
ƏLAVƏ 2 
 

 

 

MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİNİ TƏNZİMLƏYƏN QAYDALAR VƏ  

PROSEDURLAR ÜZRƏ ANLAŞMA 
 

 

Üzvlər aşağıdakı kimi razılığa gəlir: 

 

 

Maddə 1 

 

Əhatə Dairəsi və Tətbiqi 

 

1. Bu Anlaşmanın qayda və prosedurları bu Anlaşmanın 1 nömrəli Əlavəsində sadalanan sazişlərin (bu 

Anlaşmada “əhatə edilən sazişlər” kimi istinad edilir) məsləhətləşmə və  mübahisələrin  həlli ilə bağlı 

müddəaları üzrə qaldırılan mübahisələrə tətbiq olunur. Bu Anlaşmanın qayda və prosedurları Üzvlərin 

Ümumdünya Ticarət Təşkilatının yaradılması haqqında Sazişin (bu Anlaşmada “ÜTT Sazişi” kimi istinad edilir) 

və bu Anlaşmanın ayrılıqda və ya əhatə edilmiş sazişlə birlikdə qəbul olunmuş müddəaları üzrə hüquq və 

öhdəlikləri ilə bağlı onlar arasında aparılan məsləhətləşmələr və mübahisələrin həlli zamanı da tətbiq 

olunmalıdır. 

 

2. Bu Anlaşmanın qayda və prosedurları əhatə edilən sazişlərdə bu Anlaşmanın 2 nömrəli Əlavəsində 

göstərildiyi kimi mübahisələrin həllinə dair olan xüsusi və ya əlavə qayda və prosedurlarla bağlı olaraq tətbiq 

olunmalıdır. Bu Anlaşmanın qayda və prosedurları ilə 2 nömrəli Əlavədə irəli sürülən xüsusi və ya əlavə qayda 

və prosedurlar arasında fərq yarandığı halda, 2 nömrəli Əlavədəki xüsusi və ya əlavə qayda və prosedurlar əsas 

götürülməlidir. Birdən artıq əhatə edilən saziş üzrə qayda və prosedurlara istinad edilən mübahisələrdə, 

nəzərdən keçirilən bu cür sazişlərin xüsusi və ya əlavə qayda və prosedurları arasında ziddiyyət olduqda və 

mübahisə tərəfləri panel (işçi qrupu) yaradıldıqdan sonrakı 20 gün ərzində qayda və prosedurlara dair razılığa 

gələ bilmədikdə, 2-ci Maddənin 1-ci bəndinə əsasən Mübahisələrin Həlli üzrə Orqanın (bu Anlaşmada “MHO” 

kimi istinad edilir) Sədri mübahisə tərəfləri ilə məsləhətləşmələr apararaq, hər iki Üzv tərəfindən edilən 

müraciətdən sonrakı 10 gün ərzində yerinə yetirilməli olan qayda və prosedurları müəyyən edir. Sədr xüsusi və 

ya əlavə qayda və prosedurlardan mümkün olduğu yerdə və bu Anlaşmada göstərilən qayda və prosedurlardan  

münaqişədən yayınmaq zərurəti əsasında istifadə olunması prinsipi üzrə hərəkət etməlidir. 

 

 

Maddə 2 

 

İdarəetmə 

 

1. Mübahisələrin Həlli üzrə Orqanın bu qayda və prosedurların və hər hansı əhatə edilən sazişdə nəzərdə 

tutulmuş başqa hallar istisna olmaqla, əhatə edilən sazişlərin məsləhətləşmə və mübahisələrin həlli üzrə 

müddəalarının tətbiqi üçün yaradılmışdır. MHO müvafiq olaraq panellər yaratmaq, panel və Apellyasiya 

Orqanının hesabatlarını qəbul etmək, qərarların və tövsiyələrin yerinə yetirilməsini nəzarətdə saxlamaq və əhatə 

edilən sazişlər üzrə güzəştlərin və digər öhdəliklərin dayandırılmasına səlahiyyət vermək səlahiyyətinə malikdir. 

Məhdud İştirakçıları olan Çoxtərəfli Ticarət Sazişi olan əhatə edilən sazişə əsasən ortaya çıxan mübahisələrlə 

bağlı burada istifadə olunan “Üzv” termini yalnız müvafiq Məhdud İştirakçıları olan Çoxtərəfli Ticarət Sazişinin 

tərəfləri olan Üzvlərə şamil olunur. MHO-nun Məhdud İştirakçıları olan Çoxtərəfli Ticarət Sazişinin 

mübahisələrin həlli müddəalarını tətbiq etdiyi halda, yalnız müvafiq Sazişin tərəfləri olan Üzvlər həmin 

mübahisə ilə bağlı MHO tərəfindən verilən qərarlarda və ya görülən tədbirlərdə iştirak edə bilərlər. 

 

2. MHO əhatə edilən sazişlərin müddəaları ilə bağlı mübahisələrdə baş verən hər hansı irəliləyişlər barədə 

müvafiq ÜTT Şuralarını və Komitələrini məlumatlandırmalıdır.    

 

3. MHO bu Anlaşmada göstərilən vaxt çərçivələrində öz funksiyalarını yerinə yetirmək üçün zəruri olan 

tezlikdə görüşməlidir.  



 

4. Bu Anlaşmanın qayda və prosedurlarına əsasən MHO-nun qərar qəbul etməsi konsensus1  yolu ilə 

olmalıdır. 

 

 

Maddə 3 

 

Ümumi Müddəalar  

 

1. Üzvlər öncədən GATT 1947-nin XXII və XXIII Maddələrinə əsasən mübahisələrin tənzimlənməsi  üzrə 

tətbiq olunmuş prinsiplərə və burada daha təkmilləşdirilmiş və müvafiq dəyişikliklər edilmiş qayda və 

prosedurlara riayət etmələrini təsdiq edirlər. 

 

2. ÜTT-nin mübahisələrin həlli sistemi çoxtərəfli ticarət sisteminin təhlükəsizliyini və gözlənilənliyini 

təmin edən başlıca elementdir. Üzvlər onun əhatə edilən sazişlər əsasında onların hüquq və öhdəliklərini 

qoruyub saxlamaq və beynəlxalq ümumi hüququn ənənəvi təfsir qaydalarına müvafiq olaraq həmin sazişlərin 

mövcud müddəalarını aydınlaşdırmağa xidmət etdiyini qəbul edirlər. MHO-nun tövsiyə və qərarları əhatə 

edilənsazişlərdə nəzərdə tutulan hüquq və öhdəliklərə əlavələr edə və ya onları azalda bilməz.  

 

3. Üzvün əhatə edilən sazişlər üzrə birbaşa və ya dolayı yolla hər hansı mənfəətinə başqa bir Üzv 

tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində zərər vurulduğunu hesab etdiyi halların dərhal həlli  ÜTT-nin səmərəli 

fəaliyyəti  və Üzvlərin  hüquq və öhdəlikləri arasında müvafiq balans saxlanması üçün vacibdir.    

 

4. MHO-nun tövsiyə və ya qərarları bu Anlaşma və əhatə edilən sazişlərdə nəzərdə tutulan hüquq və 

öhdəliklərə uyğun olaraq məsələnin qənaətbəxş həllinə nail olmaq məqsədi daşımalıdır.  

 

5. Əhatə edilən sazişlərin məsləhətləşmələr və mübahisələrin həlli ilə bağlı müddəalarına əsasən formal 

olaraq qaldırılan məsələlərin arbitraj qərarları da daxil olmaqla bütün həll yolları həmin sazişlərə uyğun olmalı 

və bu sazişlərə müvafiq olaraq hər hansı Üzvü mənfəətdən məhrum etməməli və ya ona zərər vurmamalı, 

həmçinin bu sazişlərin istənilən məqsədlərinə çatılmasına mane olmamalıdır.  

 

6. Əhatə edilən sazişlərin məsləhətləşmələr və mübahisələrin həlli ilə bağlı müddəalarına əsasən formal 

olaraq qaldırılan məsələlərin qarşılıqlı razılaşdırılmış həlli barədə MHO-ya və istənilən Üzvün göstərilənlərlə 

əlaqədar mövqe bildirə biləcəyi müvafiq Şura və Kommitələrə məlumat verilməlidir. 

 

7. Mübahisə qaldırmazdan öncə Üzv bu prosedurlar üzrə fəaliyyətinin  məhsuldar  olacağı  barədə qərarını 

nəzərdən  keçirməlidir. Mübahisələrin həlli mexanizminin məqsədi mübahisənin müsbət həllini təmin etməkdir. 

Mübahisə tərəflərinin qarşılıqlı qəbul etdikləri və əhatə edilən sazişlərə uyğun olan həll yoluna şübhəsiz 

üstünlük verilməlidir. Qarşılıqlı razılaşdırılmış həll yolu olmadıqda, mübahisələrin həlli mexanizminin ilk 

məqsədi adətən hər hansı əhatə edilən sazişin müddəaları ilə ziddiyyət təşkil etdiyi halda aidiyyəti tədbirlərin 

geri götürülməsini təmin etməkdir. Təzminatın təmininə yalnız tədbirin təcili geri götürülməsi qeyri-mümkün 

olduqda və əhatə edilən sazişlərə zidd olan tədbirin geri götürülməsini nəzərdə tutan müvəqqəti tədbir kimi 

müraciət olunmalıdır. MHO tərəfindən icazə verildiyi halda, mübahisələrin həlli prosedurlarına istinad edən bu 

Anlaşma üzrə Üzvə tətbiq olunan ən son çıxış yolu digər Üzvə qarşı ayrı-seçkilik əsasında əhatə edilən sazişlər 

üzrə güzəştlərin və ya digər öhdəliklərin tətbiqini dayandırmaq imkanıdır. 

 

8. Əhatə edilən sazişlər əsasında götürülən öhdəliklərin pozulduğu halda, prima facie qaydasında 

hərəkətin ləğv etmə və ya məhdudlaşdırma halı təşkil etdiyi hesab olunur. Bu o deməkdir ki, normalda 

qaydaların  pozulmasının əhatə edilən sazişin tərəfləri olan digər Üzvlərə mənfi təsiri olduğu prezumpsiya edilir 

və bu halda iddianı təkzib etmək əleyhinə şikayət verilmiş Üzvdən asılı olmalıdır.  

 

9. Bu Anlaşmanın müddəaları Üzvlərin ÜTT Sazişi və ya əhatə edilən saziş kimi Məhdud İştirakçıları olan 

Çoxtərəfli Ticarət Sazişi əsasında qərarvermə yolu ilə əhatə edilən sazişin müddəalarının məcburi təfsirini əldə 

etmək hüquqlarına xələl gətirmir. 

                                                      
1 MHO-nun iclasında iştirak edən Üzvlərdən heç biri qərar qəbul edilən zaman irəli sürülən qərara rəsmi etiraz 

etmədikdə, MHO müzakirəsinə verilmiş məsələyə dair konsensus əsasında qərar vermiş hesab edilir. 



 

10.  Aydındır ki, uzlaşma təklifləri və mübahisələrin  həlli  prosedurlarından istifadə mübahisəli fəaliyyətlər  

kimi nəzərdə tutulmamalı və ya hesab olunmamalıdır və mübahisə yarandığı təqdirdə, bütün Üzvlər bu 

prosedurlara mübahisənin xoşniyyətli həlli cəhdlərilə qatılmalıdır. Həmçinin aydındır ki, fərqli məsələlərlə bağlı 

şikayətlər və əks-şikayətlər əlaqələndirilməməlidir.  

 

11. Bu Anlaşma yalnız ÜTT Sazişinin qüvvəyə mindiyi və ya bu tarixdən sonra əhatə edilən sazişlərin 

məsləhətləşmə müddəaları üzrə  məsləhətləşmələr aparmaq  üçün  edilən yeni müraciətlərə tətbiq olunmalıdır. 

GATT 1947 üzrə və ya ÜTT Sazişi qüvvəyə mindiyi tarixdən öncə əhatə edilən sazişlərin sələfi olan sazişlər 

üzrə məsləhətləşmələr üçün müraciət edilən mübahisələrə münasibətdə ÜTT Sazişinin qüvvəyə minməsindən 

dərhal əvvəl  mübahisələrin qüvvədə olan  müvafiq həlli qaydaların və prosedurların tətbiq olunmasına2 davam 

etməlidir. 

