əhatə 

etdiyi dövr ərzində irəliləyişlər haqda məlumat verir.   

 

18.7 Bu Sazişə edilən Əlavələr onun ayrılmaz hissəsini təşkil edir.  

 

                                                      
24 Bu, müvafiq olduğu zaman GATT 1994-ün digər müvafiq müddəaları üzrə tədbirə maneə yaratmaq niyyəti 

daşımır.  



  

ƏLAVƏ I 

 

6-CI MADDƏNİN 7-Cİ BƏNDİNƏ MÜVAFİQ OLARAQ YERİNDƏ ARAŞDIRMA 

APARILMASI ÜZRƏ PROSEDURLAR   

 

 

1. Araşdırmaya başlanmasından sonra ixrac edən Üzvün səlahiyyətli orqanları və aidiyyəti 

hesab edilən şirkətlərə yerində araşdırma aparmaq niyyəti haqqında məlumat verilməlidir.  

 

2. Əgər müstəsna hallarda araşdırma qrupuna qeyri-hökumət ekspertlərinin daxil edilməsinə 

dair qərar verilərsə, şirkətlərə və ixrac edən Üzvün səlahiyyətli orqanlarına bu haqda məlumat 

verilməlidir. Belə qeyri-hökumət ekspertləri məxfiliyə dair tələblərin pozulması üçün effektiv 

sanksiyaların subyekti olmalıdırlar.   

 

3. Səfərin yekun planlaşdırılmasından əvvəl ixrac edən Üzvün aidiyyəti şirkətlərinin dəqiq 

razılıqlarının alınması standart təcrübə olmalıdır.  

 

4. Aidiyyəti şirkətlərin razılığı alındıqdan sonra araşdırma aparan səlahiyyətli orqanlar səfər 

ediləcək şirkətlərin ad və ünvanları və razılaşdırılmış tarixləri haqqında ixrac edən Üzvün 

səlahiyyətli orqanlarına məlumat verməlidirlər.   

 

5. Səfər edilməzdən öncə sözügedən şirkətlərə kifayət qədər əvvəlcədən bildiriş təqdim 

edilməlidir.  

 

6. Suallar siyahısının izah edilməsi məqsədilə səfərlər yalnız ixrac şirkətinin tələbi ilə 

edilməlidir. Bu cür səfər yalnız (a) idxal edən Üzvün səlahiyyətli orqanlarının sözügedən Üzvün 

nümayəndələrinə məlumat verdiyi və (b) sonuncunun səfərə etiraz etməməsi halında həyata keçirilə 

bilər.   

 

7. Yerində araşdırma aparılmasının əsas məqsədi təqdim olunan məlumatların təsdiq edilməsi 

və ya daha ətraflı məlumat alınması olduğundan, araşdırma şirkət qarşılıqlı razılıq verdiyi və ixrac 

edən Üzvün hökuməti araşdırma aparan səlahiyyətli orqanlar tərəfindən nəzərdə tutulan səfər 

haqqında məlumatlandırıldığı və buna etiraz etmədiyi təqdirdə, suallar siyahısına cavab verildikdən 

sonra həyata keçirilməlidir; bundan başqa, səfərdən öncə aidiyyəti şirkətlərə təsdiq edilməli olan 

məlumatların ümumi xüsusiyyəti və təqdim edilməsi zəruri olan istənilən məlumatlar haqqında 

məsləhət verilməsi standart təcrübə olmalıdır, baxmayaraq ki, bu, əldə olunan məlumatlar 

müstəvisində daha ətraflı məlumatların təqdim edilməsinin yerində tələb edilməsinə mane 

olmamalıdır.  

 

8. İxrac edən Üzvlərin səlahiyyətli orqanları və ya şirkətləri tərəfindən verilən sorğu və ya 

suallara  yerində araşdırmanın uğurlu aparılması üçün mümkün olan vaxt ərzində səfərdən əvvəl 

cavab verilməsi vacibdir.   

 

 

 

ƏLAVƏ II 

 

6-CI MADDƏNİN 8-Cİ BƏNDİNƏ MÜVAFİQ OLARAQ ƏLDƏ EDİLMƏSİ MÜMKÜN OLAN 

ƏN YAXŞI MƏLUMATLAR   



  

 

 

1. Araşdırma aparılması haqqında təşəbbüs irəli sürüldükdən mümkün qədər tez bir zamanda 

araşdırma aparan səlahiyyətli orqanlar istənilən maraqlı tərəfdən tələb olunan məlumatları ətraflı 

şəkildə və həmin məlumatları maraqlı tərəfin öz cavabında təqdim etməli olduğu qaydada 

göstərməlidir. Səlahiyyətli orqanlar həm də tərəfin, məlumatların məqbul vaxt müddətində 

verilmədiyi təqdirdə səlahiyyətli orqanların əldə edilmiş faktlar, o cümlədən yerli sənaye tərəfindən 

araşdırmanın başlanması üçün ərizədə əksini tapan faktlar əsasında qərar qəbul etməkdə azad 

olduğu haqda xəbərdar olmasını təmin etməlidirlər.   

