
SUBSİDİYALAR VƏ KOMPENSASİYA TƏDBİRLƏRİ HAQQINDA SAZİŞ 

 

Üzvlər aşağıdakılara dair razılığa gəlirlər: 

I HİSSƏ: ÜMUMİ MÜDDƏALAR  

Maddə 1 

Subsidiya anlayışı  

 

1.1    Bu Sazişin məqsədləri üçün, subsidiyanın aşağıdakı hallarda mövcud olduğu 

hesab olunur: 

(а)(1) üzvün ərazisi daxilində hökumət və ya istənilən publik orqan 

(bu Sazişdə bundan sonra - “hökumət”) tərəfindən maliyyə 

yardımı göstərildikdə, yəni: 

(i) hökumət pul vəsaitlərinin birbaşa köçürülməsini həyata 

keçirdikdə (məsələn, dotasiyalar, kreditlər şəklində və ya 

səhmlərin alınması yolu ilə) və vəsaitlərin və öhdəliklərin 

(məsələn, kredit zəmanəti) birbaşa köçürülməsi potensialı 

olduqda;  

 (ii) hökumət ona çatacaq gəlirləri yığmaqdan imtina etdikdə və ya 

yığmadıqda (məsələn, vergi kreditləri kimi fiskal güzəştlər)1; 

(iii) hökumət ümumi infrastrukturdan əlavə mal və xidmətləri təmin 

etdikdə, və ya malları aldıqda; 

(iv) hökumət maliyyələşmə mexanizmlərinə ödənişlər etdikdə, və ya 

xüsusi quruma, adətən hökumət üzərinə qoyulan, həmçinin 

hökumətin adi təcrübəsindən faktiki olaraq fərqlənməyən şərtlər 

əsasında (i)-(iii) yarımbəndlərində qeyd edilən funksiyaların bir 

və ya bir neçəsinin yerinə yetirilməsini tapşırdıqda 

və ya  

(а)(2) GATT 1994-ün ХVI maddəsinə uyğun olaraq gəlir və qiymət 

dəstəyinin istənilən forması mövcud olduqda; 

və 

(b) bununla fayda təmin edildiyi halda. 

1.2 II hissənin müddəaları və ya III və ya V hissələrin müddəaları 1-ci bənddə 

verilən anlayışa uyğun olaraq subsidiyaya, yalnız belə subsidiya 2-ci maddənin 

müddəalarına uyğun olaraq spesifik olduğu təqdirdə aid edilir.  

                                                 

1 GATT 1994-ün XVI maddəsinin müddəalarına (XVI Maddəyə qeyd) və bu Sazişin I – III Əlavələrinin 

müddəalarına uyğun olaraq, ixrac edilən malın daxili istifadə üçün nəzərdə tutulan analoji maldan tutulan 

rüsumlardan və vergilərdən azad edilməsi, və ya belə rüsumların və vergilərin faktiki hesablanan məbləğdən çox 

olmayan həcmdə azaldılması subsidiya kimi qiymətləndirilməməlidir. 



Maddə 2 

Spesifiklik  

 

2.1 1-ci maddənin 1-ci bəndində müəyyən edildiyi kimi subsidiyanın 

subsidiyalaşdıran orqanın yurisdiksiyası daxilində olan müəssisə və ya sənaye 

sahələri, yaxud müəssisə və ya sənaye sahələrinin qrupları (bu Sazişdə bundan sonra 

“müəyyən müəssisələr”) üçün spesifik olduğunu müəyyən etmək üçün aşağıdakı 

prinsiplər tətbiq edilir: 

 

(а) əgər subsidiyalaşdıran orqan və ya subsidiyalaşdıran orqanın əsasında 

fəaliyyət göstərdiyi qanunvericilik müəyyən müəssisələrin subsidiyaya 

çıxışını dəqiqliklə məhdudlaşdırırsa, bu cür subsidiya spesifik hesab 

ediləcəkdir.  

 (b) əgər subsidiyalaşdıran orqan və ya subsidiyalaşdıran orqanın əsasında 

fəaliyyət göstərdiyi qanunvericilik subsidiyaları əldə etmək hüququnu 

və subsidiyaların həcmini müəyyən edən obyektiv meyarlar və şərtlər2 

təyin edirsə spesifiklik mövcud olmur, bu şərtlə ki, əldə etmək hüququ 

avtomatik olsun və bu cür meyarlar və şərtlər dəqiqliklə yerinə 

yetirilsin. Meyarlar və şərtlər qanunda, təlimatda, aktda və ya digər 

rəsmi sənədlərdə elə dəqiqliklə qeyd edilməlidir ki, onları yoxlamaq 

mümkün olsun. 

(с) əgər, (а) və (b) yarımbəndlərində qeyd edilən prinsiplərin tətbiqindən 

irəli gələn qeyri-spesifiklik görüntüsünə baxmayaraq subsidiyanın 

həqiqətən spesifik ola biləcəyini hesab etmək üçün əsaslar varsa, digər 

amillər nəzərə alına bilər. Bu cür amillərə aiddir: məhdud sayda 

müəyyən müəssisələrin subsidiyalaşdırma proqramından istifadə 

etməsi, müəyyən müəssisələrin başlıca istifadəsi, qeyri-proporsional 

olaraq böyük məbləğlərdə subsidiyaların müəyyən müəssisələrə 

verilməsi, eləcə də subsidiyanı3 verərkən subsidiyalaşdıran orqanın 

malik olduğu diskresion səlahiyyətin icrası qaydası. Bu yarımbənd 

tətbiq edilərkən, subsidiyalaşdıran orqanın yurisdiksiyası daxilində 

iqtisadi fəaliyyətlərin şaxələndirilməsi dərəcəsi, həmçinin subsidiya 

proqramının fəaliyyətdə olduğu vaxt müddəti nəzərə alınmalıdır.   

2.2 İstifadəsi subsidiyalaşdıran orqanın yurisdiksiyasında olan müəyyən edilən 

coğrafi regionda yerləşən müəssisələrlə məhdudlaşan subsidiya spesifikdir. Nəzərdə 

tutulur ki, bütün səviyyələrdə səlahiyyətli hökumət orqanları tərəfindən ümumi olaraq 

tətbiq edilən vergi dərəcələrinin tətbiqi və ya dəyişdirilməsi bu Sazişin məqsədləri 

üçün spesifik subsidiya sayılmamalıdır.  

 

2.3 3-cü maddənin müddəalarına uyğun gələn istənilən subsidiya spesifik kimi 

nəzərdən keçirilir. 

                                                 

2 Bu kontekstə obyektiv meyarlar və şərtlər, məsələn, məşğul olanların sayı və müəssisələrin ölçüləri kimi, 

neytral, digərləri ilə müqayisədə bəzi müəssisələr üçün üstünlüklər yaratmayan, iqtisadi xarakterə malik və 

horizontal üsulla tətbiq edilən meyarlar deməkdir. 

3 Bu mənada, xüsusilə, subsidiyalaşdırma üçün sorğuların rədd edilməsinin və ya müsbət 

cavablandırılmasının teziliyi haqqında məlumat və müvafiq qərarların səbəbləri nəzərə alınmalıdır. 



2.4 Bu maddənin müddəalarına uyğun olaraq subsidiyanın spesifik xarakterinin 

müəyyən edilməsi müsbət dəlillərə əsaslanmalıdır. 

II HİSSƏ: QADAĞAN EDİLMİŞ SUBSİDİYALAR 

Maddə 3 

Qadağa 

 

3.1 Kənd Təsərrüfatı üzrə Sazişlə nəzərdə tutulan istisnalar nəzərə alınmaqla, 1-ci 

maddənin mənası üzrə, aşağıdakı subsidiyaların verilməsi qadağandır: 

 (а) yeganə və ya bir neçə şərtlərdən biri olaraq qanunla və ya faktiki 

olaraq4 ixracın nəticələri ilə əlaqələnmiş, Əlavə I – də sadalananlar5 

daxil olmaqla, subsidiyalar 

 (b) yeganə və ya bir neçə şərtlərdən biri olaraq qanunla və ya faktiki olaraq 

idxal malları əvəzinə yerli mallardan istifadə ilə əlaqələnmiş 

subsidiyalar 

3.2 Üzv 1-ci bənddə qeyd edilən subsidiyaları verməməli və ya qüvvədə 

saxlamamalıdır.  

Maddə 4 

Hüquqların Mühafizəsi Üzrə Tədbirlər  

 

4.1 Hər hansı üzvün digər üzv tərəfindən qadağan edilmiş subsidiyanın verilməsi 

və ya qüvvədə saxlanılmasına dair əsasının olduğu bütün hallarda, bu üzv digər belə 

üzvə məsləhətləşmələrin aparılması üçün müraciət edə bilər.  