 

12. 11-ci bəndə baxmayaraq, əgər  inkişaf etməkdə olan Üzv ölkə tərəfindən  inkişaf etmiş Üzv ölkəyə qarşı 

hər hansı əhatə edilən saziş üzrə şikayət edilərsə, panelin həmin Qərarın 7-ci bəndində göstərilən vaxt 

çərçivəsinin öz hesabatını vermək üçün kifayət etmədiyini hesab etdiyi və şikayət edən tərəfin razılığı ilə həmin 

vaxt çərçivəsinin uzadıla bildiyi hallar istisna olmaqla, şikayət edən tərəf bu Anlaşmanın 4, 5, 6 və 12-ci 

Maddələrində göstərilən müddəalara alternativ olaraq, 5 aprel 1966-cı il   (BİSD 14S/18) Qərarının müvafiq 

müddəalarına müraciət etmək hüququna malikdir.  4, 5, 6 və 12-ci Maddələrin qayda və prosedurları  ilə  

Qərarın müvafiq qayda və prosedurları arasında fərq yarandığı halda, sonuncu üstünlüyə malikdir. 

 

 

Maddə 4 

 

Məsləhətləşmələr 

 

1. Üzvlər özləri tərəfindən həyata keçirilən məsləhətləşmə prosedurlarının effektivliyini gücləndirmək və 

artırmaq niyyətlərini təsdiq edirlər. 

 

2. Hər bir Üzv digər bir Üzv tərəfindən öncəkinin3 ərazisində hər hansı əhatə edilən sazişin fəaliyyətinə 

təsir göstərəcək tədbirlərlə bağlı edilən istənilən təqdimatlara dair adekvat məsləhətləşmə aparmaq imkanı 

vermək və anlayış göstərməyi öhdəsinə götürür. 

 

3. Məsləhətləşmələr üçün müraciətin əhatə edilən sazişə uyğun olaraq edildiyi və qarşılıqlı razılaşdırılmış 

digər hallar olmadığı halda, müraciət olunan Üzv müraciətə onu aldığı tarixdən sonrakı 10 gün ərzində cavab 

verməli və müraciəti aldığı tarixdən 30 gündən çox olmayan bir müddətdə vicdanla məsləhətləşmələrə  daxil 

olmalıdır. Əgər Üzv  müraciəti aldığı tarixdən sonra 10 gün ərzində bu müraciətə cavab vermirsə, və ya 

müraciəti aldığı tarixdən  30 gündən çox olmayan müddətdə və ya qarşılıqlı razılaşdırılmış digər müddət ərzində 

məsləhətləşmələrə daxil olmursa, o zaman məsləhətləşmələrin aparılmasını tələb edən Üzv prosedura birbaşa 

panelin yaradılmasını tələb etməklə davam edə bilər. 

 

4. Məsləhətləşmələr üçün edilən  bütün  tələblər barədə məsləhətləşmələri tələb edən Üzv tərəfindən MHO  

və müvafiq Şuralar və Komitələrə  məlumat verilməlidir. Məsləhətləşmələr üçün hər hansı müraciət yazılı 

şəkildə təqdim olunmalı və müraciətin səbəbləri göstərilməli, habelə məsələ ilə bağlı tədbirlər 

müəyyənləşdirməli və şikayət üçün qanuni əsaslar göstərilməlidir. 

 

5. Əhatə edilən sazişlərin müddəalarına  uyğun olaraq məsləhətləşmələr zamanı, Üzvlər  bu Anlaşmaya 

əsasən növbəti fəaliyyətə keçməzdən əvvəl məsələnin qənaətbəxş səviyyədə tənzimlənməsinə cəhd etməlidirlər. 

 

6. Məsləhətləşmələr məxfi olmalı və növbəti proseslərdə hər hansı Üzvün hüquqlarına xələl 

gətirməməlidir. 

 

                                                      
2 Bu bənd həmçinin panelin hesabatlarının qəbul edilmədiyi və ya tam yerinə yetirilmədiyi  mübahisələrə tətbiq 

olunur. 
3 Üzvün ərazisi daxilində regional və ya yerli dövlət və ya hökumət orqanları tərəfindən görülən tədbirlərlə bağlı 

hər hansı əhatə edilən sazişlərin müddəaları bu bəndin müddəalarından fərqli olduqda, həmin sazişlərin müddəaları üstün 

tutulur. 



7. Əgər məsləhətləşmələr üçün müraciət qəbul edildikdən sonrakı 60 gün ərzində məsləhətləşmələr 

mübahisənin  həllinə gətirib çıxarmazsa, şikayətçi  tərəf  panelin yaradılmasını tələb edə bilər. Məsləhətləşmə 

aparan tərəflər məsləhətləşmələrin mübahisəni həll edə bilmədiyinə dair yekdil fikrə gələrlərsə, şikayətçi tərəf 

60 gün müddəti ərzində panelə müraciət edə bilər.   

 

8. Təcili hallarda, o cümlədən tez xarab olan mallar ilə bağlı olduqda, Üzvlər müraciət qəbul edildikdən  

10 gündən gec olmayan müddətdə məsləhətləşmələrə başlamalıdır. Müraciət  qəbul olunduqdan  20 gün ərzində 

məsləhətləşmələrin  mübahisəni həll edə bilməməsi  halında,  şikayətçi  tərəf  panelin  yaradılmasını tələb edə 

bilər.  

 

9. Təcili hallarda, o cümlədən tez xarab olan mallar ilə bağlı olduqda, mübahisə tərəfləri, panellər və 

Apellyasiya Orqanı prosesi mümkün qədər sürətləndirmək üçün bütün səyləri göstərməlidirlər. 

 

10. Məsləhətləşmələr zamanı Üzvlər inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələrin maraqlarına və məxsusi 

problemlərinə xüsusi diqqət yetirməlidirlər.  

 

11. Məsləhətləşən Üzvlərdən olmayan  digər Üzv GATT 1994-ün XXII Maddəsinin 1-ci bəndinə, GATS-ın 

XXII Maddəsinin 1-ci bəndinə, və ya digər əhatə edilən sazişlərin 4  müvafiq müddəalarına uyğun olaraq  

aparılan  məsləhətləşmələrdə onun  əhəmiyyətli  ticarət maraqlarının olduğunu qənaətində olarsa, həmin Üzv 

adıçəkilən Maddə üzrə məsləhətləşmələr üçün müraciət elan edilən  tarixdən 10 gün ərzində, məsləhətləşmələrə 

qoşulmaq istəyini məsləhətləşmə aparan Üzvlərə və MHO-ya bildirməlidir. Məsləhətləşmələr üçün müraciətin  

ünvanlandığı Üzv əhəmiyyətli maraq iddiasının əsaslı olması ilə razılaşdığı halda, həmin Üzv məsləhətləşmələrə 

qoşulmalıdır. Bu halda onlar bu barədə MHO-nu məlumatlandırırlar.  Məsləhətləşmələrə qoşulmaq müraciəti 

qəbul edilmədiyi halda, müraciət edən Üzv GATT 1994-ün XXII Maddəsinin 1-ci bəndi və ya XXIII 

Maddəsinin 1-ci bəndi, GATS-ın XXII Maddəsinin 1-ci bəndi və ya XXIII Maddəsinin 1-ci bəndi, və ya digər 

əhatə edilən sazişlərdəki müvafiq müddəalara əsasən məsləhətləşmələr tələb etməkdə sərbəstdir. 

 

 

Maddə 5 

 

 Vasitəçilik Xidmətləri, Barışıq və Mediasiya    

 

1.  Mübahisə tərəfləri razılığa gəldiyi halda, vasitəçilik xidmətləri, barışıq və mediasiya könüllü olaraq 

görülən prosedurlardır. 

 

2.        Vasitəçilik xidmətləri, barışıq və mediasiya ilə bağlı proseslər və bu proseslər zamanı mübahisə  

tərəflərinin tutduğu xüsusi mövqelər məxfi olmalı və bu prosedurlar üzrə hər hansı sonrakı proseslərdə heç bir 

tərəfin hüquqlarına zərər vurmamalıdır. 

 

3.  Vasitəçilik xidmətləri, barışıq və ya mediasiya mübahisənin hər hansı bir üzvü tərəfindən istənilən vaxt 

tələb oluna bilər. Onlar istənilən vaxt başladıla və istənilən vaxt sonlandırıla bilər. Vasitəçilik xidmətləri, barışıq 

və ya mediasiya üzrə prosedurlar sonlandırıldıqda, şikayətçi tərəf sonradan panelin yaradılması tələbi ilə 

müraciət edə bilər. 

 

4.  Vasitəçilik xidmətləri, barışıq və ya mediasiya məsləhətləşmələr üçün müraciət qəbul edildiyi tarixdən  

60 gün ərzində başladıldıqda, şikayətçi tərəf panelin yaradılması tələbindən əvvəl məsləhətləşmələr üçün 

müraciət qəbul edildiyi tarixdən etibarən 60 gün müddətində ara verməlidir. Mübahisə tərəfləri vasitəçilik 

                                                      
4 Əhatə edilən sazişlərdəki müvafiq məsləhətləşmə müddəaları aşağıda sadalanıb:  Kənd Təsərrüfatı üzrə Saziş, 

Maddə 19; Sanitar və Fitosanitar Tədbirlərin Tətbiqi üzrə Saziş, bənd 1, Maddə 11; Toxuculuq Məhsulları və Hazır 

Paltarlar üzrə Saziş, bənd 4, Maddə 8; Ticarətdə Texniki Maneələr üzrə Saziş, bənd 1, Maddə 14; Ticarətlə Əlaqəli 

İnvestisiya Tədbirləri üzrə Saziş, Maddə 8; GATT 1994-ün VI Maddəsinin Həyata Keçirilməsinə üzrə Saziş, 2-ci bənd, 

Maddə 17; GATT 1994-ün VII Maddəsinin Həyata Keçirilməsi üzrə Saziş, 2-ci bənd, Maddə 19, Yükləməqabağı Yoxlama 

üzrə Saziş, Maddə 7; Mənşə Qaydalar üzrə Saziş, Maddə 7; İdxalın Lisenziyalaşdıılrması Prosedurları üzrə  Saziş, Maddə 

6; Subsidiyalar və Kompensasiya Tədbirləri üzrə Saziş, Maddə 30;  Mühafizə Tədbirləri üzrə  Saziş, Maddə 14;  Əqli 

Mülkiyyət Hüquqlarının Ticarət Aspektləri üzrə Saziş, Maddə 64.1 və hər bir Saziş üzrə səlahiyyətli qurumlar tərəfindən 

müəyyən olunduğu kimi və MHO-ya bildirildiyi kimi Məhdud İştirakçıları olan Çoxtərəfli Ticarət Sazişlərindəki müvafiq 

məsləhətləşmə müddəaları. 



xidmətləri, barışıq və ya mediasiya proseslərinin  mübahisəni həll edə bilmədiyinə dair yekdil fikrə gəldikdə, 

şikayətçi tərəf 60 gün ərzində panelin yaradılmasını tələb edə bilər.  

 

5.  Əgər mübahisə tərəfləri razılığa gələrsə, panelin yaradılması prosesi gedərkən, vasitəçilik xidmətləri, 

barışıq və ya mediasiya prosedurları davam edə bilər.  

 

6.   Öz vəzifə səlahiyyətlərinin icrası çərçivəsində fəaliyyət göstərən Baş Direktor mübahisənin həlli üçün 

Üzvlərə yardım etmək məqsədilə vasitəçilik xidmətləri, barışıq və ya mediasiya təklif edə bilər.  

 

 

Maddə 6 

 

Panellərin Yaradılması 

 

1.   Şikayətçi tərəfin tələbi əsasında panel, MHO-nun konsensus yolu ilə panel yaradılmaması barədə qərara 

gəldiyi hal istisna olmaqla, ən geci müraciətin ilk dəfə MHO gündəliyində baxılmalı məsələ kimi qeyd edildiyi 

iclasdan sonrakı iclasda yaradılmalıdır5. 

 

2.   Panelin yaradılmasına dair müraciət yazılı formada edilməlidir. O, məsləhətləşmələrin aparılıb-

aparılmadığını göstərməli, məsələ ilə bağlı  xüsusi tədbirləri müəyyənləşdirməli və problemi kifayət qədər aydın 

təqdim etmək üçün şikayətin hüquqi əsasının qısa icmalını verməlidir. Müraciət edənin panelin standart istinad 

şərtlərindən fərqli şərtlərlə yaradılmasını tələb etdiyi halda, yazılı müraciətə təklif olunan xüsusi istinad 

şərtlərinin mətni daxil edilməlidir. 

 

 

Maddə 7 

 

Panellərin İstinad  Şərtləri 

 

1.   Panelin yaradılmasından 20 gün ərzində mübahisə tərəfləri başqa cür razılığa gəlmirlərsə, panellər 

aşağıdakı istinad şərtlərini yerinə yetirirlər: 

 

 "(Mübahisə tərəflərinin istinad etdiyi əhatə edilən saziş(lər)in adı) müvafiq müddəaları fonunda, 

... sənəddə (tərəfin adı) tərəfindən MHO-ya göndərilən məsələni təhlil etmək və MHO-ya həmin 

saziş(lər)də nəzərdə tutulan tövsiyələrini və ya qərarları verməkdə yardım edəcək nəticələrə gəlmək." 