 

2. Səlahiyyətli orqanlar maraqlı tərəfin öz cavabını xüsusi daşıyıcıda (məsələn, kompüter 

lentində) və ya kompüter dilində təqdim etməsini də tələb edə bilər. Belə tələb edilən zaman,  

səlahiyyətli orqanlar üstünlük verilən xüsusi daşıyıcıda və ya kompüter dilində cavabın verilməsi 

üçün maraqlı tərəfin məqbul qabiliyyətini nəzərə almalı və tərəfdən öz cavabında tərəfin istifadə 

etdiyi sistemdən başqa kompüter sistemindən istifadə etməyi tələb etməməlidir. Əgər maraqlı tərəf 

kompüterləşdirilmiş hesablara malik deyilsə və tələb olunduğu kimi təqdim edilən cavab maraqlı 

tərəfə məqbul olmayan əlavə yük yaradarsa, məsələn bu, lüzumsuz əlavə xərc və narahatlıqla 

nəticələnərsə, onda dövlət orqanı kompüterləşdirilmiş cavab üzrə tələbdə israr etməməlidir. Əgər 

maraqlı tərəf bu cür xüsusi daşıyıcıda və ya kompüter dilində kompüterləşdirilmiş hesablara malik 

deyilsə və tələb olunduğu kimi təqdim edilən cavab maraqlı tərəfə məqbul olmayan əlavə yük 

yaradarsa, məsələn bu, lüzumsuz əlavə xərc və narahatlıqla nəticələnərsə, onda dövlət orqanı 

kompüterləşdirilmiş cavab üzrə tələbdə israr etməməlidir.   

 

3. Təsdiq edilməsi mümkün olan və hər hansı lüzumsuz çətinlik olmadan araşdırmanın 

aparılmasında istifadə edilməsi mümkün olan müvafiq şəkildə təqdim olunmuş və müvafiq olduqda 

səlahiyyətli orqanlar tərəfindən tələb olunan xüsusi daşıyıcıda və ya kompüter dilində təqdim edilən 

bütün məlumatlar qərar qəbul edilən zaman nəzərə alınmalıdır. Əgər tərəf üstünlük verilən xüsusi 

daşıyıcıda və ya kompüter dilində cavab verməzsə, lakin səlahiyyətli orqanlar 2-ci bənddə irəli 

sürülən halların qənaətbəxş olduğu qənaətinə gələrlərsə, üstünlük verilən xüsusi daşıyıcıda və ya 

kompüter dilində cavab verilməməsi araşdırmaya əhəmiyyətli maneə yaradılması kimi nəzərə 

alınmamalıdır.  

 

4. Səlahiyyətli orqanlar xüsusi daşıyıcıda (məsələn, kompüter lentində) təqdim olunan 

məlumatları nəzərdən keçirmə qabiliyyətinə olmazlarsa, onda məlumat yazılı material və ya 

səlahiyyətli orqanların qəbul etdiyi digər formada təqdim edilməlidir.  

 

5. Maraqlı tərəf əlindən gələni etmiş olması şərtilə, təqdim edilən məlumatların istənilən 

baxımdan ideal olmaması səlahiyyətli orqanlara onları nəzərdən keçirməmək üçün heç bir 

səlahiyyət vermir.   

 

6. Əgər sübut və ya məlumat qəbul edilməzsə, onda məlumatı təqdim edən tərəfə qəbul 

edilməmənin səbəbləri haqqında dərhal məlumat verilməli və araşdırmanın vaxt çərçivəsi nəzərə 

alınmaqla ona məqbul vaxt müddətində izahat vermək imkanı yaradılmalıdır. Əgər izahatlar 

səlahiyyətli orqanlar tərəfindən qənaətbəxş hesab olunmazsa, belə sübut və ya məlumatın rədd 

edilməsi səbəbləri istənilən dərc edilmiş qərarlarda göstərilməlidir.  

 

7. Əgər səlahiyyətli orqanlar gəldikləri nəticələri araşdırmanın başlanması haqqında ərizədə 

təqdim olunan məlumatlar daxil olmaqla ikinci mənbədən əldə olunan məlumatlara əsaslanaraq irəli 

sürərlərsə, onlar bunu xüsusi ehtiyatlılıqla etməlidirlər. Belə hallarda, səlahiyyətli orqanlar müvafiq 



  

olduqda öz mülahizələri ilə məsələn, dərc edilmiş qiymət siyahıları, idxalın rəsmi statistik 

məlumatları və güzəştlər kimi digər müstəqil mənbələrdən olan məlumatları və araşdırma zamanı 

digər müstəqil tərəflərdən əldə olunan məlumatları yoxlamalıdırlar. Aydındır ki, əgər maraqlı tərəf 

əməkdaşlıq etməzsə və bunun da nəticəsində müvafiq məlumatlar səlahiyyətli orqanlardan 

gizlədilirsə, bu vəziyyət tərəfin əməkdaşlıq edəcəyi halda əldə olunacaq nəticələrdən daha az 

əlverişli olan nəticələrə gətirib çıxara bilər.  