 

4.2 1-ci bənddə nəzərdə tutulan məsləhətləşmələrlə bağlı müraciətə sözügedən 

subsidiyanın mövcudluğu və xarakteri haqqında sübut daxil edilməlidir.  

 

4.3 1-ci bənddə nəzərdə tutulan məsləhətləşmələrlə bağlı müraciət daxil olduqda 

qeyd edilən subsidiyanı verməsi və qüvvədə saxlaması ehtimal olunan üzv mümkün 

qədər tez bir zamanda belə məsləhətləşmələrin aparılmasına başlayır. 

Məsləhətləşmələrin məqsədi hazırkı vəziyyətin təfərrüatlarının dəqiqləşdirilməsi və 

qarşılıqlı razılığın əldə edilməsindən ibarətdir. 

 

4.4 Məsləhətləşmələrlə bağlı müraciət daxil olduğundan 306 gün ərzində heç bir 

qarşılıqlı razılıq əldə edilməzsə belə məsləhətləşmələrin tərəfi olan istənilən üzv təcili 

olaraq Mübahisələrin Həlli üzrə Orqana (“MHO”) tərəfindən panelin yaradılmaması 

                                                 

4 Bu norma, subsidiyanın verilməsinin ixracın nəticələri ilə leqal olaraq şərtləndirilməyən, həqiqətdə 

faktiki yaxud gözlənilən ixrac və ya ixrac gəliri ilə əlaqədar olduğunu sübut edən faktların mövcudluğu zamanı 

həyata keçirilir. İxracatla məşğul olan müəssisəyə subsidiya verilməsi faktı öz-özlüyündə onu hazırki müddəadakı 

anlamda ixracat subsidiyası hesab etmək üçün əsas təşkil edə bilməz. 

5 Əlavə I-də ixrac subsidiyaları olmayan kimi qeyd edilən tədbirlər hazırkı Sazişin bu və digər müddəaları 

ilə qadağan edilmir. 

6 Hazırkı maddədə qeyd edilən istənilən müddət qarşılıqlı razılıq əsasında uzadıla bilər. 



barədə konsensus yolu ilə qərar qəbul edildiyi hal istisna olmaqla, panelin yaradılması 

məqsədilə işi MHO-ya təqdim edə bilər.  

  

4.5 Yaradıldıqdan sonra panel sözügedən tədbirin qadağan edilmiş subsidiya 

olduğunu müəyyənləşdirmək üçün Daimi Ekspertlər Qrupunun7 (bundan sonra 

Sazişdə - “DEQ”) dəstəyini xahiş edə bilər. Xahiş olunduğu halda, DEQ ləngimədən 

bu tədbirin mövcudluğunun sübutu və xarakterini nəzərdən keçirir və bu tədbiri tətbiq 

edən və qüvvədə saxlayan üzvə bu tədbirin qadağan edilmiş subsidiya olmadığına dair 

sübutlar təqdim etmək üçün imkan yaradır. DEQ qəbul etdiyi qərarı panelə həmin 

panelin müəyyən etdiyi müddətdə təqdim edir. Sözügedən tədbirin qadağan edilmiş 

və ya edilməmiş subsidiya olması məsələsi barədə DEQ-in qərarları panel tərəfindən 

dəyişiklik edilmədən qəbul edilir.  

 

4.6 Panel mübahisə tərəflərinə yekun hesabatı təqdim edir. Hesabat bütün üzvlərə 

belə qrupun yaranmasından və səlahiyyətlərinin müəyyən edilməsindən 90 gün 

ərzində göndərilir. 

 

4.7 Nəzərdən keçirilən tədbirin qadağan edilmiş subsidiya olduğu 

müəyyənləşərsə, panel subsidiyalaşdıran üzvə subsidiyanın verilməsini ləngimədən 

ləğv etməyi tövsiyə edir. Panel öz tövsiyəsində tədbirin ləğv edilməsinin son 

müddətini müəyyən edir.  

  

4.8 Panelin hesabatı bütün üzvlərə göndərildikdən 30 gün müddətində mübahisə 

tərəflərindən hər hansı birinin apellyasiya qaydasında şikayət etmək qərarını MHO-ya 

bildirmədiyi və ya MHO-nun konsensus yolu ilə hesabatı təsdiq etməmək barədə 

qərar qəbul etmədiyi təqdirdə MHO hesabatı təsdiqləyir. 

 

4.9 Panelin hesabatından apellyasiya şikayəti verildiyi halda, mübahisə tərəfi 

apellyasiya şikayəti təqdim etmək niyyətini rəsmi bildirdiyi vaxtdan 30 gün 

müddətində Apellyasiya orqanı qərar qəbul edir. Apellyasiya orqanı hesabatı 30 gün 

müddətində təqdim edə bilməyəcəyini hesab edərsə o, MHO-nu yazılı qaydada 

ləngimənin səbəbləri və hesabatın təqdim ediləcəyi müddət barədə məlumatlandırır. 

İcraat heç bir halda 60 gündən çox davam etməməlidir. Əgər MHO Apellyasiya 

Orqanının hesabatı üzvlərə göndərməsindən sonra 20 gün müddətində konsensus yolu 

ilə onu qəbul etməmək barədə qərarı verməzsə,8 Apellyasiya Orqanının hesabatı MHO 

tərəfindən təsdiqlənir və mübahisə tərəfləri onu şərtsiz olaraq qəbul edir.  

 

4.10 Panel tərəfindən müəyyən edilən və panelin və ya Apellyasiya Orqanın 

hesabatının qəbul edilməsindən etibarən başlayan müddət ərzində MHO-nun tövsiyəsi 

yerinə yetirilməzsə, MHO, konsensus yolu ilə bu xahişi rədd etmək barədə qərar 

vermədiyi halda şikayət edən üzvə müvafiq9 cavab tədbirləri görmək barədə icazə 

verir.  

 

                                                 

7 24-cü maddədə müəyyən edildiyi kimi.  

8 Əgər bu müddət ərzində MHO-nun iclasının keçirilməsi planlaşdırılmırsa, iclas bu məqsəd üçün 

keçirilməlidir. 

9 Bu ifadə hazırkı müddəalarda nəzərdən keçirilən subsidiyaların qadağan edilmiş subsidiya olmaları faktı 

nəzərə alınmaqla mütənasib olmayan cavab tədbirlərinin görülməsinə icazəni bildirmir. 



4.11 Mübahisə tərəfi Mübahisələrin Həlli üzrə Anlaşmanın (“MHA”) 22-ci 

maddəsinin 6-cı bəndinə uyğun olaraq arbitraj üçün müraciət edirsə, arbitr cavab 

tədbirlərinin müvafiq  olub-olmadığını müəyyən etməlidir10.  

 

4.12 Bu maddənin müddəalarına əsasən həyata keçirilən mübahisələrin həlli 

məqsədi üçün, hazırkı maddə ilə xüsusi olaraq müəyyən edilən müddətlər istisna 

olmaqla, bütün müddətlər, MHA ilə müəyyən edilən müddətlərin yarısını təşkil 

etməlidir.  

 

III HİSSƏ: TƏDBİRLƏRİN GÖRÜLMƏSİNƏ ƏSAS VERƏN 

SUBSİDİYALAR 

Maddə 5 

Mənfi Təsirlər 

Heç bir üzv I maddənin 1 və 2-ci bəndlərində qeyd edilən istənilən subsidiyanın 

istifadəsi ilə digər üzvün maraqlarına aşağıdakı mənfi təsirləri yetirməməlidir: 

  

(а) digər üzvün yerli sənayesinə zərər vurulması11 

(b) GATT 1994-dən birbaşa və ya dolayısı ilə əldə edilən mənfəətlərin,  

xüsusilə GATT 1994-ün II maddəsinə müvafiq olaraq müəyyən edilən 

güzəştlərdən irəli gələn mənfəətlərin ləğv edilməsi və ya 

məhdudlaşdırılması12 

(с) digər üzvün maraqlarına ciddi ziyan vurulması13 

Bu maddə, Kənd Təsərrüfatı üzrə Sazişin 13-cü maddəsi ilə müəyyən edildiyi kimi, 

kənd təsərrüfatı mallarına münasibətdə qüvvədə olan subsidiyalara tətbiq edilmir.  