 

2.   Panel istənilən əhatə edilən sazişlərin və ya mübahisə tərəflərinin istinad etdiyi sazişlərin müvafiq 

müddəalarına müraciət etməlidir.  

 

3.   Panel yaradılarkən, MHO 1-ci bəndin müddəalarına müvafiq olaraq, panelin Sədrinə istinad şərtlərini 

mübahisə tərəfləri ilə aparılan məsləhətləşmə əsasında tərtib etməyə icazə verə bilər. Həmçinin tərtib olunmuş 

istinad şərtləri bütün Üzvlərə çatdırılmalıdır. Standart istinad şərtlərindən fərqli şərtlər razılaşdırıldıqda, 

istənilən Üzv bununla bağlı hər hansı məsələni MHO qarşısında qaldıra bilər.  

 

 

Maddə 8 

 

Panelin Tərkibi 

 

1.   Panel yüksək ixtisaslı hökumət və/və ya qeyri-hökumət üzvlərindən, habelə paneldə iştirak etmiş və ya 

panelə hər hansı məsələ ilə bağlı müraciət etmiş, Üzvün və ya GATT 1947-ni imzalamış müqavilə tərəfinin 

nümayəndəsi kimi fəaliyyət göstərmiş, və ya hər hansı əhatə edilən sazişin və ya onun sələfi olan sazişin 

təmsilçisi kimi Şura və ya Komitədə ya da Katiblikdə iştirak etmiş şəxslər, beynəlxalq ticarət hüququ və ya 

                                                      
5 Şikayətçi tərəfin tələbi əsasında MHO iclası bu iclas barədə ən azı 10 gün əvvəldən bildiriş verilmək şərtilə  

müraciət ediləndən vaxtdan 15 gün ərzində bu məqsədlə çağrılır. 



siyasətini tədris etmiş və ya ona dair yazılar çap etdirmiş və ya Üzvün ticarət siyasəti üzrə yüksək vəzifəli şəxs 

kimi çalışmış şəxslərdən təşkil olunmalıdır. 

 

2.   Üzvlərin müstəqilliyini təmin etmək məqsədilə panelin üzvləri kifayət qədər fərqli tərcümeyi-halı olan 

və geniş təcrübəyə malik şəxslərdən seçilməlidir. 

 

3.   Hökumətləri6 mübahisə tərəfləri olan və ya 10-cu Maddənin 2-ci bəndində müəyyən olunduğu kimi 

üçüncü tərəflər olan Üzvlərin vətəndaşları mübahisə tərəfləri başqa cür razılığa gəlməyənə kimi, həmin 

mübahisə ilə əlaqədar paneldə  xidmət etməməlidir. 

 

4.   Panelin üzvlərinin seçiminə yardım etmək üçün Katiblik panel üzvlərinin müvafiq olaraq seçilə 

biləcəyi, 1-ci bənddə qeyd olunan keyfiyyətlərə malik olan hökumət və qeyri-hökumət üzvlərinin indikativ 

siyahısını təsdiqləməlidir. Həmin siyahıya 30 noyabr 1984-cü ildə (BİSD 31S/9) yaradılmış qeyri-hökumət 

panel üzvlərinin cədvəli və hər hansı əhatə edilmiş saziş əsasında yaradılmış digər cədvəllər və indikativ 

siyahılar daxildir və bu siyahı ÜTT Sazişi qüvvəyə mindiyi vaxtdan həmin cədvəllərdə və indikativ 

siyahılardakı şəxslərin adlarını qoruyub saxlamalıdır. Üzvlər mütəmadi olaraq indikativ siyahılara daxil 

edilməsi üçün hökumət və qeyri-hökumət  üzvlərinin adlarını onların  beynəlxalq ticarət bilikləri  və ya əhatə 

edilən sazişlərin predmetinə, sahələrinə dair biliklərilə bağlı müvafiq məlumatlar verməklə təklif edə bilərlər  və 

həmin adlar MHO tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra siyahıya əlavə olunmalıdır. Siyahıda olan hər bir şəxs  

üçün xüsusi ustalıq və ya təcrübə sahələri və ya sektorlarda yaxud əhatə edilən sazişlərin predmeti üzrə 

ixtisaslaşdığı sahələri göstərilməlidir. 

 

5.   Panel yaradıldıqdan 10 gün ərzində mübahisə tərəfləri panelin beş üzvdən təşkil olunmasına dair 

razılığa gəlməyənə kimi, panel üç üzvdən təşkil olunur. Üzvlər panelin tərkibi barədə dərhal  

məlumatlandırılmalıdır.  

 

6.   Katiblik mübahisə tərəflərinə panel üçün namizədlər təklif etməlidir. Mübahisə tərəfləri əsaslı səbəblər 

olmadıqca namizədlərə qarşı çıxmamalıdırlar. 

 

7.   Əgər panel yaradıldıqdan 20 gün ərzində panel üzvləri ilə bağlı heç bir razılığa gəlinməzsə, hər iki 

tərəfin xahişi ilə Baş Direktor MHO Sədri və müvafiq Şura və ya Komitə Sədri ilə məsləhətləşərək, əhatə edilən 

sazişlər və ya mübahisə məsələsi olan əhatə edilən sazişlərin hər hansı müvafiq xüsusi və ya əlavə qayda və ya 

prosedurlarına uyğun olaraq, mübahisə tərəfləri ilə məsləhətləşdikdən sonra özünün ən münasib hesab etdiyi 

panel üzvlərini təyin etməklə panelin tərkibini müəyyən edir. MHO Sədri bu yolla formalaşmış panelin tərkibi 

barədə Sədrin aldığı belə müraciətin tarixindən 10 gündən gec olmayan müddətdə Üzvlərə məlumat verir. 

 

8.   Ümumi qayda olaraq, Üzvlər öz rəsmilərinə panelin üzvü kimi fəaliyyət göstərməyə icazə verməyi 

öhdələrinə götürməlidirlər. 

 

9.   Panelin üzvləri nə hökumət nümayəndələri, nə də hər hansı bir təşkilatın nümayəndəsi kimi deyil, öz 

şəxsi səlahiyyətləri əsasında xidmət göstərməlidirlər. Buna görə də, Üzvlər onlara təlimatlar verməməli və ya 

paneldə qaldırılan məsələlərlə bağlı onlara şəxsi olaraq təsir etməyə çalışmamalıdırlar. 

 

10. Mübahisə inkişaf etməkdə olan Üzv ölkə ilə inkişaf etmiş Üzv ölkə arasında olduqda, inkişaf etməkdə 

olan Üzv ölkənin müraciətinə əsasən hər hansı inkişaf etməkdə olan Üzv ölkədən ən azı üzv panelə daxil 

edilməlidir. 

 

11. İşçi qrupu üzvlərinin xərcləri, o cümlədən səyahət və yaşayış xərcləri Büdcə, Maliyyə və İdarəetmə   

Komitəsinin tövsiyələri əsasında Baş Şura tərəfindən qəbul olunan meyarlara müvafiq olaraq ÜTT büdcəsindən 

qarşılanmalıdır. 

 

 

Maddə 9 

 

                                                      
6 Gömrük ittifaqları və ya ümumi bazarlar mübahisə iştirakçıları olduğu halda, bu müddəa gömrük ittifaqları və ya 

ümumi bazarların aid olduqları  bütün üzv ölkələrin vətəndaşlarına tətbiq olunur. 



Çoxsaylı Şikayətçilərlə bağlı Prosedurlar 

 

1.   Eyni məsələ ilə bağlı panelin yaradılmasını birdən artıq Üzv tələb etdikdə, aidiyyatı bütün Üzvlərin 

hüquqları nəzərə alınmaqla şikayətləri araşdırmaq üçün vahid panel yaradıla bilər. Əlverişli olduğu halda, belə 

şikayətləri araşdırmaq üçün vahid panel yaradılmalıdır. 

 

2.   Vahid panel öz araşdırmasını təşkil etməli və öz qərarlarını mübahisə tərəflərinin şikayətlərini ayrı-ayrı 

panellərin araşdırdığı halda mövcud olacaq hüquqlarının heç bir halda pozulmaması şərtilə MHO-ya təqdim 

etməlidir. Əgər mübahisə tərəflərindən biri belə müraciət edərsə, panel aidiyyatı mübahisə ilə bağlı ayrıca 

hesabatlar təqdim etməlidir. Bir şikayətçinin yazılı təqdimatı digər şikayətçilər üçün də əlçatan edilməlidir və 

hər bir şikayətçi digər şikayətçilərdən hər hansı birinin öz mövqeyini panelə bildirdiyi zaman dinləmədə iştirak 

etmək hüququna malik olmalıdır.  

 

3.   Əgər eyni məsələ ilə bağlı şikayətləri araşdırmaq üçün birdən artıq panel yaradılarsa, eyni şəxslər 

mümkün olduğu qədər ayrı-ayrı panellərin hər birinin tərkibində panel üzvü kimi fəaliyyət göstərməli və belə 

mübahisələrdə panelin fəaliyyəti üçün vaxt cədvəli uyğunlaşdırılmalıdır. 

 

 

Maddə 10 

 

Üçüncü Tərəflər 

 

1. Mübahisə tərəflərinin maraqları və əhatə edilən sazişlər üzrə mübahisədəki məsələlərdə digər Üzvlərin 

maraqları panelin fəaliyyəti zamanı tam nəzərə alınmalıdır. 

 

2.  Panel qarşısında qaldırılan məsələ ilə bağlı əhəmiyyətli marağı olan hər hansı Üzv və öz marağı barədə 

MHO-nu xəbərdar edən Üzv (bu Anlaşmada “üçüncü tərəf” kimi istinad edilir) pnael tərəfindən dinlənilmək və 

panelə yazılı təqdimatlar vermək imkanına malikdir. Bu təqdimatlar mübahisə tərəflərinə də verilməli və 

panelin hesabatında əks olunmalıdır.  

 

3. Üçüncü tərəflər mübahisə tərəflərinin təqdimatlarını panelin ilk iclasında almalıdırlar.  

 

4. Əgər üçüncü tərəf artıq panelin predmeti olan tədbirin hər hansı əhatə edilən saziş əsasında onu 

mənfəətdən məhrum etdiyi və ya ona zərər vurduğu qənaətindədirsə, həmin Üzv bu Anlaşma üzrə normal 

mübahisələrin həlli prosedurlarına müraciət edə bilər. Mümkün olduqda, belə mübahisə ilkin panelə 

yönəldilməlidir. 

 

 

Maddə 11 

 

Panellərin Funksiyaları 

 

 Panellərin funksiyası bu Anlaşma və əhatə edilən sazişlərə əsasən öz öhdəliklərini icra etməkdə MHO-

ya yardım etməkdir. Panel müvafiq olaraq qarşısında duran məsələni obyektiv qiymətləndirməli, habelə 

məsələyə aid faktların, müvafiq əhatə edilən sazişlərə uyğunluğunun və onların tətbiqedilənliyinin obyektiv 

qiymətləndirməsini apararaq MHO-ya əhatə edilən sazişlərdə nəzərdə tutulan tövsiyələr və ya qərarlar 

verməkdə yardım edir. Panellər mütəmadi olaraq mübahisə tərəfləri ilə məsləhətləşməli və onlara qarşılıqlı  

münasib həll yolunu təkmilləşdirmək üçün müvafiq imkan verməlidirlər.  

 

 

Maddə 12 

 

Panel Prosedurları 

 

1. Mübahisə tərəfləri ilə məsləhətləşdikdən sonra digər qərara gəlinmədikcə, panellər Əlavə 3-dəki İş 

Prosedurlarına əməl etməlidir.   

 



2.  Panelin işini əsassız gecikdirmədən yüksək keyfiyyətli hesabatların hazırlanmasını təmin etmək üçün 

panelin iş prosedurları kifayət qədər elastiklik nəzərdə tutmalıdırlar.   

 

3. Mübahisə tərəfləri ilə məsləhətləşdikdən sonra panel üzvləri mümkün qədər tez və mümkün olduqda, 

panelin tərkibi və onun yuxarıda razılaşdırılmış istinad şərtləri müəyyənləşdikdən sonrakı bir həftə ərzində 

müvafiq olduqda, 4-cü Maddənin 9-cu bəndinin müddəalarını nəzərə almaqla panelin fəaliyyəti üçün vaxt 

cədvəli tərtib etməlidir. 

 

4. Panelin fəaliyyəti üçün vaxt cədvəlini müəyyən edərkən, panel mübahisə tərəflərinə öz təqdimatlarını 

hazırlamaq üçün  kifayət qədər vaxt verməlidir.  

 

5. Panel tərəflərin yazılı təqdimatları üçün yekun tarix müəyyən etməli və tərəflər bu yekun tarixlərə 

hörmətlə yanaşmalıdırlar. 

 

6. Mübahisənin hər bir tərəfi öz yazılı təqdimatlarını panelə və digər tərəfə və ya mübahisə tərəflərinə 

təcili çatdırılması üçün Katibliyə təqdim etməlidir. Şikayətçi tərəf, panel 3-cü bəndə əsasən vaxt cədvəlini tərtib 

edərkən və mübahisə tərəfləri ilə məsləhətləşdikdən sonra tərəflərin öz ilk məlumatlarını eyni vaxtda təqdim 

etməli olduqları barədə qərar vermədiyi halda, öz ilk təqdimatını cavabdeh tərəfin ilk təqdimatından əvvəl 

təqdim etməlidir. İlk təqdimatların çatdırılması ilə bağlı ardıcıl sıralama olduqda, panel cavabdeh tərəfin 

təqdimatının alınması üçün qəti vaxt müddəti müəyyən edir. Hər hansı növbəti yazılı təqdimatlar eyni vaxtda 

təqdim olunur.  

 

7. Mübahisə tərəfləri qarşılıqlı razılıqlı həll yolu tapa bilmədikdə, panel öz rəylərini yazılı hesabat 

formasında MHO-ya təqdim edir. Belə hallarda panelin hesabatı onun rəy və tövsiyələrinin arxasında faktla 

bağlı əsasların, müvafiq müddəalar ilə uyğunluğun və məntiqi əsasın dayandığını göstərməlidir. Mübahisə 

tərəfləri arasında məsələnin həll yolu tapıldıqda isə panelin hesabatı məsələnin qısa təsviri və həllinə nail 

olunmasının bildirilməsilə məhdudlaşır.  

 

8. Ümumi qayda olaraq, prosedurları daha səmərəli etmək üçün panelin öz araşdırmalarını aparmalı 

olduğu müddət panelin tərkibi və istinad şərtlərinə dair razılığa gəlindiyi tarixdən yekun hesabatın mübahisə 

tərəflərinə çatdırıldığı tarixə kimi altı ayı keçməməlidir. Təcili hallarda, o cümlədən tez xarab olan mallar ilə 

bağlı olduqda, panel öz hesabatını mübahisə tərəflərinə üç ay ərzində təqdim etməlidir.  

 

9. Panel öz hesabatını altı ay ərzində və ya təcili hallarda üç ay ərzində təqdim edə bilməyəcəyi qənaətinə 

gələrsə, o öz hesabatını təqdim edəcəyi müddəti qiymətləndirməklə birgə gecikmənin səbəbləri barədə MHO-nu 

yazılı şəkildə məlumatlandırmalıdır. Panelin yaradılmasından Üzvlərə hesabatın çatdırılmasına qədər olan 

müddət  heç bir halda doqquz ayı keçməməlidir. 

 

10. İnkişaf etməkdə olan Üzv ölkə tərəfindən görülən tədbirlə bağlı məsləhətləşmələrin konteksində tərəflər 

4-cü Maddənin 7 və 8-ci bəndlərində qoyulmuş müddətlərin artırılmasına dair razılığa gələ bilər. Əgər müvafiq 

müddət bitdikdən sonra məsləhətləşmə aparan tərəflər məsləhətləşmələrin yekunlaşdırılması ilə bağlı razılığa 

gələ bilməzlərsə, MHO Sədri tərəflər ilə məsləhətləşdikdən sonra müvafiq vaxtın artırılıb-artırılmaması və ya 

artırılarsa, onun müddəti barədə qərar verir. Bundan əlavə, inkişaf etməkdə olan Üzv ölkəyə qarşı şikayəti 

araşdırarkən, panel inkişaf etməkdə olan Üzv ölkəyə öz dəlillərini hazırlamaq və təqdim etmək üçün kifayət 

qədər vaxt  verməlidir. Bu bəndə müvafiq olan heç bir fəaliyyət 20-ci Maddənin 1-ci bəndinin və 21-ci 

Maddənin 4-cü bəndinin müddəalarına  təsir etməməlidir.  

 

11. Tərəflərdən biri və ya bir neçəsi inkişaf etməkdə olan Üzv ölkə olduqda, panelin hesabatı mübahisənin 

həlli prosedurları zamanı inkişaf etməkdə olan Üzv ölkə tərəfindən mübahisənin gedişində qaldırılmış əhatə 

edilən sazişlərin bir hissəsini formalaşdıran inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələr üçün fərqləndirici və milli rejim 

üzrə müvafiq müddəaların nəzərə alındığı formanı aydın şəkildə göstərməlidir.  

 

12. Panel istənilən vaxt öz işini şikayətçi tərəfin tələbi ilə 12 aydan çox olmayan müddətə dayandıra bilər. 

Belə dayandırılma zamanı bu Maddənin 8 və 9-cu bəndlərində, 20-ci Maddənin 1-ci bəndində və 21-ci 

Maddənin 4-cü bəndində verilən vaxt çərçivələri işin dayandırıldığı vaxta müvafiq olaraq uzadılmalıdır. Panelin 

işi 12 aydan çox müddətə dayandırıldığı halda, panelin yaradılma səlahiyyəti öz qüvvəsini itirməlidir. 

 



 

Maddə 13 

 

Məlumat Əldə Etmək Hüququ 

 

1. Hər bir panel müvafiq hesab etdiyi istənilən şəxsdən və ya qurumdan məlumat və texniki məsləhət əldə 

etmək hüququna malikdir. Lakin Üzvün yurisdiksiyası daxilində olan hər hansı şəxsdən və ya qurumdan belə 

məlumat və ya məsləhət əldə etməzdən əvvəl, panel həmin Üzvün hakimiyyət orqanlarına məlumat verməlidir. 

Panel zəruri və müvafiq hesab etdiyi təqdirdə, Üzv bu cür məlumat üçün panel tərəfindən edilən istənilən 

müraciətə dərhal və tam cavab verməlidir. Verilən məxfi məlumat Üzvün məlumat verən şəxsinin, qurumunun 

və ya hakimiyyət orqanının rəsmi icazəsi olmadan açıqlana bilməz.   

 

2. Panel məlumatı hər hansı müvafiq mənbədən əldə edə bilər və məsələnin müəyyən aspektlərinə dair 

ekspert rəyini əldə etmək üçün onlarla məsləhətləşə bilər. Mübahisə tərəfindən qaldırılan elmi və ya digər 

texniki problemə dair faktiki məsələ ilə bağlı panel ekspert araşdırma qrupundan yazılı şəkildə tövsiyə xarakterli 

hesabat tələb edə bilər. Belə bir qrupun yaradılması üzrə qaydalar və onun fəaliyyət planı 4 nömrəli Əlavədə 

verilir.  

 

 

Maddə 14 

 

Məxfilik 

 

1. Panelin müzakirələri məxfi olmalıdır. 

 

2. Panelin hesabatları verilən məlumatlar və edilən bəyanatlar nəzərə alınmaqla mübahisə tərəflərinin 

iştirakı olmadan tərtib olunmalıdır. 

 

3. Panel  hesabatında  fərdi  panel üzvləri tərəfindən ifadə olunan fikirlər anonim olmalıdır. 

 

 

Maddə 15 

 

Aralıq Baxış Mərhələsi 

 

1. Təkzibedici təqdimatlara və şifahi arqumentlərə baxılmasından sonra panel öz hesabat layihəsinin 

təsviredici (fakt və arqumentlər) bölmələrini mübahisə tərəflərinə təqdim edir. Panel tərəfindən verilən vaxt 

müddətində tərəflər öz rəylərini yazılı şəkildə təqdim etməlidilər.  

 

2. Mübahisə tərəflərindən rəylərin alınması üçün verilmiş vaxt müddətinin başa çatmasının ardınca panel 

tərəflərə qrupun gəldiyi qənaət və nəticələri, həmçinin təsviredici bölmələrin də daxil olduğu aralıq hesabat 

təqdim edir. Panel tərəfindən verilən vaxt çərçivəsində tərəf panelə yekun hesabatın Üzvlərə çatdırılmasından 

öncə aralıq hesabatın konkret aspektlərini nəzərdən keçirmək üçün yazılı müraciət təqdim edə bilər. Tərəfin 

tələbi ilə panel yazılı rəylərdə göstərilən məsələlərlə bağlı tərəflərlə növbəti görüş keçirməlidir. Rəyin verilmə 

müddətində hər hansı bir tərəfdən heç bir rəy alınmazsa, aralıq hesabat panelin yekun hesabatı kimi nəzərə 

alınmalı və dərhal Üzvlərə çatdırılmalıdır.  

 

3. Panelin yekun hesabatının nəticələrinə aralıq baxış mərhələsində müzakirə edilmiş arqumentlər daxil 

olunmalıdır. Aralıq baxış mərhələsi 12-ci Maddənin 8-ci bəndində verilən vaxt müddəti ərzində həyata 

keçirilməlidir. 

 

 

Maddə 16 

 

Panelin Hesabatlarının Qəbul Edilməsi 

 



1. Panelin hesabatlarını nəzərdən keçirmək üçün Üzvlərə kifayət qədər vaxt vermək məqsədilə Üzvlərə 

çatdırıldığı tarixdən 20 gün sonrayadək bu hesabatların MHO tərəfindən qəbulu nəzərdə tutulmur.  

 

2. Panelin hesabatına etiraz edən Üzvlər hesabatın nəzərdən keçiriləcəyi MHO iclasından ən azı 10 gün 

əvvəl səbəbləri göstərməklə öz etirazlarını yazılı şəkildə təqdim etməlidilər.  

 

3. Mübahisə tərəfləri panelin hesabatının MHO tərəfindən baxılmasında tam iştirak etmək hüququna 

malikdir və onların fikirləri tam qeydə alınmalıdır.  

 

4. Panelin hesabatının Üzvlərə ötürülməsindən sonrakı 60 gün ərzində mübahisə tərəfi özünün apellyasiya 

şikayəti vermək barədə qərarını MHO-ya rəsmi şəkildə bildirmədikdə və ya MHO konsensus əsasında hesabatı 

qəbul etmək qərarı almadıqda, hesabat MHO iclasında7 qəbul edilir. Əgər tərəf özünün apellyasiya şikayəti 

vermək barədə qərarını bildiribsə, bu apellyasiya prosesi bitməyənə kimi MHO tərəfindən qəbul olunmaq üçün 

panelin hesabatına baxıla bilməz. Bu qəbul proseduru Üzvlərin panelin hesabatı üzrə fikirlərini ifadə etmək 

hüquqlarına xələl gətirmir.  

 

 

Maddə 17 

 

Apellyasiya Baxışı 

 

Daimi Apellyasiya Orqanı 

 

1. Daimi Apellyasiya Orqanı MHO tərəfindən yaradılır. Apellyasiya Orqanı panelə aid işlərlə bağlı 

şikayətləri dinləyir. O yeddi nəfərdən ibarət olur ki, onlardan da üçü istənilən bir işdə xidmət etməlidir. 

Apellyasiya Orqanında xidmət edən şəxslər rotasiya qaydasında fəaliyyət göstərir. Bu cür rotasiya Apellyasiya 

Orqanının iş prosedurlarında müəyyən olunmalıdır. 

 

2. MHO Apellyasiya Orqanında xidmət etmək üşün şəxsləri dörd il müddətinə təyin edir və hər bir şəxs  

bir dəfə yenidən təyin edilə bilər. Lakin ÜTT Sazişi qüvvəyə mindiyi tarixdən dərhal sonra təyin olunmuş yeddi 

nəfərdən xidmət müddəti iki ilin sonunda başa çatacaq üç nəfər püşkatma yolu ilə müəyyən olunur. Vakant 

yerlər yarandıqca onlar tutulmalıdır. Fəaliyyət dövrü başa çatmayan şəxsi əvəz etmək üçün təyin olunmuş şəxs 

sələfinin fəaliyyət müddətinin qalan hissəsi üzrə xidmət etməlidir.  

 

3.  Apellyasiya Orqanı qanunvericilik, beynəlxalq ticarət və ümumilikdə əhatə edilən sazişlərin predmeti 

olan məsələlər üzrə ixtisaslaşan tanınmış və nüfuzlu şəxslərdən təşkil olunur. Onlar heç bir hökumətə  bağlı 

olmamalıdır. Apellyasiya Orqanında üzvlük ÜTT üzvlüyünün geniş qaydada təmsilçisi kimi çıxış etməlidir. 

Apellyasiya Orqanında xidmət edən bütün şəxslər hər zaman və dərhal hazır olmalı və mübahisələrin həlli 

fəaliyyətlərindən və ÜTT-nin digər müvafiq fəaliyyətlərindən məlumatlı olmalıdırlar. Onlar birbaşa və ya dolayı 

maraqların toqquşmasına səbəb olacaq istənilən mübahisələrə baxılmasında iştirak etməməlidirlər.   