Maddə 6 

Maraqlara Ciddi Ziyan Vurulması 

6.1 5-ci maddənin (с) bəndinə uyğun olaraq maraqlara ciddi ziyan vurulması 

aşağıdakı hallarda mövcud hesab edilir: 

(а) məhsulun dəyərində subsidiyalaşdırmanın ümumi həcmi14 5%-dən 

artıq olduqda15; 

                                                 

10 Bu ifadə hazırkı müddəalarda nəzərdən keçirilən subsidiyaların qadağan edilmiş subsidiya olmaları faktı 

nəzərə alınmaqla, qeyri-mütənasib cavab tədbirlərinin görülməsinə icazəni bildirmir. 

11 “yerli sənayeyə zərər” ifadəsi burada V hissədə istifadə edilən mənada tətbiq edilmişdir. 

12 “Ləğvetmə və ya məhdudlaşdırma” ifadəsi bu Sazişdə GATT 1994-ün müvafiq müddəalarında olduğu 

mənada istifadə edilir, “ləğvetmə və ya məhdudlaşdırma” faktı isə bu müddəaların tətbiqi təcrübəsinə uyğun olaraq 

müəyyən olunur. 

13 “Digər üzvün maraqlarına ciddi ziyan vurulması” ifadəsi bu Sazişdə GATT 1994-ün XVI maddəsinin I 

bəndində olduğu mənada istifadə edilir və maraqlara ciddi ziyan vurulması təhlükəsini özündə ehtiva edir. 

14 Subsidiyalaşdırmanın ümumi dəyəri Əlavə IV-ün müddəalarına uyğun olaraq hesablanır.  



(b) sənaye sahəsinin istismar zərərlərinin ödənilməsi məqsədilə 

subsidiyalar olduqda; 

(с) müvafiq müəssisə üçün təkrar olunmayan və təkrar oluna bilməyən, 

habelə uzunmüddətli qərarların reallaşdırılmasına vaxt vermək və ağır 

sosial problemlərdən qurtarmaq məqsədilə verilən birdəfəlik tədbirlər 

istisna olmaqla, müəssisənin istismar zərərlərinin ödənilməsi məqsədilə 

subsidiyalar olduqda; 

(d) birbaşa olaraq borcun silinməsi, yəni dövlətə borcun silinməsi və 

borcun ödənilməsi məqsədilə subsidiyalar olduqda16; 

6.2 Əgər subsidiyalaşdıran orqan subsidiyanın 3-cü bənddə sadalanan nəticələr 

vermədiyini sübut edərsə, birinci bəndin müddəalarına baxmayaraq maraqlara ciddi 

ziyan vurulması müəyyən edilməməlidir.  

 

6.3 Subsidiyanın tətbiqi aşağıdakı nəticələrdən bir və ya bir neçəsinə səbəb olarsa, 

5-ci maddənin (с) bəndində olan mənada maraqlara ciddi ziyan istənilən halda baş 

verə bilər: 

 (а) subsidiya, digər üzvün oxşar malının subsidiyalaşdıran üzvün 

bazarından çıxarılması və ya idxalının çətinləşdirilməsi ilə nəticələnir; 

(b) subsidiya, digər üzvün oxşar malının hər hansı üçüncü ölkənin 

bazarından çıxarılması və ya ixracının çətinləşdirilməsi ilə nəticələnir; 

(с) subsidiya, eyni bazarda subsidiyalaşdırılan malın qiymətinin digər 

üzvün oxşar malının qiyməti ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə 

azaldılması, və ya eyni bazarda qiymət artımının əhəmiyyətli dərəcədə 

qarşısının alınması, qiymətlərin və ya satışların aşağı düşməsi ilə 

nəticələnir; 

(d) subsidiya, bu və ya digər xammalın17 dünya bazarında 

subsidiyalaşdıran üzvün ötən üçillik dövr ərzində malik olduğu payla 

müqayisədə payının artırılması ilə nəticələnir və bu, 

subsidiyalaşdırmanın həyata keçirildiyi dövr ərzində davamlı olaraq 

müşahidə edilir.   

6.4 3(b) bəndinin məqsədləri üçün, bazardan çıxarılma və ya ixracının 

çətinləşdirilməsinə, 7-ci bəndin müddəalarının gözlənilməsi şərtilə, 

subsidiyalaşdırılmayan oxşar malın nisbi bazar paylarının əlverişsiz olaraq 

dəyişdirilməsinin sübut olunmasının istənilən halı daxil olmalıdır (bazarda müşahidə 

edilən dəqiq meyllərin sübut edilməsi üçün kifayət edən, adi hallarda bir ildən az 

olmayan, təmsilçi dövr ərzində). “Nisbi bazar paylarında dəyişiklik” aşağıdakı 

                                                                                                                                            

15 Bir halda ki, mülki aviasiyayamünasibətdə xüsusi çoxtərəfli qaydalar qəbul edilir, bu halda hazırki alt 

bənddə göstərilən dərəcəmülki aviasiyaya tətbiq edilmir. 

16 Üzvlər etiraf edirlər ki, satışların proqnozlaşdırılan həddən daha aşağı düşməsi səbəbindən mülki 

aviatexnika proqramlarının royalti əsasında maliyyələşdirilməsinin tam olaraq əvəzi ödənilmirsə, bu, hazırkı 

altbəndin məqsədləri üçün öz-özlüyündə maraqlara ciddi ziyan demək deyildir. 

17 Müvafiq xammal ticarətinə digər, çoxtərəfli əsasda razılaşdırılmış spesifik qaydalar tətbiq edilmirsə.         



istənilən vəziyyəti ehtiva edir: (а) subsidiyalaşdırılan malın bazar payının artması; (b) 

subsidiyalaşdırılan malın bazar payının subsidiyanın olmadığı şəraitdə azalmalı 

olduğu halda dəyişməz olaraq qalması; (с) subsidiyalaşdırılan malın bazar payının 

subsidiyalaşdırmanın olmadığı şəraitlə müqayisədə daha zəif templə aşağı düşməsi. 

 

6.5 3(с) bəndinin məqsədləri üçün qiymət azaldılması eyni bazara təchiz edilən  

subsidiyalaşdırılan malın qiyməti ilə oxşar subsidiyalaşdırılmayan malın qiymətinin 

müqayisəsi yolu ilə belə qiymət azaldılmasının sübuta yetirilməsinin bütün hallarını 

daxil edir. Müqayisə eyni səviyyəli ticarət əməliyyatı üzərində və müqayisə edilən  

dövrlərə görə aparılmalıdır və bu halda qiymətlərin müqayisəedilənliyinə təsir edən 

digər amillər nəzərə alınmalıdır. Lakin, belə birbaşa müqayisə mümkün olmadıqda 

qiymət azaldılmasının mövcudluğu ixrac vahidi qiymətləri əsasında təyin edilə bilər.  

 

6.6 Öz bazarında maraqlara ciddi ziyan vurulması iddia edilən hər bir üzv V 

əlavənin 3-cü bəndinin müddəalarının gözlənilməsi şərtilə, 7-ci maddə çərçivəsində 

yaranan mübahisənin tərəflərinə və 7-ci maddənin 4-cü bəndinə müvafiq olaraq 

yaradılan panelə işə aid, mübahisə tərəflərinin bazar paylarındakı dəyişikliklər, eləcə 

də müvafiq malların qiymətləri ilə bağlı bütün məlumatları təqdim etməlidir. 

 

6.7 Maraqlara ciddi ziyan vurulmasına səbəb olan yerindən çıxarılma və ya 

çətinlik aşağıdakı vəziyyətlərdən biri müvafiq dövr ərzində mövcud18 olduqda, 3-cü 

bəndə əsasən yaranmır: 

(а) şikayət edən üzvdən oxşar malın ixracının qadağan edilməsi və ya 

məhdudlaşdırılması və ya üçüncü maraqlı ölkənin bazarına şikayət 

edən üzvdən idxalın qadağan edilməsi və ya məhdudlaşdırılması; 

 (b) müvafiq malın ticarətinin və ya dövlət ticarətinin inhisarını tətbiq edən 

idxalatçı hökumətin qeyri-kommersiya səbəblərindən şikayət edən 

üzvdən idxalı digər ölkəyə və ya ölkələrə dəyişmək qərarı; 

(с) şikayət edən üzvdən ixrac üçün mövcud olan malın istehsalına, 

keyfiyyətinə, miqdarına və qiymətlərinə ciddi təsir edən təbii 

fəlakətlər, tətillər, nəqliyyatda pozulma və digər fors-major hallar; 

(d) şikayət edən üzvdən ixracı məhdudlaşdıran razılaşmaların 

mövcudluğu; 

(е) şikayət edən üzvdən müvafiq malın ixrac imkanının könüllü olaraq 

azaldılması (digərləri ilə yanaşı, şikayət edən üzvdəki firmalar 

tərəfindən müstəqil şəkildə müvafiq malın ixracının yeni bazarlara 

yönəldilməsi vəziyyəti də daxil olmaqla) 

 (f) idxal ölkəsində standartlara və digər inzibati tələblərə uyğun gəlməmə. 