 

4. Panelin hesabatından üçüncü tərəflər deyil, yalnız mübahisə tərəfləri apellyasiya şikayəti verə bilər. 10-

cu Maddənin 2-ci bəndinə əsasən məsələdə əhəmiyyətli marağı olduğunu MHO-ya bildirən üçüncü tərəflər 

Apellyasiya Orqanına yazılı təqdimatlar göndərə və onlara bu Orqan tərəfindən dinlənilmək imkanı verilə bilər.

  

 

5. Ümumi qayda olaraq, icraat prosesi mübahisə tərəfinin rəsmi olaraq apellyasiya şikayəti qərarını 

bildirdiyi tarixdən, Apelyasiya Orqanının öz hesabatını yaydığı tarixə qədər 60 gündən çox olmamalıdır. Öz 

vaxt cədvəlini tərtib edərkən, Apellyasiya Orqanı mümkün olduqda, 4-cü Maddənin 9-cu bəndinin müddəalarını 

nəzərə almalıdır. Apellyasiya Orqanı öz hesabatını 60 gün ərzində verə bilməyəcəyi qənaətinə gələrsə, öz 

hesabatını təqdim edəcəyi müddəti qiymətləndirməklə gecikmənin səbəblərini MHO-ya yazılı şəkildə 

bildirməlidir. İcraat heç bir halda 90 günü ötməməlidir. 

 

                                                      
7 Əgər 16-cı Maddənin 1-ci və 4-cü bəndlərinin tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün verilən vaxt müddəti ərzində 

MHO iclası planlaşdırılmazsa, bu məqsədlə MHO iclası keçirilir. 



6. Şikayət panelin hesabatında əhatə olunmuş qanuni məsələlər və panel tərəfindən hazırlanmış hüquqi 

təfsirlər ilə məhdudlaşmalıdır.  

 

7. Apellyasiya Orqanı tələb edildiyi üzrə müvafiq inzibati və hüquqi dəstək ilə təmin olunmalıdır.  

 

8. Apellyasiya Orqanında xidmət edən şəxslərin xərcləri, o cümlədən səyahət və yaşayış xərcləri, Büdcə, 

Maliyyə və İnzibati Komitənin tövsiyələrinə əsaslanan Baş Şura tərəfindən qəbul edilən meyarlara uyğun olaraq 

ÜTT büdcəsindən qarşılanır. 

 

Apellyasiya Baxışı üzrə Prosedurlar 

 

9. İş posedurları Apellyasiya Orqanı tərəfindən MHO Sədri və Baş Direktor ilə məsləhətləşdirilərək tərtib 

olunmalı və məlumat üçün Üzvlərə çatdırılmalıdır.    

 

10. Apellyasiya Orqanının icraatı məxfi olmalıdır. Apellyasiya Orqanın hesabatları mübahisə tərəflərinin  

iştirakı olmadan və təqdim edilən məlumat və edilən bəyanatlar nəzərə alınmaqla hazırlanmalıdır. 

 

11. Apellyasiya Orqanında xidmət edən şəxslər tərəfindən bu orqanın hesabatlarında ifadə olunan fikirlər 

anonim olmalıdır. 

 

12. Apellyasiya Orqanı apellyasiya prosesi zamanı 6-cı bəndə uyğun olaraq qaldırılan hər bir məsələyə 

baxmalıdır.  

 

13. Apellyasiya Orqanı panelin gəldiyi hüquqi qənaət və nəticələri qüvvədə saxlaya, dəyişə və ya ləğv edə  

bilər. 

 

 

Apellyasiya Orqanının Hesabatlarının Qəbulu  

 

14. Apellyasiya Orqanının hesabatı MHO tərəfindən qəbul edilir və bu hesabatın Üzvlərə8 çatdırılmasının  

ardından 30 gün ərzində MHO tərəfindən konsensus yolu ilə onu qəbul etməmək barədə qərar verilmədikdə 

Apellyasiya Orqanının hesabatı mübahisə tərəfləri tərəfindən qeyd-şərtsiz qəbul edilir. Bu qəbul proseduru 

Üzvlərin Apellyasiya Orqanının hesabatına öz fikirlərini ifadə etmək hüququna xələl gətirmir.  

 

 

Maddə 18 

 

Panel və ya Apellyasiya Orqanı ilə Əlaqələr 

 

1. Panel və ya Apellyasiya Orqanı tərəfindən baxılan məsələlərlə bağlı panel və ya Apellyasiya Orqanı ilə 

digər tərəfin iştirakı olmadan təktərəfli qaydada əlaqələr olmamalıdır. 

 

2. Panel və ya Apellyasiya Orqanına verilən yazılı təqdimatlar məxfi saxlanılmalı, mübahisə tərəfləri üçün 

isə əlçatan olmalıdır. Bu Anlaşmada heç bir şey mübahisə tərəfinə öz mövqelərinə dair bəyanatları ictimaiyyətə 

açıqlamaqda mane olmamalıdır. Üzvlər digər bir Üzvün məxfi hesab edərək panelə və ya Apellyasiya Orqanına 

təqdim etdiyi məlumatı gizli saxlamalırdılar. Həmçinin Üzvün tələbi əsasında mübahisə tərəfi öz yazılı 

təqdimatlarının ictimaiyyətə açıqlana biləcək məlumatlardan ibarət qeyri-məxfi xülasəsini təqdim etməlidir. 

 

Maddə 19 

 

Panel və Apellyasiya Orqanının Tövsiyələri 

 

                                                      
8 Əgər bu müddət ərzində MHO iclası planlaşdırılmayıbsa, bu məqsədlə MHO-nun belə bir iclası keçirilir. 



1. Panel və ya Apellyasiya Orqanı tədbirin əhatə edilən sazişlə ziddiyyət təşkil etdiyi qənaətinə gəldikdə, 

aidiyyatı Üzvə9 tədbiri həmin sazişlə10 uyğunlaşdırmağı tövsiyə edir. Öz tövsiyələrindən əlavə, panel və ya 

Apellyasiya Orqanı aidiyyatı Üzvə tövsiyələri yerinə yetirə biləcəyi yollar barədə təkliflər edə bilər.  

 

2. 3-cü Maddənin 2-ci bəndinə müvafiq olaraq, panel və Apellyasiya Orqanı öz qənaətlərində və 

tövsiyələrində əhatə edilən sazişlərdə verilən hüquq və öhdəliklərə əlavələr edə və ya onları azalda bilməz. 

 

 

Maddə 20 

 

MHO Qərarları üçün Vaxt Çərçivəsi 

 

 Mübahisə tərəfləri ilə digər bir razılaşma olmadığı təqdirdə, MHO-nun paneli yaratdığı tarixdən panel 

və ya apellyasiya hesabatını qəbul etməyi məqbul hesab etdiyi tarixə qədər olan müddət, ümumi qayda olaraq 

panelin hesabatından apellyasiya şikayəti təqdim olunmadıqda 9 ayı və ya belə şikayət təqdim olunduqda isə 12 

ayı keçməməlidir. İstər panel, istərsə də Apellyasiya Orqanı 12-ci Maddənin 9-cu bəndinə və ya 17-ci Maddənin 

5-ci bəndinə müvafiq olaraq öz hesabatını təqdim etmək üçün olan vaxtı artırmaq istədikdə, tələb olunan əlavə 

vaxt yuxarıdakı müddətlərə əlavə olunur.  

 

 

Maddə 21 

 

Tövsiyələrin və Qərarların Yerinə Yetirilməsinə Nəzarət 

 

1. MHO-nun tövsiyə və qərarlarına tez bir zamanda uyğunluq mübahisələrin bütün Üzvlərin xeyrinə 

effektiv həll olunmasını təmin etmək üçün zəruri hesab olunur. 

 

2. Mübahisənin həlli mövzusu olmuş tədbirlərə gəlincə, inkişaf etməkdə olan Üzv ölkələrin maraqlarına 

təsir edən məsələlərə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

 

3. Aidiyyatı Üzv MHO-nun tövsiyə və qərarlarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı öz niyyətini MHO-ya panel 

və ya Apellyasiya Orqanının hesabatının qəbul edilmə tarixindən etibarən 30 gün ərzində keçirilən MHO  

iclasında11 bildirməlidir. Tövsiyə və qərarları dərhal icra etmək mümkün olmadıqda, aidiyyatı Üzvə bunun üçün 

məqbul vaxt müddəti verilir. Məqbul vaxt müddəti aşağıdakı kimi olmalıdır: 

 

(a) MHO tərəfindən təsdiq edilmək şərtilə aidiyyatı Üzv tərəfindən təklif edilən vaxt müddəti; və 

yaxud belə təsdiq olmadıqda  

 

(b)  tövsiyələrin və qərarların qəbul edildiyi tarixdən etibarən 45 gün ərzində mübahisə tərəflərinin 

qarşılıqlı razılaşdırdığı vaxt müddəti; və yaxud belə razılaşma olmadıqda,  

 

(c)  tövsiyələrin və qərarların qəbul edildiyi tarixdən 90 gün ərzində məcburi arbitraj vasitəsilə 

müəyyən olunan vaxt müdəti. 12  Bu cür arbitrajda arbitr 13  üçün panelin və ya Apellyasiya 

Orqanının tövsiyələrini yerinə yetirmək məqsədilə müvafiq vaxt müddətinin panel və ya 

Apellyasiya Orqanının hesabatının qəbuledilmə tarixindən etibarən 15 aydan çox olmaması 

barədə təlimatlar olmalıdır. Lakin xüsusi şəraitdən asılı olaraq həmin vaxt daha qısa və ya uzun 

ola bilər. 

 

4. 12-ci Maddənin 9-cu bəndinə və ya 17-ci Maddənin 5-ci bəndinə uyğun olaraq panel və ya Apellyasiya 

Orqanının öz hesabatını təqdim etmə müddətini artırdığı hallar istisna olmaqla, mübahisə tərəfləri başqa cür 

                                                      
9 “Aidiyyati Üzv” panelin və ya Apellyasiya Orqanının tövsiyələrinin ünvanlandığı mübahisə tərəfidir. 
10 GATT 1994 və ya digər əhatə edilən sazişlərin pozulması ilə bağlı olmayan hallarda tövsiyələr ilə əlaqədar 26-cı 

Maddəyə baxın.  
11 Bu müddət ərzində MHO iclası planlaşdırılmadıqda, bu məqsədlə MHO iclası keçirilməlidir. 
12 Əgər tərəflər məsələni arbitraja göndərdikdən sonra on gün ərzində arbitr barəsində razılığa gələ bilməzsə, arbitr 

Baş Direktor tərəfindən tərəflərlə məsləhətləşmələrdən sonra on gün ərzində təyin olunur. 
13 “Arbitr” ifadəsi fərdə və ya qrupa istinad kimi təfsir olunmalıdır. 



razılığa gəlməyidiyi halda, panelin MHO tərəfindən yaradıldığı tarixdən məqbul bir müddətinin müəyyən 

olunma tarixinə qədər olan müddət 15 ayı keçməməlidir. İstər panel, istərsə də Apellyasiya Orqanı öz hesabatını 

təqdimetmə tarixini artırmaq istədikdə və mübahisə tərəfləri arasında müstəsna halların olması barədə digər bir 

razılaşma olmadıqda ümumi müddətin 18 ayı keçməməsi şərtilə götürülən əlavə vaxt 15 aylıq müddətə əlavə 

olunmalıdır. 

 

5. Tövsiyələr və qərarların yerinə yetirilməsi üçün görülən tədbirlərin mövcudluğu və ya əhatə edilən 

sazişlərlə uyğunluğu ilə bağlı razılıq olmadıqda, bu mübahisə mübahisəninin həlli prosedurlarına, habelə 

mümkün olduqda ilkin panelə müraciət etməklə həll olunur. Panel öz hesabatını məsələnin ona bildirildiyi 

tarixdən etibarən 90 gün ərzində adiyyəti üzrə paylaşmalıdır. Panel bu zaman çərçivəsində öz hesabatını verə 

bilməyəcəyi qənatinə gələrsə, gecikmənin səbəbləri və hesabatı təqdim edəcəyi vaxt müddətini 

müəyyənləşdirməklə MHO-ya yazılı məlumat verməlidir.  