6.8 7-ci bənddə sadalanan vəziyyətlər olmadıqda maraqlara ciddi ziyan 

vurulmasının mövcudluğu V Əlavənin müddəalarına müvafiq olaraq təqdim edilmiş 

                                                 

18 Bəzi vəziyyətlərin bu bənddə qeyd edilməsi öz-özlüyündə belə vəziyyətlərə nə GATT 1994, nə də bu 

Saziş çərçivəsində heç bir hüquqi status vermir. Belə vəziyyətlər tək, təsadüfi və ya digər baxımdan əhəmiyyətsiz 

olmamalıdır. 



məlumat daxil olmaqla, panelə təqdim edilmiş və ya panel tərəfindən müstəqil olaraq 

əldə edilmiş məlumat əsasında təyin edilir.  

 

6.9 Bu maddə Kənd Təsərrüfatı üzrə Sazişin 13-cü maddəsində nəzərdə tutulduğu 

kimi kənd təsərrüfatı mallarına münasibətdə qüvvədə olan subsidiyalara tətbiq 

edilmir.  

Maddə 7 

Müdafiə Vasitələri 

 

7.1 Kənd Təsərrüfatı üzrə Sazişin 13-cü maddəsi ilə nəzərdə tutulan hallar istisna 

olmaqla, digər üzv tərəfindən verilən və ya qüvvədə saxlanılan, 1-ci maddədə qeyd 

edilən hər hansı subsidiyanın onun yerli sənayesinə zərər vurmasına, mənfəəti ləğv 

etməsinə və ya məhdudlaşdırmasına, maraqlarına ciddi ziyan vurmasına dair bir 

əsasının olduğu bütün hallarda, həmin üzv müvafiq digər üzvə məsləhətləşmələr 

aparılması üçün müraciət edə bilər.  

 

 7.2 Birinci bənddə nəzərdə tutulan məsləhətləşmələr barədə müraciət 

aşağıdakılara dair sübutların təqdim edilməsini özündə ehtiva edir: (а) müvafiq 

subsidiyanın mövcudluğu və xarakteri və (b) məsləhətləşmələrin keçirilməsi üçün 

müraciət edən üzvün yerli sənayesinə zərər vurulması, mənfəətin ləğv edilməsi və ya 

məhdudlaşdırılması, maraqlarına19 ciddi ziyan vurulması. 

 

7.3 1-ci bəndə uyğun olaraq məsləhətləşmələrin keçirilməsi üçün müraciət 

alındıqda belə subsidiyalaşdırmanı tətbiq etməsi və ya qüvvədə saxlaması ehtimal 

olunan üzv mümkün qədər tez belə məsləhətləşmələrə başlamalıdır. 

Məsləhətləşmələrin məqsədi vəziyyətin faktiki tərəfinin öyrənilməsi və qarşılıqlı 

razılaşdırılmış qərarın verilməsidir. 

 

7.4 Məsləhətləşmələr 60 gün20 ərzində qarşılıqlı razılaşdırılmış qərarın verilməsilə 

nəticələnməsə, MHO tərəfindən konsensus yolu ilə panelin yaradılmaması barədə 

qərar verilmədiyi təqdirdə, bu məsləhətləşmələrdə iştirak edən istənilən üzv işi 

panelin yaradılması üçün MHO-ya təqdim edə bilər. Bu cür panelin tərkibi və 

səlahiyyətləri onun yaradılması tarixindən 15 gün ərzində müəyyənləşir. 

 

7.5 Panel işə baxır və yekun hesabatını mübahisə tərəflərinə təqdim edir. Hesabat, 

qrupun tərkibi və səlahiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi tarixindən 120 gün ərzində 

bütün üzvlərə göndərilməlidir.  

 

7.6 Mübahisə tərəflərindən biri rəsmi olaraq apellyasiya qaydasında şikayət etmək 

barədə qərarını bildirməzsə, və ya MHO konsensus yolu ilə hesabatı təsdiq etməmək 

barədə qərar qəbul etməzsə, panelin hesabatı bütün üzvlərə göndərildikdən sonra 30 

gün ərzindən MHO21 tərəfindən qəbul edilməlidir.  

                                                 

19 Əgər müraciət 6-cı maddənin 1-ci bəndi mənasında maraqlara ciddi ziyan vurulması ilə nəticələnən 

subsidiya ilə əlaqəlidirsə, maraqlara ciddi ziyan vurulmasına dair sübutlar 6-cı maddənin 1-ci bəndinin şərtlərinə 

uyğun olub-olmamağa dair sübutlar ilə məhdudlaşa bilər. 

20 Bu maddədə qeyd edilən istənilən müddətlər qarşılıqlı razılıq əsasında uzadıla bilər.   

21 Əgər MHO-nun iclası bu müddətdə planlaşdırılmayıbsa, belə iclas bu məqsəd üçün keçirilməlidir.  



 

7.7 Panelin hesabatından apellyasiya şikayəti olduğu təqdirdə Apellyasiya Orqanı, 

mübahisə tərəfi apellyasiya şikayəti ilə müraciət etmək niyyətini rəsmi bildirdiyi 

tarixdən 60 gün ərzində qərar qəbul etməlidir. Əgər Apelyasiya Orqanı 60 gün ərzində 

hesabatı təqdim edə bilməyəcəyini hesab edirsə, o, MHO-nu ləngimənin səbəbləri və 

hesabatın təqdim ediləcəyi müddət barədə yazılı şəkildə məlumatlandırmalıdır. İcraat 

heç bir halda 90 gündən çox davam etməməlidir. Apelyasiya Orqanının hesabatı, bu 

hesabatın üzvlərə22 göndərilməsindən sonra 20 gün müddətində MHO konsensus yolu 

ilə onu qəbul etməmək qərarını vermədiyi halda, MHO tərəfindən qəbul edilir və 

mübahisə tərəfləri onu şərtsiz olaraq qəbul edirlər. 

 

7.8 Panelin və ya Apellyasiya Orqanının 5-ci maddəyə uyğun olaraq subsidiyanın 

digər üzvün maraqları üçün mənfi təsirlər yaratdığını müəyyən edən hesabatı 

təsdiqləndiyi təqdirdə, bu cür subsidiyanı verən və ya qüvvədə saxlayan üzv bu mənfi 

təsirlərin aradan qaldırılması üçün tədbirlər görməli və ya subsidiyanı ləğv etməlidir.  

 

7.9 Panelin və ya Apellyasiya Orqanının hesabatının MHO tərəfindən 

təsdiqləndiyi tarixdən altı ay ərzində üzv subsidiyanın mənfi təsirlərinin aradan 

qaldırılması və ya subsidiyanın ləğv edilməsi üçün müvafiq tədbirlər görmürsə, və 

kompensasiya üzrə razılaşma yoxdursa, MHO, konsensus yolu ilə bu müraciəti ləğv 

etmək barədə qərarı qəbul etməzsə, şikayət edən üzvə mənfi təsirlərin dərəcəsinə və 

xarakterinə mütənasib olan cavab tədbirləri görməyə icazə verməlidir.  
 

7.10 Mübahisə tərəflərindən biri MHA-nın 22-ci maddəsinin 6-cı bəndinə uyğun 

olaraq arbitraj üçün müraciət edirsə, arbitr cavab tədbirlərinin əlverişsiz nəticələrin 

dərəcəsi və xarakteri ilə mütənasib olub-olmadığını müəyyən etməlidir. 

IV HİSSƏ: TƏDBİRLƏRİN GÖRÜLMƏSİNƏ ƏSAS VERMƏYƏN 

SUBSİDİYALAR  

Maddə 8 

Tədbirlərin Görülməsinə Əsas Verməyən Subsidiyalar  

 

8.1 Aşağıdakı subsidiyalar tədbirlərin görülməsinə əsas verməyən subsidiyalar 

kimi nəzərdən keçirilir23:  

(а) 2-ci maddədə olan mənada spesifik olmayan subsidiyalar;  

(b) 2-ci maddədə olan mənada spesifik olan, lakin aşağıdakı 2(а), 2(b) və 

ya 2(с) bəndləri ilə nəzərdə tutulan bütün şərtlərə cavab verən 

subsidiyalar.  