 

6. MHO qəbul edilmiş tövsiyələrin və ya qərarların yerinə yetirilməsini öz nəzarətində saxlayır. 

Tövsiyələrin və ya qərarların yerinə yetirilməsi məsələsi onların qəbul edilməsinin ardından istənilən Üzv 

tərəfindən istənilən zaman MHO-da qaldırıla bilər. MHO başqa qərar qəbul etmədikdə, tövsiyələrin və 

qərarların yerinə yetirilməsi məsələsi 3-cü bəndə əsasən müvafiq vaxt müddətinin müəyyən edildiyi tarixdən altı 

ay sonra MHO iclasının gündəliyinə salınır və həll olunana kimi MHO-nun gündəliyində qalır. Hər belə MHO 

iclasından ən azı 10 gün əvvəl aidiyyatı Üzv tövsiyələrin və qərarların yerinə yetirilməsi üzrə irəliləyişlər barədə 

MHO-nu yazılı hesabatla təmin etməlidir. 

 

7. Əgər məsələ inkişaf etməkdə olan Üzv ölkə tərəfindən qaldırılarsa, MHO vəziyyətə uyğun olaraq görə 

biləcəyi növbəti tədbirləri nəzərdən keçirməlidir. 

 

8. Əgər məsələ inkişaf etməkdə olan Üzv ölkə tərəfindən qaldırılarsa, görüləcək müvafiq tədbirləri nəzərə 

alaraq, MHO şikayət olunan tədbirlərin yalnız ticarət aspektini deyil, həmçinin onların inkişaf etməkdə olan 

aidiyyatı Üzv ölkənin iqtisadiyyatına təsirini də nəzərə almalıdır. 

 

 

Maddə 22 

 

Təzminat və Güzəştlərin Dayandırılması 

 

1. Təzminat və güzəştlərin və ya digər öhdəliklərin dayandırılması tövsiyələrin və qərarların müvafiq 

zaman müddəti ərzində yerinə yetirilmədiyi halda mümkün olan müvəqqəti tədbirlərdir. Lakin tövsiyənin tam 

yerinə yetirilməsi tədbirin əhatə edilən sazişlərlə uyğunlaşdırılması ilə müqayisədə nə təzminat, nə də 

güzəştlərin və ya digər öhdəliklərin dayandırılmasına üstünlük verilmir. Təzminat könüllüdür və verildiyi 

təqdirdə, əhatə edilən sazişlərə uyğun olmalıdır.   

 

2. Aidiyyatı Üzv əhatə edilən sazişlərlə uzlaşmayan tədbiri onlarla uyğunlaşdıra bilmədikdə və ya 21-ci 

Maddənin 3-cü bəndinə əsasən müvafiq müddət ərzində onu tövsiyələr və qərarlarla başqa cür uyğunlaşdıra 

bilmədikdə, bu Üzv tələb olunduğu halda və müvafiq vaxt müddəti başa çatmazdan əvvəl, qarşılıqlı məqbul 

təzminat hazırlamaq məqsədilə mübahisənin həlli prosedurlarına cəlb olunmuş hər hansı tərəflə danışıqlara 

girməlidir. Əgər müvafiq müddət başa çatdıqdan etibarən 20 gün ərzində qənaətbəxş təzminatla bağlı heç bir 

razılığa gəlinməzsə, mübahisənin həlli prosedurlarına cəlb edilmiş istənilən tərəf MHO-dan təzminatların və ya 

əhatə edilən sazişlər əsasında digər öhdəliklərin aidiyyatı Üzvə tətbiqini dayandırmaq üçün icazə verməsini 

tələb edə bilər. 

 

3. Güzəşt və ya digər öhdəliklərdən hansının dayandırılmasını nəzərdən keçirərkən, şikayətçi tərəf 

aşağıdakı prinsipləri və prosedurları tətbiq etməlidir: 

 

(a) ümumi prinsip odur ki, şikayətçi tərəf ilk olaraq panel və ya Apellyasiya Orqanına görə  

pozuntu və ya digər ləğvedilmə və ya məhdudlaşdırmaların aşkarlandığı sahə(lər)də güzəştləri 

və ya digər öhdəlikləri dayandırmağa çalışmalıdır; 

 



(b) əgər həmin tərəf güzəştlərin və ya digər öhdəliklərin dayandırılmasının eyni sahələrdə əlverişli  

və ya səmərəli olmadığı qənaətindədirsə, o, güzəştləri və ya digər öhdəlikləri eyni saziş 

əsasında digər sahələrdə dayandıra bilər; 

 

(c) əgər həmin tərəf güzəştlərin və ya digər öhdəliklərin eyni saziş əsasında digər sahələrdə 

dayandırılmasının əlverişli və ya səmərəli olmadığı və vəziyyətin kifayət qədər ciddi olduğu  

qənaətindədirsə, o, güzəştləri və ya digər öhdəlikləri digər bir əhatə edilən saziş əsasında  

dayandıra bilər; 

 

(d) yuxarıdakı prinsipləri tətbiq edərkən, tərəf aşağıdakıları nəzərə almalıdır: 

 

(i) Panel və ya Apellyasiya Orqanının pozuntu və digər ləğvedilmələr və ya 

məhdudlaşdırmalar aşkar etdiyi sahələrdəki və ya saziş əsasında aparılan ticarət və belə 

ticarətin həmin tərəf üçün əhəmiyyətini; 

 

(ii)  Ləğvedilmə və məhdudlaşdırmalar ilə əlaqədar əsas iqtisadi ünsürləri, həmçinin 

güzəştlərin  və digər öhdəliklərin dayandırılmasının ümumi iqtisadi nəticələrini; 

  

(e) Əgər həmin tərəf (b) və ya (c) yarımbəndlərinə uyğun olaraq güzəştləri və ya digər öhdəlikləri  

dayandırmaq üçün icazə tələb etmək qərarına gəlirsə, o, bunun səbəblərini öz tələbində qeyd 

etməlidir. Eyni zamanda tələb MHO-ya göndərilməklə yanaşı müvafiq Şuralara və (b) 

yarımbəndinə əsasən  tələb olunduğu halda, müvafiq sektoral orqanlara da  göndərilməlidir; 

 

(f) bu bəndə əsasən, “sektor”: 

 

  (i) mallara münasibətdə, bütün mallar; 

 

(ii) xidmətlərə gəlincə, bu sektorları müəyyənləşdirən hazırkı “Xidmətlərin Sektoral 

Təsanifat Siyahısı”nda göstərildiyi kimi əsas sektor;14 

  

(iii)  ticarətlə əlaqəli əqli mülkiyyət hüquqlarına gəlincə, TRİPS haqqında Sazişin II 

Hissəsinin Bölmə 1, Bölmə 2, Bölmə 3, Bölmə 4, Bölmə 5, Bölmə 6 və ya Bölmə 7-də 

göstərilən əqli mülkiyyət hüquqlarının kateqoriyalarının hər biri və III Hissə və ya IV 

Hissəsinə əsasən öhdəliklər deməkdir; 

 

(g) bu bəndə görə, “saziş”: 

 

(i)  mallarla bağlı bütövlükdə götürülməklə ÜTT Sazişinin Əlavə 1A-da sadalanan sazişlər, 

eləcə də mübahisənin müvafiq tərəflərinin bu sazişlərin tərəfləri olduğu müddətcə 

Məhdud İştirakçıları olan Çoxtərəfli Ticarət Sazişləri; 

 

(ii)  xidmətlərlə bağlı GATS; 

 

(iii)  əqli mülkiyyət hüquqları ilə bağlı TRİPS (Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Ticarət 

Aspektləri) haqqında Saziş deməkdir. 

 

4. MHO tərəfindən icazə verilən güzəştlərin və ya digər öhdəliklərin müvəqqəti dayandırılmasının 

səviyyəsi ləğvedilmə və ya məhdudlaşdırılma səviyyəsinə bərabər olmalıdır. 

 

5. Əgər əhatə edilən saziş dayandırılmanı qadağan edərsə, MHO güzəşt və ya digər öhdəliklərin 

dayandırılmasına icazə verə bilməz. 

 

6. 2-ci bənddə təsvir olunan hal baş verdiyi təqdirdə, MHO konsensus ilə tələbi rədd etmək barədə qərar 

verməyənə kimi, tələb əsasında MHO müvafiq müddət başa çatdıqdan 30 gün ərzində güzəştləri və ya digər 

öhdəlikləri müvəqqəti dayandırmaq üçün icazə verir. Lakin aidiyyatı Üzv dayandırılmanın təklif edilən 

                                                      
14 MTN.GNS/W/120 sənədindəki siyahı on bir sektoru əhatə  edir. 



səviyyəsinə etiraz edərsə və ya şikayətçi tərəfin 3 (b) və ya (c) bəndinə uyğun olaraq güzəşt və ya digər 

öhdəliklərin dayandırılmasını tələb etdikdə 3-cü bənddə göstərilən prinsiplərə və prosedurlara əməl etmədiyini 

iddia edərsə, məsələ arbitraja göndərilməlidir. Bu arbitraj üzvlərə də münasib olduğu təqdirdə, əsas panel 

tərəfindən və ya Baş Direktor tərəfindən təyin olunan arbitr15 tərəfindən həyata keçirilməli və müvafiq müddət 

başa çatdığı tarixdən 60 gün ərzində tamamlanmalıdır. Güzəştlər və ya digər öhdəliklər məhkəmə müddətində 

dayandırıla bilməz. 

 

7. 6-cı bəndə əsasən fəaliyyət göstərən arbitr 16  dayandırılacaq güzəştlərin və ya digər öhdəliklərin 

xarakterini təhlil etmir, əksinə bu cür dayandırılmanın səviyyəsinin ləğvedilmə və ya məhdudlaşdırılma 

səviyyəsi ilə bərabər olub-olmadığını müəyyən edir. Arbitr, həmçinin irəli sürülən güzəştlərin və ya digər 

öhdəliklərin dayandırılmasına əhatə edilən sazişlərə əsasən icazə verilib-verilmədiyini müəyyən edə bilər. 

Lakin, arbitraja göndərilən məsələdə 3-cü bənddə göstərilən prinsiplərə və prosedurlara əməl olunmama iddiası 

varsa, arbitr həmin iddianı araşdırmalıdır. Arbitr həmin prinsiplərə və prosedurlara əməl olunmadığını müəyyən 

etdiyi halda, şikayətçi tərəf onları 3-cü bəndə uyğun olaraq  tətbiq etməlidir. Tərəflər arbitrın qərarını yekun 

qərar olaraq qəbul etməli və aidiyyatı tərəflər ikinci arbitraj axtarmamalıdırlar. MHO arbitrın qərarı barədə 

dərhal məlumatlandırılmalıdır və o, konsensus ilə tələbi rədd etmək barədə qərar vermədikcə, arbitr qərarı ilə 

uyğun olduğu təqdirdə, müraciət əsasında güzəşləri və digər öhdəlikləri müvəqqəti dayandırmağa  icazə 

verməlidir. 

 

8. Güzəştlərin və digər öhdəliklərin dayandırılması müvəqqəti olmalı və yalnız əhatə edilən sazişlərə zidd 

olduğu bilinən tədbir ləğv olunana və ya tövsiyələri və ya qərarları yerinə yetirməli olan Üzvün mənfəətlərin 

ləğv edilməsi və ya məhdudlaşdırılması məsələsinin həllini təmin etdiyi, ya da qarşılıqlı razılaşdırılmış həll 

yoluna nail olunduğu zamana qədər tətbiq olunmalıdır. 21-ci Maddənin 6-cı bəndinə uyğun olaraq, MHO qəbul 

olunmuş tövsiyələrin və ya qərarların yerinə yetirilməsinə, o cümlədən təzminatın təmin olunduğu və ya güzəşt  

və ya digər öhdəliklərin müvəqqəti dayandırıldığı, lakin tədbirin əhatə edilən sazişlərlə uyğunlaşdırılması üçün 

tövsiyələrin yerinə yetirilmədiyi hallara nəzarət etməkdə davam etməlidir. 

 

9. Əhatə edilən sazişlərin mübahisənin həlli ilə bağlı müddəalarına, Üzvün ərazisi daxilində regional və ya 

yerli dövlət və hökumət orqanları tərəfindən nəzarətin təmin olunmasına mane olan tədbirlərlə bağlı müraciət 

oluna bilər. MHO əhatə edilən sazişlərin müddəalarına əməl olunmadığı qənaətinə gələrsə, cavabdeh Üzv 

nəzarəti təmin etmək üçün mümkün ola biləcək müvafiq tədbirləri görməlidir. Əhatə edilən sazişlərin və bu 

Anlaşma təzminat, güzəştlər və ya digər öhdəliklərin dayandırılması ilə əlaqədar müddəaları belə nəzarəti təmin 

etməyin mümkün olmadığı hallarda tətbiq olunur.17 

 

 

Maddə 23 

 

Çoxtərəfli Sistemin Möhkəmləndirilməsi 

 

1. Üzvlər əhatə edilən sazişlər əsasında öhdəliklərin pozulması və ya mənfəətlərin ləğv edilməsi və ya 

məhdudlaşdırılması və ya əhatə edilən sazişlərin məqsədlərinin reallaşdırılmasında maneə yarandığı hallarda 

əvəzin ödənilməsi üçün bu Anlaşmanın qayda və prosedurlarına müraciət etməli və onlara riayət etməlidir.  