  

8.2 III və V hissələrin müddəalarına baxmayaraq aşağıdakı subsidiyalar tədbirlərin 

görülməsinə əsas verməyən subsidiyalar sayılır: 

 (а) firmalar, eləcə də ali təhsil müəssisələri və elmi təşkilatlar tərəfindən 

firmalarla müqavilə əsasında həyata keçirilən tədqiqat fəaliyyətinə 

                                                 

22 Əgər MHO-nun iclası bu müddətdə planlaşdırılmayıbsa, belə iclas bu məqsəd üçün keçirilir.  

23 Etiraf edilir ki, müxtəlif məqsədlər üçün dövlət yarıdımı üzvlər tərəfindən geniş tətbiq edilir və bu cür 

yardım hazırkı maddənin müddəalarına uyğun tədbirlərin görülməsinə əsas verməyən subsidiyalar anlayışına 

uyğun gəlməyə bilər, həmçinin, bu fakt öz-özlüyündə üzvlərin belə yardımı göstərmək imkanını məhdudlaşdırmır.  



edilən yardım, bu şərtlə ki24,25,26 belə yardım: sənaye tədqiqatları27 üzrə 

xərclərin 75%-dən çox olmayan hissəsini və ya rəqabətdən öncəki 

tədqiqatlar28,29 üzrə xərclərin 50%-ni ödəyir30;  

 

  və bu şərtlə ki, bu yardım aşağıdakıların ödənilməsi üçün edilir: 

 

(i) işçi heyətinin xərcləri (müstəsna olaraq tədqiqat fəaliyyəti 

məşğul olan tədqiqatçılar, texniklər və digər yardımçı personal); 

(ii) müstəsna və daimi olaraq (kommersiya əsasında satış istisna 

olmaqla) tədqiqat fəaliyyəti üçün istifadə edilən alətlər, 

avadanlıq, torpaq və qurğular üzrə xərclər; 

(iii) müstəsna olaraq tədqiqat fəaliyyəti üçün istifadə edilən 

məsləhət və ekvivalent olan xidmətlər, o cümlədən alınan elmi 

tədqiqat nəticələri, texniki biliklər, patentlər və s. üzrə xərclər;  

(iv) bilavasitə tədqiqat fəaliyyəti nəticəsində yaranan əlavə xərclər;  

(v) bilavasitə tədqiqat fəaliyyəti nəticəsində yaranan digər cari 

xərclər (materiallar, təchizat və s. üçün); 

(b) üzvün ərazisində əlverişsiz regionlara verilən, ümumi regional inkişaf 

çərçivələrində31 göstərilən, qeyri-spesifik olan (2-ci maddədə olan 

mənada) və müvafiq regionlar arasında paylaşılan yardım, bu şərtlə ki:  

                                                 

24 Mülki aviatexnikanın xüsusi çoxtərəfli qaydaların predmeti olacağı nəzərdə tutulduğundan bu bəndin 

müddəaları bu məhsula tətbiq edilmir.   

25 ÜTT haqqında Sazişin qüvvəyə minməsi tarixindən etibarən 18 aydan gec olmayaraq, 24-cü maddə ilə 

nəzərdə tutulan Subsidiyalar və kompensasiya tədbirləri üzrə Komitə 2(а) altbəndinin müddəalarını, qüvvəsini 

yaxşılaşdıran zəruri dəyişikliklər edilməsi məqsədilə nəzərdən keçirir. Komitə mümkün dəyişiklikləri nəzərdən 

keçirərkən bu altbənddə sadalanan meyarların anlayışlarını diqqətlə öyərnilməli və üzvlərin tədqiqat 

proqramlarının reallaşdırılması sahəsində təcrübələrini, eləcə də bu sahədə digər müvafiq beynəlxalq təsisatlarla 

həyata keçirilən işi nəzərə almalıdır.  

26 Bu Sazişin müddəaları ali təhsil və ya elmi müəssisələr tərəfindən müstəqil olaraq həyata keçirilən 

fundamental elmi tədqiqatlara şamil edilmir. “Fundamental tədqiqatlar” termini sənaye və kommersiya məqsədləri 

ilə əlaqəli olmayan ümumi elmi və texniki biliklərin genişləndirilməsini bildirir. 

27 “Sənaye tədqiqatları” dedikdə yeni malların, proseslərin və ya xidmətlərin işlənilməsi və ya mövcud 

malların, proseslərin və xidmətlərin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılması baxımından faydalı ola biləcək yeni 

biliklərin əldə edilməsinə yönələn planlaşdırılmış tədqiqatlar və ya ən mühüm tədqiqatlar nəzərdə tutulur. 

28 “Rəqabətdən öncəki tədqiqatlar” dedikdə sənaye tədqiqatlarının nəticələrinin satış və ya istifadə üçün 

nəzərdə tutulan, modifikasiya edilmiş və ya yaxşılaşdırılmış malların, texnoloji proseslərin və ya xidmətlərin planı, 

çertyoj və ya maketinə keçirilməsi, o cümlədən kommersiya məqsədləri üçün istifadəyə yararlı olmayan ilk 

prototipin hazırlanması nəzərdə tutulut. O, həmçinin, alternativ malların, vasitələrin və ya xidmətlərin 

konsepsiyasının hazırlanması və dizaynı, habelə ilkin nümayiş xarakterli və ya pilot layihələri özündə ehtiva edə 

bilər, bu şərtlə ki, onlar sənayedə tətbiq və ya kommersiya məqsədləri üçün edilə bilməz. O, mövcud mallarda, 

istehsal xətlərində, emal proseslərində, xidmətlərdə və digər adi əməliyyatlarda cari və dövri dəyişikliklərə, bu 

dəyişikliklər hətta yaxşılaşmaya gətirib çıxarsa da, tətbiq edilmir.  

29 Sənaye tədqiqatları və rəqabətdən öncəki tədqiqatları birləşdirən proqramlar olduğu təqdirdə tədbirlərin 

görülməsinə əsas verməyən məqbul yardım həddi, hazırkı altbəndin (i)-(v) bəndlərində qeyd edilən bütün xərclər 

nəzərə alınmaqla hesablanan bu iki meyarın adi orta məqbul həddindən daha çox olmamaldır. 

30 Tədbirlərin görülməsinə əsas verməyən, bu altbənddə qeyd edilmiş məqbul yardım həddi konkret 

layihənin həyata keçirilməsi müddətində çəkilən müvafiq xərclərin ümumi məbləğinə münasibətdə təyin edilir. 

31 “Ümumi regional inkişaf çərçivələri” nəzərdə tutur ki, regional subsidiyalaşdırma proqramları daxili 

ardıcıl və ümumi olaraq tətbiq edilən regional inkişaf siyasətinin tərkib hissəsidir və regional inkişafa verilən 



(i)  hər bir əlverişsiz region dəqiq müəyyən edilən kompakt inzibati 

və iqtisadi zona olmalıdır; 

(ii) belə region,  çətinliklərinin sadəcə müvəqqəti şərait səbəbindən 

yaranmadığını göstərən, neytral və obyektiv meyarlar32, 

əsasında əlverişsiz kimi nəzərdən keçirilir; bu cür meyarlar, 

yoxlanıla bilməsi üçün qanunlarda, qaydalarda və digər rəsmi 

sənədlərdə dəqiq müəyyən edilməlidir.  

 (iii) meyarlar minimum olaraq aşağıdakı göstəricilərdən birinə 

əsaslanan iqtisadi inkişaf ölçülərini özündə ehtiva edir: 

 

- müvafiq ərazinin orta göstəricisinin 85%-indən çox 

olmayan adambaşına düşən gəlir və ya ev təsərrüfatına 

düşən gəlir və ya adambaşına düşən ÜDM-nin həcmi; 

- müvafiq ərazi üçün orta göstəricinin ən azı 110%-ni təşkil 

etməli olan işsizlik səviyyəsi; 

  

 bu göstəricilər 3 illik dövr üzrə ölçülməlidir; lakin bu ölçü 

daha qəliz ola və digər faktorları özündə ehtiva edə bilər; 

 

(с) mövcud avadanlıqların33 qanunvericilik və/və ya normativ aktlar 

əsasında tətbiq edilən, firmalar üçün əlavə məhdudiyyətlər və maliyyə 

yükünün artırılmasına səbəb olan, ətraf mühitin mühafizəsinə dair  yeni 

tələblərə uyğunlaşmasında yardım, bu şərtlə ki belə yardım: 

 

(i) birdəfəlik, təkrar olunmayan tədbirdir; və  

(ii) uyğunlaşma üzrə xərclərin 20%-dən çox olmayan hissəsini 

təşkil edir; və   

(iii) subsidiyalaşdırılan avadanlığın dəyişdirilməsi və istismarı üzrə, 

müəssisə tərəfindən qarşılanmalı olan xərcləri ödəmir; və 

(iv) çirklənmənin şirkət tərəfindən planlaşdırılan azalması ilə 

bilavasitə əlaqəli və mütənasibdir və mümkün istehsal 

xərclərinə qənaəti ödəmir; və  

(v) yeni avadanlığa və/və ya istehsal proseslərinə keçə bilən bütün 

şirkətlərə şamil edilir. 