 

2. Bu  hallarda Üzvlər: 

 

(a)  bu Anlaşmanın qayda və prosedurlarına əsasən mübahisələrin həllinə müraciət olunan hallardan 

başqa, pozuntunun baş verməsinə, mənfəətlərin ləğv edilməsi və ya məhdudlaşdırılmasına və ya 

əhatə edilən sazişlərin hər hansı bir məqsədinin reallaşdırılmasına yaradılan maneələrə aydınlıq 

gətirmək haqqında qərarlar verməməli və bu cür qərarları panel və ya Apellyasiya Orqanının 

MHO tərəfindən qəbul edilmiş hesabatlarındakı qənaətlərə və yaxud bu Anlaşma əsasında 

verilən arbitraj qərarına uyğun verməli; 

  

                                                      
15 “Arbitr” ifadəsi ilə fərdə və ya qrupa istinad edilir. 
16 “Arbitr” ifadəsi ilə fərdə və ya qrupa, və yaxud hakim olaraq xidmət edən əsas panelin üzvlərinə istinad edilir.  
17 Üzvün ərazisi daxilində regional və ya yerli dövlət və ya hökumət orqanları tərəfindən görülən tədbirlərlə bağlı 

hər hansı əhatə edilən sazişlərin müddəaları bu bəndin müddəalarından fərqli olduqda, əhatə edilən sazişlərin müddəaları 

üstün tutulur. 



(b)  aidiyyatı Üzv tərəfindən tövsiyə və qərarların yerinə yetirilməsi məqsədilə müvafiq müddət 

müəyyən etmək üçün 21-ci Maddədə göstərilən prosedurlara əməl etməli; və 

  

(c) güzəştlərin və digər öhdəliklərin dayandırılma səviyyəsini müəyyən etmək üçün 22-ci Maddədə 

göstərilən prosedurlara əməl etməli və müvafiq müddət ərzində tövsiyə və qərarları yerinə 

yetirə bilməyən aidiyyatı Üzvə cavab olaraq əhatə edilən sazişlər əsasında güzəşt və ya digər 

öhdəlikləri müvəqqəti dayandırmadan əvvəl, həmin prosedurlara uyğun olaraq MHO-nun 

icazəsini əldə etməlidirlər.  

 

 

Maddə 24 

 

Ən Az İnkişaf Etmiş Üzv Ölkələr ilə bağlı Xüsusi Prosedurlar 

 

1. Ən az inkişaf etmiş Üzv ölkənin cəlb olunduğu mübahisənin səbəblərinin müəyyənləşdirilməsinin və 

mübahisənin həlli prosedurlarının bütün mərhələlərində ən az inkişaf etmiş Üzv ölkənin xüsusi vəziyyətinə 

ayrıca diqqət yetirilməlidir. Bu mənada, Üzvlər ən az inkişaf etmiş üzv ölkənin cəlb olunduğu bu prosedurlar 

üzrə məsələlərin qaldırılmasında lazımi təmkinlilik göstərməlidirlər. Əgər ən az inkişaf etmiş Üzv ölkə 

tərəfindən görülən tədbir nəticəsində mənfəətlərin ləğvi və ya məhdudlaşdırılması halları aşkar olunarsa, 

şikayətçi tərəflər təzminat üçün müraciət edərkən və ya bu prosedurlara uyğun olaraq güzəştlərin və ya digər 

öhdəliklərin tətbiqini dayandırmaq üçün icazə istəyərkən, lazımi təmkinlilik göstərməlidilər.  

 

2.  Ən az inkişaf etmiş Üzv ölkənin cəlb olunduğu mübahisənin həlli işlərində məsləhətləşmələr zamanı 

qənaətbəxş həll yolu tapılmadıqda, Baş Direktor və ya MHO Sədri ən az inkişaf etmiş Üzv ölkə tərəfindən 

panelə müraciət edilməmişdən əvvəl və Üzvün tələbi əsasında tərəflərə mübahisənin həllində yardım göstərmək 

məqsədilə öz vasitəçilik xidməti, barışıq və mediasiya xidmətini təklif edir. Yuxarıda qeyd edilən yardımı 

göstərərkən, Baş Direktor və ya MHO Sədri müvafiq hesab etdiyi istənilən mənbədən məsləhət ala  bilər. 

 

 

Maddə 25 

 

Arbitraj 

 

1. Mübahisənin həllinə alternativ vasitə kimi ÜTT nəzdində yaradılan çevik arbitraj hər iki tərəf tərəfindən 

aydın müəyyən olunmuş məsələlərlə bağlı müəyyən mübahisələrin həllini asanlaşdıra bilir.  

 

2. Bu Anlaşmada nəzərdə tutulan digər hallar istisna olmaqla, arbitraja müraciət, yerinə yetiriləcək 

prosedurlarda razılığa gələn tərəflərin qarşılıqlı razılığına əsaslanmalıdır. Arbitraja müraciət etməklə bağlı 

razılaşmalar barədə bütün Üzvlər arbitraj prosesi başlamazdan kifayət qədər əvvəl məlumatlandırılmalıdır.   

 

3. Digər Üzvlər yalnız arbitraja müraciət etməyə dair razılığa gəlmiş tərəflərin razılığı ilə arbitraj 

prosesinin tərəfi ola bilərlər. Prosesin tərəfləri arbitrajın çıxardığı qərara riayət edəcəkləri barədə razılaşırlar. 

Arbitraj qərarı MHO-ya və burada göstərilənlərlə əlaqədar hər hansı Üzvün istənilən məsələni qaldıra biləcəyi 

müvafiq razılaşma üzrə Şura və Komitəyə bildirilməlidir.  

 

4.  Bu Anlaşmanın 21-ci və 22-ci Maddələri arbitraj qərarlarına mutatis mutandis qaydasında (lazımi 

dəyişikliklər edilməklə) tətbiq edilir.  

 



 

Maddə 26 

 

1. GATT 1994-ün  XXIII Maddəsinin 1(b) Bəndində Qeyd Edilən Pozuntu Olmayan Şikayətlər  

 

 GATT 1994-ün XXIII Maddəsinin 1(b) bəndinin müddəalarının əhatə edilən sazişlərə tətbiq oluna 

bildiyi halda panel və ya Apellyasiya Orqanı, yalnız mübahisə tərəfinin hər hansı tədbirin həmin sazişin 

müddəaları ilə zidd olub-olmamasından asılı olmayaraq Üzv tərəfindən tətbiq olunması nəticəsində müvafiq 

əhatə edilən sazişlər üzrə hər hansı mənfəətinin birbaşa və ya dolayı yolla ləğvi və ya məhdudlaşdırılması və ya 

həmin sazişin hər hansı bir məqsədinə çatmaqda maneə yaradıldığını hesab etdiyi halda, qərarlar və tövsiyələr 

verə bilər. Aidiyyəti tərəfin belə hesab etdiyi və panel və ya Apellyasiya Orqanının müvafiq tədbirin GATT 

1994-ün XXIII Maddəsinin 1(b) bəndinin müddəalarının tətbiq olunduğu əhatə edilən sazişlərin müddəaları ilə 

zidd olmadığını müəyyən etdiyi halda, bu Anlaşmadakı prosedurlar aşağıdakılara riayət olunmaqla tətbiq 

olunur: 

 

 (a) şikayətçi tərəf müvafiq əhatə edilən sazişlərlə zidd olmayan tədbirlə bağlı hər hansı şikayəti 

dəstəkləmək üçün ətraflı əsaslandırma təqdim etməlidir; 

 

 (b) əgər tədbirin bu Anlaşmanı pozmadan müvafiq əhatə edilən sazişlərə əsasən mənfəətləri  ləğv 

etdiyi və ya azaltdığı, ya da bu Anlaşmanın məqsədlərinə nail olmağa mane olduğu hesab 

edilərsə, tədbirin ləğv edilməsi məcburi deyildir. Belə ki, bu hallarda panel və ya Apellyasiya 

Orqanı aidiyyatı Üzvün qarşılıqlı razılıqlı tənzimlənməyə nail olmasını tövsiyə edir; 

 

 (c) 21-ci Maddənin müddəalarına baxmayaraq, hər hansı tərəfin tələbi əsasında 21-ci Maddənin 3-

cü bəndində nəzərdə tutulan arbitraj ləğv edilmiş və ya məhdudlaşdırılmış mənfəətlərin 

səviyyəsini müəyyən edə və həmçinin qarşılıqlı razılaşmaya nail olma yolları və vasitələrini 

təklif edə bilər ki, bu cür təkliflər mübahisə tərəflərinin üzərinə öhdəlik qoymamalıdır; 

 

 (d) 22-ci Maddənin 1-ci bəndinin müddəalarına baxmayaraq, təzminat mübahisənin yekun həll yolu 

kimi qarşılıqlı razılıqlı tənzimlənmənin bir hissəsi ola bilər. 

 

2. GATT 1994-ün  XXIII Maddəsinin 1(c) Bəndində Qeyd Edilən Şikayət Növü 

 

 GATT 1994-ün XXIII Maddəsinin 1(c) bəndinin müddəaları əhatə edilən sazişlərə tətbiq oluna bildiyi 

halda, tərəf yalnız hər hansı bir mənfəətdən müvafiq əhatə edilən sazişlər əsasında birbaşa və ya dolayısıyla 

məhrum edildiyini və ya zərər yetirildiyini və ya həmin sazişin hər hansı bir məqsədinə çatmaqda GATT 1994-

ün XXIII Maddəsinin 1(a) və 1(b) bəndlərinin müddəaları tətbiq olunduğu hallardan başqa halın mövcud olması 

nəticəsində maneə yarandığını hesab edərsə, panel qərarlar və tövsiyələr verə bilər. Aidiyyəti tərəfin fikirləri 

nəzərə alınmaqla, panel məsələnin bu bəndlə bağlı olduğunu nüəyyənləşdirdikdə, bu Anlaşmanın prosedurları 

yalnız panelin hesabatının Üzvlərə çatdırıldığı icraatlara daxil olanları da əhatə etməklə tətbiq olunur. 12 aprel 

1989-cu il tarixli Qərarda (İSD 36S/61-67) qeyd edilən mübahisənin həlli qayda və prosedurları qəbuledilmə, 

həmçinin tövsiyələrin və qərarların yerinə yetirilməsi və icrasına nəzarət baxımından tətbiq olunmalıdır. 

Həmçinin aşağıdakılar da tətbiq olunmalıdır: 

 

(a) şikayətçi tərəf, bu bənddə əhatə olunan məsələlərlə bağlı hər hansı arqument irəli sürərkən onu 

dəstəkləmək üçün ətraflı əsaslandırma təqdim etməlidir; 

 

(b) bu bənddə əhatə olunan məsələlərin daxil olduğu işlərdə, panel, mübahisənin həlli ilə bağlı bu 

bənddə əhatə olunanlardan başqa məsələlərin də daxil olduğunu aşkar edərsə, belə məsələləri 

MHO-ya ünvanlayaraq məruzə etməli və bu bəndə daxil olan məsələlərə dair ayrıca hesabat 

təqdim etməlidir. 

 

 

 



Maddə 27 

 

Katibliyin Öhdəlikləri 

 

1. Katiblik paneli katibliklə bağlı və texniki dəstəklə təmin etmək, xüsusilə də məşğul olduğu məsələlərin 

hüquqi, tarixi, prosessual aspektlərində yardım etmək öhdəliyi daşıyır.  

 

2. Katiblik tərəfindən mübahisənin həlli ilə bağlı Üzvlərin müraciətinə əsasən onlara yardım edilərkən, 

inkişaf etməkdə olan Üzv ölkəyə mübahisənin həllində əlavə hüquqi məsləhət və dəstək təmin etməyə ehtiyac 

ola bilər. Bu məqsədlə müvafiq müraciət əsasında Katiblik hər hansı inkişaf etməkdə olan Üzv ölkəni ÜTT-nin 

texniki əməkdaşlıq xidmətlərindən ixtisaslaşmış hüquqi mütəxəssislə təmin etməlidir. Bu mütəxəssis inkişaf 

etməkdə olan Üzv ölkəyə Katibliyin davamlı bitərəfliyini təmin edən şəkildə yardım etməlidir.  

 

3. Katiblik maraqlanan Üzvlər üçün mübahisələrin həlli prosedurları və təcrübələri ilə bağlı onların 

mütəxəssislərinin daha çox məlumatlı olmalarına imkan yaradan xüsusi təlim kursları təşkil edir.  