 

8.3 2-ci bəndin müddəalarında barəsində bəhs edilən subsidiyalaşdırma proqramı 

barədə Komitə, VII hissənin müddəalarına uyğun olaraq, onun reallaşdırılmasından 

əvvəl məlumatlandırılır. Bu cür istənilən bildiriş, proqramın, 2-ci bəndin müvafiq 

                                                                                                                                            
subsidiyalar regionun inkişafına heç bir təsiri olmayan və ya praktiki olaraq təsiri olmayan ayrı-ayrı coğrafi 

məntəqələrə verilmir.  

32 “Neytral və obyektiv meyarlar” müəyyən regionlara regional inkişaf siyasəti çərçivəsində regionlar 

arasında fərqlərin aradan qaldırılması və ya azaldılması üçün zəruri olandan daha artıq güzəştlər verməyən 

meyarları bildirir. Bu baxımdan, regional subsidiyalaşdırma proqramları hər bir subsidiyalaşdırılan layihə üzrə 

verilə bilən yardımın maksimal məbləğini nəzərdə tutmalıdır. Belə maksimal məbləğlər yardım göstərilən regionun 

inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq fərqləndirilməlidir və investisiya xərcləri və ya iş yerlərinin yaradılması üzrə 

xərclər kimi ifadə olunmalıdırlar. Bu məbləğlər çərçivəsində yardım, 2-ci maddədə nəzərdə tutulduğu kimi 

müəyyən müəssisələr tərəfindən subsidiyalardan imtiyazlı istifadənin və ya bu müəssisələrə qeyri-proporsional 

böyük məbləğlərin verilməsinin qarşısının alınması baxımından, kifayət qədər geniş paylaşdırılmalıdır.  

33 “Mövcud istehsal avadanlıqları” termini ətraf mühitin mühafizəsi üzrə yeni tələblərin tətbiqindən əvvəl 

ən azı iki il ərzində istismarda olmuş istehsal güclərini bildirir. 



müddəalarında nəzərdə tutulan şərtlərə və meyarlara uyğunluğunun üzvlər tərəfindən 

qiymətləndirilməsi üçün kifayət qədər dəqiq olmalıdır. Üzvlər, həmçinin, xüsusilə hər 

bir proqram üzrə ümumi xərclər və proqramdakı dəyişikliklər barədə məlumatlar daxil 

olmaqla bu cür bildirişlərin yenilənməsi barədə hər il Komitəyə məlumat verirlər. 

Digər üzvlər, barəsində bildiriş göndərilən proqrama34 daxil olmuş ayrı-ayrı 

subsidiyalar barədə məlumat tələb etmək hüququna sahibdirlər.  

 

8.4 Üzvdən sorğu daxil olduqda, Katiblik 3-cü bəndə uyğun olaraq təqdim edilmiş 

bildirişə baxır və zərurət olduğu halda subsidiyalaşdıran üzvdən barəsində bildiriş 

göndərilən, baxılan proqram haqqında əlavə məlumat tələb edir. Katiblik Komitəyə 

nəticələr barədə hesabat təqdim edir. Müraciət daxil olduğu halda, 2-ci bənddə 

müəyyən edilmiş şərtlərin və meyarların həqiqətən gözlənilmədiyini təyin etmək 

məqsədilə, Komitə, Katibliyin əldə etdiyi nəticələrə gecikdirilmədən baxır (və ya, 

Katiblikdən nəticələrə baxmaq xahiş edilməmişdirsə, bildirişin özünə baxır). Bu 

bənddə nəzərdə tutulmuş prosedur ən geci subsidiyalaşdırma proqramı haqqında 

bildirişdən sonra keçirilən, Komitənin ilk mütəmadi iclasında tamamlanır, bu şərtlə ki, 

bu bildiriş və Komitənin mütəmadi iclası arasında iki aydan az olmayan müddət 

keçsin. Bu bənddə müəyyən edilən prosedur, müraciət əsasında, məlumatların 3-cü 

bənddə qeyd edilən illik yenilənməsi zamanı proqramda baş verən əhəmiyyətli 

dəyişikliklərə baxılarkən da tətbiq edilməlidir.  

 

8.5 Üzvün müraciəti ilə, 4-cü bəndə uyğun olaraq Komitə tərəfindən qərarın qəbul 

edilməsi, və ya Komitənin belə qərarı qəbul etmək imkanının olmaması, və ya 

barəsində bildiriş göndərilən proqramda müəyyən edilmiş ayrı-ayrı şərtlərin 

pozulması halları olduğu təqdirdə, qərarı məcburi sayılan arbitraja müraciət edilir. 

Arbitraj orqanı işin ona göndərilməsi tarixindən etibarən 120 gün müddətində üzvlərə 

öz qərarını bildirir. Bu bənddə müəyyən edilən digər hallar istisna olmaqla, bu bəndə 

uyğun olaraq keçirilən arbitraja MHA-nın müddəaları tətbiq edilir.  

Maddə 9 

Məsləhətləşmələr və Səlahiyyət Verilən Müdafiə Vasitələri 

  

9.1 Əgər 8-ci maddənin 2-ci bəndində qeyd edilən proqramın icrası prosesində, 

göstərilən bənddə müəyyən edilmiş şərtlərə və meyarlara uyğunluğun olmasına 

baxmayaraq, hər hansı üzvün proqramının onun yerli sənayesinə aradan qaldırılması 

çətin olan zərər vurulması kimi ciddi mənfi təsirə malik olduğunu hesab etmək üçün 

səbəbləri varsa, belə üzv müvafiq subsidiyanı verən və ya qüvvədə saxlayan üzvə 

məsləhətləşmələrin aparılması üçün müraciət edə bilər.  

 

 9.2 1-ci bəndə uyğun olaraq məsləhətləşmələr ilə bağlı müraciət daxil olduqda 

müvafiq subsidiyalaşdırma proqramını təmin edən və ya saxlayan üzv ən qısa 

müddətdə belə məsləhətləşmələrə başlamalıdır. Məsləhətləşmələrin məqsədi 

vəziyyətə aydınlıq gətirilməsi və qarşılıqlı məqbul olan qərarların verilməsidir.  

 

                                                 

34 Qəbul edilir ki, bildirişlə bağlı bu müddəada heç bir şey konfidensial məlumatın, o cümlədən 

konfidensial iş məlumatının təqdim edilməsini tələb etmir. 



9.3 Məsləhətləşmələr barədə müraciət daxil olduğu andan 60 gün ərzində 2-ci 

bənddə nəzərdə tutulan qarşılıqlı məqbul qərar verilmədikdə, bu xahişlə müraciət 

edən tərəf, işi baxılma üçün Komitəyə göndərə bilər.  

 

9.4 İş Komitəyə göndərildiyi təqdirdə, Komitə işə aid faktları və birinci bənddə 

qeyd edilən təsirlərin sübutlarını nəzərdən keçirir. Əgər Komitə bu cür təsirlərin 

mövcudluğunu müəyyən edərsə, o, subsidiyalaşdıran üzvə göstərilən təsirləri aradan 

qaldırmaq məqsədilə bu proqramı dəyişdirməyi tövsiyə edə bilər. Komitə 3-cü bəndə 

müvafiq olaraq işin ona göndərilməsi tarixindən 120 gün ərzində öz qərarını təqdim 

edir. Tövsiyələrin 6 ay ərzində yerinə yetirilmədiyi təqdirdə, Komitə 

məsləhətləşmələrin aparılması xahişi ilə müraciət edən üzvə, müəyyən edilmiş 

təsirlərin xarakteri və miqyasına mütənasib olan cavab tədbirlərini görməyə icazə 

verir.  

 

V HİSSƏ: KOMPENSASİYA TƏDBİRLƏRİ  

Maddə 10 

GATT 1994-ün VI Maddəsinin Tətbiqi 35 

 

Üzvlər hər hansı üzvün ərazisindən digər üzvün ərazisinə idxal edilən istənilən mala 

kompensasiya rüsumunun36 tətbiq edilməsinin GATT 1994-ün VI maddəsinin 

müddəalarına və bu Sazişin şərtlərinə uyğun şəkildə həyata keçirilməsinin təmin 

edilməsi üçün bütün zəruri tədbirləri görməlidirlər. Kompensasiya rüsumu yalnız bu 

Sazişin və Kənd Təsərrüfatı üzrə Sazişin müddəalarına uyğun olaraq başlanılan37 və 

həyata keçirilən araşdırmadan sonra tətbiq edilə bilər.  

 

Maddə 11 

Prosedurun Başladılması və Sonrakı Araşdırma 

  

11.1 6-cı bənddə nəzərdə tutulduğu hal istisna olmaqla, ehtimal edilən hər hansı 

subsidiyanın mövcudluğu, dərəcəsi və təsirinin müəyyən edilməsi məqsədilə 

                                                 

35 II və III hissələrin müddəaları V hissənin müddəaları ilə paralel tətbiq edilə bilər; lakin idxal edən üzvün 

daxili bazarında konkret subsidiyanın nəticələrinə münasibətdə yalnız bir müdafiə formasının tətbiqi mümkündür 

(ya V hissənin tələbləri gözlənildiyi halda kompensasiya rüsumu, ya 4-cü və ya 7-ci maddələrə əsasən cavab 

tədbiri). III və V hissələrin müddəaları IV hissənin müddəalarına uyğun olaraq tədbirlərin görülməsinə əsas 

verməyən kimi qiymətləndirilən tədbirlərə münasibətdə tətbiq edilmirlər. Lakin 8-ci maddənin 1(а) bəndində qeyd 

edilən tədbirlər onların 2-ci maddədəki mənada spesifik olmasının müəyyənləşdirilməsi məqsədilə araşdırma 

obyekti ola bilərlər. Bundan başqa, barəsində bildiriş göndərilməyən proqram çərçivəsində verilən, 8-ci maddənin 

2-ci bəndində qeyd edilən subsidiya olduğu təqdirdə, III və ya V hissələrin müddəaları istifadə edilə bilər; lakin bu 

cür subsidiya tədbirlərin görülməsinə əsas verən kimi nəzərdən keçirilməməlidir, bu şərtlə ki, həmin subsidiya 8-ci 

maddənin 2-ci bəndində sadalanan standartlara uyğundur.  

36 “Kompensasiya rüsumu” termini GATT 1994-ün VI maddəsinin 3-cü bəndində nəzərdə tutulduğu kimi 

hər hansı malın istehsalı, emalı və ya ixracına birbaşa və ya dolayısı ilə verilən subsidiyanın neytrallaşdırılması 

məqsədilə yığılan xüsusi rüsumu nəzərdə tutur. 

37 “Başlanğıc” termini burada və bundan sonra 11-ci maddədə nəzərdə tutulduğu kimi üzv tərəfindən 

araşdırmanın başlanılması üzrə rəsmi prosedurları ifadə edir.  



araşdırma yerli sənaye tərəfindən və ya onun adından verilən yazılı ərizə əsasında 

başlanır.  

 

11.2 1-ci bənddə qeyd edilən ərizə (a) subsidiyanın və əgər mümkünsə onun 

həcminin, (b) GATT 1994-ün VI maddəsindəki mənada zərərin və (c) 

subsidiyalaşdırılan idxal ilə ehtimal edilən zərər arasında səbəb-nəticə əlaqəsinin 

kifayət qədər olan sübutlarını özündə ehtiva etməlidir. Müvafiq sübutlarla 

təsdiqlənməyən sadə iddia bu bəndin tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün kifayət hesab 

edilə bilməz. Ərizə, ərizəçi üçün əlçatan olan, aşağıdakı məsələlər üzrə məlumatları 

özündə ehtiva edir: 

 

 (i) ərizəçinin şəxsiyyəti və ərizəçi tərəfindən oxşar məhsulun yerli 

istehsalının həcminin və dəyərinin təsviri. Əgər ərizə yerli sənaye 

adından təqdim edilibsə o, oxşar məhsulun bütün məlum yerli 

istehsalçılarının (və ya oxşar məhsulun yerli istehsalçılarının 

assosiasiyalarının) siyahısını daxil etməklə adından ərizə təqdim edilən 

sahəni və mümkün qədər oxşar məhsulun yerli istehsalının bu 

istehsalçıların payına düşən həcmini və dəyərini müəyyən etməlidir; 

(ii) ehtimal edilən subsidiyalaşdırılılan məhsulun tam təsviri, bu məhsulun 

mənşə və ya ixrac ölkəsinin yaxud ölkələrinin adları, hər bir məlum 

ixracatçının və ya xarici istehsalçının şəxsiyyəti və məlum 

idxalatçıların siyahısı;  

(iii) subsidiyanın mövcudluğu, həcmi və xarakterinə dair sübutlar; 

(iv) Subsidiyalaşdırılan idxala görə subsidiyanın təsirinin nəticəsi olaraq 

yerli sənayeyə zərər dəyməsinin sübutları; bu sübutlar 

subsidiyalaşdırılması ehtimal olunan idxalın həcminin dəyişdirilməsi, 

daxili bazarda oxşar məhsulun qiymətlərinə bu idxalın təsiri və 15-ci 

maddənin 2 və 4-cü bəndlərində sadalanan göstəricilər kimi yerli 

sənayenin vəziyyətini xarakterizə edən müvafiq göstəricilər və 

indekslərə əsaslanan, idxalın sonrakı təsiri haqqında məlumatı daxil 

edir.  

  

11.3 Səlahiyyətli orqanlar araşdırmanın başlanılması üçün kifayət olduğunun 

müəyyən edilməsi məqsədilə ərizədə qeyd edilən sübutların dəqiqliyini və 

adekvatlılığını yoxlayırlar. 

 

11.4 Oxşar məhsulun yerli istehsalçıları tərəfindən ərizənin dəstəklənməsi və ya 

ona etiraz edilməsi38 səviyyəsinin yoxlanılması əsasında səlahiyyətli orqanlar ərizənin 

yerli sənaye və ya onun adından39 verildiyinə əmin olmayana qədər 1-ci bəndə 

müvafiq olaraq araşdırma başlanmayacaqdır. Ərizə, o halda “yerli sənaye və ya onun 

adından verilmiş” hesab olunur ki, o, oxşar məhsulun ümumi istehsalının 50%-dən 

çoxunun onu dəstəkləyən yerli istehsalçıların payına düşən sənaye sahəsi tərəfindən 

                                                 

38 Xüsusilə çox sayda istehsalçıya malik sahələr olduğu halda səlahiyyətli orqanlar dəstək və ya etirazı 

statistik olaraq əsaslandırılmış seçim metodları ilə təyin edə bilərlər.  

39 Üzvlərə məlumdur ki, bəzi üzvlərin ərazisində oxşar məhsulun yerli istehsalçılarının muzdlu işçiləri, və 

ya onların nümayəndələri 1-ci bənddə qeyd edilən araşdırma barədə ərizəni təqdim edə və ya onu dəstəkləyə 

bilərlər.  

 



dəstəklənsin və ya ona etiraz edilsin. Lakin ərizəni açıq dəstəkləyən yerli 

istehsalçıların payına yerli sənayenin istehsal etdiyi oxşar məhsulun ümumi 

istehsalının 25%-dən az hissəsi düşərsə, araşdırma başlanmır.  

 

11.5 Araşdırmanın başlanması barədə qərar verilməyənə qədər səlahiyyətli orqanlar 

belə araşdırmanın başlanılması xahişi ilə bağlı ərizəni ictimailəşdirməkdən 

çəkinməlidirlər.  

 

11.6 Səlahiyyəti orqanlar xüsusi hallarda yerli sənaye və ya onun adından 

araşdırmanın başlanılması xahişi ilə bağlı yazılı ərizəni almadan araşdırmanın 

başlanılmasına dair qərar verərsə, yalnız araşdırmanın başlanılmasının 

əsaslandırılması üçün subsidiyanın, zərərin və ya 2-ci bənddə qeyd edildiyi kimi onlar 

arasında səbəb-nəticə əlaqəsinin mövcudluğuna dair kifayət qədər sübutlara malik 

olduğu halda bu cür araşdırmaya başlaya bilərlər.  

 

11.7 Həm subsidiyanın, həm də zərərin sübutlarına eyni vaxtda baxılır: (а) 

araşdırmaya başlayıb-başlamamaq barədə qərar verilərkən və (b) araşdırmanın 

gedişində, bu Sazişin müddəalarına müvafiq olaraq müvəqqəti tədbirlərin tətbiqinin 

ən erkən tarixindən gec olmayan tarixdən başlayaraq. 