 

 

ƏLAVƏ 1 

 

ANLAŞMANIN ƏHATƏ ETDİYİ SAZİŞLƏR 

 

 

(A) Ümumdünya Ticarət Təşkilatının Yaradılması haqqında Saziş  

 

(B) Çoxtərəfli Ticarət Sazişləri  

 

 Əlavə 1A: Mallarla Ticarəti üzrə Çoxtərəfli Sazişlər 

 Əlavə 1B: Xidmətlərlə Ticarət  üzrə  Baş Saziş (GATS) 

Əlavə 1C: Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Ticarət Aspektləri üzrə Saziş (TRİPS); 

 

 Əlavə 2: Mübahisələrin Həllini Tənzimləyən Qaydalar və Prosedurlar üzrə Anlaşma; 

 

(C) Məhdud İştirakçıları olan Çoxtərəfli Ticarət Sazişləri  

 

 Əlavə 4: Mülki Aviasiya Ticarəti üzrə Saziş 

   Dövlət Satınalmaları üzrə Saziş 

   Süd Məhsulları üzrə Beynəlxalq Saziş 

   Mal Əti üzrə Beynəlxalq Saziş 

 

 Bu Anlaşmanın Məhdud İştirakçıları olan Çoxtərəfli Ticarət Sazişlərinə tətbiqi MHO-ya bildirildiyi 

kimi, hər hansı xüsusi və ya əlavə qayda və ya prosedurların Əlavə 2-yə daxil edilməsi də daxil olmaqla, 

Anlaşmanın fərdi sazişlərə tətbiqi üçün şərtləri göstərən hər bir saziş tərəflərinin qəbul etdiyi qərara uyğun 

olmalıdır. 

 

ƏLAVƏ 2  

 

“ƏHATƏ EDİLMİŞ SAZİŞ”LƏRDƏ ƏHATƏ OLUNAN XÜSUSİ VƏ YA  

ƏLAVƏ QAYDALAR VƏ PROSEDURLAR 

 

 

Saziş    Qayda və Prosedurlar 

 

Sanitar və Fitosanitar Tədbirlərin Tətbiqi üzrə Saziş  11.2 

 

Toxuculuq Məmulatları və Geyim üzrə Saziş  2.14, 2.21, 4.4, 5.2, 5.4, 5.6, 6.9,  

 6.10, 6.11, 8.1-dən 8.12-ə kimi 

 



Ticarətə Texniki Maneələr haqqında Saziş  14.2-dən 14.4-ə kimi, Əlavə 2 

 

GATT 1994-ün VI Maddəsinin İcrası üzrə Saziş   17.4-dən 17.7-ə kimi 

 

GATT 1994-ün VII Maddəsinin İcrası üzrə Saziş  19.3-dan 19.5-ə, Əlavə II.2(f), 3, 9, 21 

 

Subsidiyalar və Kompensasiya Tədbirləri üzrə Saziş  4.2-dən 4.12-ə, 6.6, 7.2-dən 7.10-ə, 8.5, 

             Qeyd 35, 24.4, 27.7, Əlavə V 

 

Xidmətlərlə Ticarəti üzrə Baş Saziş (GATS)  XXII:3, XXIII:3 

 Maliyyə Xidmətləri üzrə Əlavə  4 

Hava Nəqliyyatı Xidmətləri üzrə Əlavə  4 

 

GATS üzrə Mübahisələrin Həllinin Müəyyən Prosedurlarına dair Qərar  1-dən 5-ə kimi 

 

 

 Bu Əlavədəki qayda və prosedurların siyahısına bu konteksdə yalnız bir hissəsi müvafiq olan müddəalar 

da daxildir. 

 

 Məhdud iştirakçıları olan Çoxtərəfli Ticarət Sazişlərindəki hər hansı xüsusi və ya əlavə qayda və ya 

prosedurlar hər bir sazişin səlahiyyətli orqanı tərəfindən müəyyən olunduğu və MHO-ya bildirildiyi kimidir. 

 

 

ƏLAVƏ 3 

 

İŞ  PROSEDURLARI 

 

 

l. Panel öz iş prosesində bu Anlaşmanın müvafiq müddəalarına əməl etməlidir. Bundan əlavə aşağıdakı iş 

prosedurları da tətbiq olunur. 

 

2. Panel qapalı iclaslar keçirir. Mübahisə tərəfləri və maraqlı tərəflər yalnız panel tərəfindən dəvət 

olunduqda iclaslarda iştirak edir.   

 

3. Panelin müzakirələri və ona təqdim olunan sənədlər məxfi saxlanılmaıdır. Bu Anlaşmada heç bir şey 

mübahisə tərəfinin öz mövqeyinə dair bəyanatları ictimaiyyətə açıqlamasına mane ola bilməz. Üzvlər digər bir 

Üzv tərəfindən panelə təqdim olunan və həmin Üzv tərəfindən məxfi olaraq müəyyənləşdirilən məlumatları gizli 

saxlamalıdırlar. Mübahisə tərəfi yazılı təqdimatların məxfi variantını panelə təqdim etdikdə, Üzvün xahişi 

əsasında, həmçinin öz yazılı təqdimatlarının ictimaiyyətə açıqlana biləcək məlumatlardan ibarət qeyri-məxfi 

xülasəsini təqdim etməlidir. 

 

4. Panelin tərəflərlə ilk əsas görüşündən əvvəl mübahisə tərəfləri məsələyə dair faktların və öz əsaslarının 

qeyd olunduğu yazılı təqdimatlarını panelə təqdim etməlidirlər. 

 

5. Panel tərəflərlə ilk əsas görüşündə şikayətçi tərəfdən öz məsələsini müzakirəyə təqdim etməyi tələb edir. 

Bunun ardınca, elə həmin iclasda şikayət edilən tərəfdən də öz mövqeyini bildirməsi tələb edilir. 

 

6. Mübahisədəki maraqlarını MHO-ya bildirən bütün üçüncü tərəflər panelin ilk əsas iclasının sessiyası 

zamanı məsələ ilə bağlı öz fikirlərini yazılı şəkildə təqdim etməyə dəvət olunurlar. Belə üçüncü tərəflər bütün  

sessiya ərzində iştirak edə bilərlər. 

 

7. Rəsmi təkziblər panelin ikinci əsas iclasında edilməlidir. Şikayət olunan tərəf ilk, şikayətçi tərəf isə onun 

ardınca sözalma hüququna malik olur. Tərəflər yazılı təkziblərini panelə həmin toplantıdan öncə təqdim 

etməlidir.   

 

8. Panel istənilən vaxt tərəflərə suallar verə və onlardan ya iclas ərzində, ya da yazılı şəkildə izahatlar tələb 

edə bilər. 



 

9. Mübahisə tərəfləri və 10-cu Maddəyə uyğun olaraq öz fikirlərini bildirmək üçün dəvət olunan hər hansı 

üçüncü tərəf özlərinin şifahi bəyanatlarının yazılı variantını panelə təqdim etməlidirlər. 

 

10. Tam şəffaflıq məqsədilə təqdimatlar, təkziblər və 5-9-cu bəndlərdə istinad edilən bəyanatlar tərəflərin 

iştirakı ilə edilməlidir. Bundan əlavə, hər bir tərəfin yazılı təqdimatları, habelə hesabatın təsviredici hissəsinə 

dair rəylər və panel tərəfindən verilən sualların cavabları digər tərəf və ya tərəflər üçün əlçatan olmalıdır.   

 

11. Panel üçün spesifik olan əlavə prosedurlar. 

 

12. Panelin fəaliyyəti üçün tərtib olunan vaxt cədvəli: 

 

(a)  tərəflərin ilk yazılı təqdimatlarının qəbul edilməsi: 

 

 (1) Şikayət edən Tərəf:  _______   3-6 həftə 

 (2) Şikayət olunan Tərəf:  _______   2-3 həftə 

 

(b) Tərəflərlə ilk əsas iclasın tarixi, vaxtı və yeri; 

              üçüncü tərəflərin toplantısı:  _______   1-2 həftə 

 

(c)  Tərəflərin yazılı təkziblərinin alınması: _______   2-3 həftə 

 

(d)  Tərəflərlə ikinci əsas iclasın tarixi, vaxtı və yeri:        ________  1-2 həftə 

 

 (e)  Hesabatın təsviredici hissəsinin tərəflərə elan edilməsi:  _______   2-4 həftə 

 

 (f)  Tərəflərin hesabatın təsviredici hissəsinə dair rəylərinin qəbul edilməsi:  _______  2 həftə 

 

 (g) Aralıq hesabatın, habelə qərarların və nəticələrin tərəflərə elan edilməsi:  _______ 2-4 həftə 

 

 (h) Hesabatın hissə(ləri)sinin nəzərdən keçirilməsini tələb etmək üçün tərəfə verilən son tarix__1 həftə 

 

 (i) Panel tərəfindən baxış müddəti, habelə tərəflər ilə mümkün əlavə görüş:    _____  2 həftə 

 

 (j) Mübahisə tərəflərinə yekun hesabatın elan edilməsi: _______ 2 həftə 

 

 (k) Yekun hesabatın Üzvlərə təqdim edilməsi: _______ 3 həftə 

 

 

 Yuxarıdakı təqvim müddətləri gözlənilməz hadisələr səbəbindən dəyişdirilə bilər. Tələb olunduqda, 

tərəflərlə əlavə görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmalıdır.  

 

 

ƏLAVƏ 4 

 

EKSPERT ARAŞDIRMA QRUPLARI 

 

 

 Aşağıdakı qayda və prosedurlar 13-cü Maddənin 2-c bəndinə uyğun olaraq yaradılmış ekspert araşdırma 

qruplarına tətbiq olunur.  

 

1. Ekspert araşdırma qrupları panelin səlahiyyəti altındadır. Onların istinad şərtləri və müfəssəl iş 

prosedurları  panel tərəfindən müəyyənləşdirilir və onlar panelə məruzə edirlər. 

 

2. Ekspert araşdırma qruplarının tərkibi sözügedən sahədə peşəkar olan və təcrübəyə malik şəxslərdən 

müəyyənləşdirilməlidir. 

 



3. Panel müvafiq elmi ekspertizanın başqa cür yerinə yetirilməsinin mümkün olmadığı qənaətinə gəldiyi 

xüsusi hallar istisna olmaqla, mübahisə tərəflərinin birgə razılığı olmadan, mübahisə tərəflərinin vətəndaşları 

ekspert araşdırma qrupunda xidmət edə bilməzlər. Mübahisə tərəflərinin hökumət rəsmiləri ekspert araşdırma 

qrupunda çalışa bilməz. Ekspert araşdırma qruplarının üzvləri nə hökumət təmsilçiləri, nə də hər hansı təkilatın 

nümayəndələri kimi deyil fərdi səlahiyyətləri əsasında çıxış etməlidirlər. Buna görə hökumətlər və ya təşkilatlar 

ekspert araşdırma qrupunun qarşısında duran məsələlər ilə bağlı onlara təlimatlar verməməlidirlər.  

 

4. Ekspert araşdırma qrupları uyğun hesab etdikləri hər hansı mənbədən məsləhət ala və məlumat və texniki 

məsləhət əldə edə bilərlər. Ekspert araşdırma qrupu belə bir məlumatı və ya məsləhəti Üzvün yurisdiksiyasında 

olan mənbədən əldə etməzdən əvvəl, həmin Üzvün hökumətini məlumatlandırmalıdır. Hər hansı Üzv ekspert 

araşdırma qrupunun zəruri və müvafiq hesab etdiyi təqdirdə, bu məlumatın əldə edilməsi üçün müraciətinə 

dərhal və tam cavab verməlidir. 

 

5. Məxfi xarakterli olmadıqda, mübahisə tərəflərinin ekspert araşdırma qrupuna verilən bütün müvafiq 

məlumatları əldə etmək imkanı olmalıdır. Ekspert araşdırma qrupuna verilən məxfi məlumat müvafiq hökumət, 

təşkilat və ya məlumatı verən şəxs tərəfindən rəsmi icazə olmadan açıqlana bilməz. Ekspert araşdırma 

qrupundan belə bir məlumat tələb olunduqda və bu məlumatın ekspert araşdırma qrupu tərəfindən 

açıqlanmasına icazə verilmədikdə, məlumatın qeyri-məxfi xülasəsi məlumatı təqdim edən hökumət, təşkilat və 

ya şəxs tərəfindən təmin olunacaqdır. 

 

6. Mübahisə tərəflərinin rəylərini almaq və müvafiq olduqda panelə təqdim olunan zaman mübahisə 

tərəflərinə də veriləcək yekun hesabatda nəzərə almaq məqsədilə ekspert araşdırma qrupu hesabatın layihəsini 

mübahisə tərəflərinə təqdim edir. Ekspert araşdırma qrupunun yekun hesabatı yalnız məsləhət xarakterli 

olmalıdır. 

 