 

11.8 Məhsullar idxal edən Üzvə birbaşa olaraq mənşə ölkəsindən deyil, aralıq ölkə 

tərəfindən ixrac edilərsə, bu Sazişin müddəaları tam olaraq tətbiq edilir və bu Sazişin 

məqsədləri üçün sövdələşmə və ya sövdələşmələr mənşə ölkəsi və idxal edən Üzv 

arasında baş tutmuş sayılacaqdır.  

 

11.9 Səlahiyyətli orqanlar prosedurun davam etdirilməsinin əsaslandırılması üçün 

subsidiyalaşdırma və ya zərərə dair kifayət qədər sübutların olmadığından əmin 

olduqda, 1-ci bənd üzrə araşdırma ilə bağlı ərizə rədd edilir və araşdırma dərhal 

dayandırılır. Subsidiyanın həcmi de minimis (minimal) olduqda, və ya faktiki yaxud 

potensial subsidiyalaşdırılan idxalın həcmi və ya zərər cüzi olduqda araşdırma dərhal 

dayandırılır. Bu bəndin məqsədləri üçün, subsidiya malın dəyərinin 1%-dən az təşkil 

edirsə, subsidiyanın həcmi de minimis hesab olunmalıdır.   

 

11.10 Araşdırma gömrük rəsmiləşdirilməsi proseduruna maneə törətməməlidir. 

 

11.11 Xüsusi hallar istisna olmaqla, araşdırmalar bir il ərzində bitir və heç bir halda 

onların başlanmasından etibarən 18 aydan çox davam etməməlidir.  

Maddə 12 

Sübutlar  

12.1. Kompensasiya tədbiri araşdırmasında maraqlı olan üzvlərə və digər bütün 

maraqlı tərəflərə səlahiyyətli orqanların tələb etdiyi məlumat barədə bildirişlər 

göndərilir və onların fikrincə qeyd edilən araşdırmaya aidiyyəti olan bütün sübutları 

yazılı şəkildə göndərmək üçün kifayət qədər imkan yaradılmalıdır.  

 

12.1.1 Kompensasiya tədbiri araşdırması zamanı istifadə edilən sorğu 

vərəqəsini alan ixracatçılara, xarici istehsalçılara və ya maraqlı 



üzvlərə cavabın40 verilməsi üçün ən çoxu 30 gün verilir. 30 günlük 

müddətin uzadılması ilə bağlı istənilən müraciətə lazımi diqqətin 

göstərilməsi vacibdir və əsaslı olduğu təqdirdə, praktiki cəhətdən 

mümkün olduğu halda bu cür uzadılma təmin edilir.  

12.1.2 Məxfi məlumatların qorunması haqqında tələblər nəzərə 

alınmaqla, maraqlı üzv və ya maraqlı tərəfin yazılı şəkildə təqdim 

etdiyi sübutlar gecikdirilmədən araşdırmada iştirak edən digər 

maraqlı üzvlərə və ya maraqlı tərəflərə təqdim edilir.  

12.1.3 Araşdırmanın başlanmasından dərhal sonra səlahiyyətli orqanlar 2-

ci maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq alınmış yazılı ərizənin 

tam mətnini məlum ixracatçılara41 və ixracatçı üzvün hökumət 

orqanlarına, eləcə də onların xahişi ilə digər əlaqədar maraqlı 

tərəflərə təqdim edirlər. 4-cü bənddə nəzərdə tutulduğu kimi, 

məxfi məlumatların qorunmasına lazımi diqqət göstərilməlidir.  

 

12.2 Maraqlı üzvlər və maraqlı tərəflər, əsaslandırılmış vəziyyət olduqda məlumatı 

şifahi təqdim etmək hüququna da malik olmalıdırlar. Belə məlumat şifahi təqdim 

edildikdə sözügedən maraqlı üzvlər və maraqlı tərəflər daha sonra öz arqumentlərini 

qısa olaraq yazılı şəkildə ifadə etməlidirlər. Araşdırma orqanlarının hər hansı qərarı 

yalnız yazılı şəkildə sözügedən orqanların sərəncamında olan və araşdırmada iştirak 

edən maraqlı üzvlər və maraqlı tərəflər üçün əlçatan olan məlumat və arqumentlərə 

əsaslana bilər. Eyni zamanda, məxfi məlumatların qorunmasına lazımi diqqət 

göstərilməlidir. 

 

12.3 Səlahiyyətli orqanlar, praktiki cəhətdən mümkün olduqda, maraqlı üzvlər və 

maraqlı tərəflər üçün onlara aid olan və 4-cü bənddə müəyyən edildiyi kimi məxfi 

olmayan, habelə kompensasiya tədbiri araşdırması zamanı səlahiyyətli orqanlar 

tərəfindən istifadə edilən məlumatlar ilə vaxtında tanış olmaq, eləcə də bu məlumat 

əsasında təqdimatlar hazırlamaq imkanını yaradırlar.  

 

12.4 Xarakterinə görə məxfi olan (məsələn, açıqlanması rəqibə əhəmiyyətli rəqabət 

qabiliyyətli üstünlüklər verə bildiyinə, və ya açıqlanması məlumatı təqdim edən şəxs 

üçün və ya məlumatı təqdim edən şəxsin bu məlumatı aldığı şəxs üçün xoşagəlməz 

nəticələr verə bildiyinə görə) və ya araşdırma tərəflərinin məxfi əsaslarla təqdim 

etdiyi istənilən məlumat, tutarlı əsaslar olduqda səlahiyyətli orqanlar tərəfindən belə 

də rəftar olunmalıdır. Belə məlumat onu təqdim edən tərəfin xüsusi icazəsi olmadan 

açıqlanmamalıdır.42  

 

12.4.1 səlahiyyətli orqanlar məxfi məlumatı təqdim edən maraqlı 

üzvlərdən və ya maraqlı tərəflərdən onun qeyri-məxfi xülasəsini 

                                                 

40 Bir qayda olaraq, ixracatçılar üçün müəyyən edilmiş müddətlər sorğu vərəqəsinin alınması tarixindən 

hesablanır və o, respondentə və ya ixracatçı üzvün diplomatik nümayəndələrinə, yaxud ÜTT-nin ayrı gömrük 

ərazisi olan üzvü olduğu təqdirdə ixracatçı ərazinin rəsmi nümayəndəsinə göndərilməsi tarixindən bir həftə ərzində 

alınmış hesab olunur.  

41 Bu halda əlaqədar ixracatçıların sayı xüsusilə çox olduqda ərizənin tam mətninin yalnız ixracatçı üzvün 

hökumət nümayəndələrinə və ya müvafiq ticarət assosiasiyalarına göndərildiyi və onların daha sonra sənədin 

surətlərini maraqlı ixracatçılara göndərməli olduğu başa düşülür. 

42 Üzvlərə məlumdur ki, bəzi üzvlərin ərazilərində açıqlama, yalnız məlumatın qorunması haqqında sərt 

məhdudlaşdırılmış sərəncama uyğun olaraq icra edilə bilər. 



təqdim etməyi tələb edirlər. Bu xülasə məxfi şəkildə təqdim 

edilmiş məlumatın məğzinin anlaşılması üçün kifayət qədər 

təfərrüatlı olmalıdır. İstisna hallarda belə üzvlər və ya tərəflər qeyd 

edə bilərlər ki, bu məlumatın qısa şəkildə təqdim edilməsi 

mümkün deyildir. Bu cür istisna hallarda xülasənin təqdim 

olunmasının qeyri-mümkünlüyünün səbəbləri qeyd edilməlidir.  

 

12.4.2 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 

düzgün43 olduğu müvafiq mənbələr tərəfindən onları razı salacaq 

şəkildə sübut edilmədiyi təqdirdə, səlahiyyətli orqanlar bu cür 

məlumatı nəzərə almaya bilərlər. 

 

12.5 7-ci bənddə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, səlahiyyətli orqanlar 

araşdırma zamanı maraqlı üzvlərin və ya maraqlı tərəflərin təqdim etdiyi və onların 

qənaətlərinin əsaslandığı məlumatın dəqiqliyində əmin olmalıdırlar.  

 

12.6 Araşdırmanı həyata keçirən orqanlar digər üzvlərin ərazisində həmin üzvü 

vaxtında məlumatlandırmaq və həmin üzvün araşdırmaya etiraz etməməsi şərtilə 

araşdırmanı apara bilərlər. Bundan başqa, əgər (a) şirkət razı olarsa və (b) müvafiq 

üzv bu barədə məlumatlandırılıbsa və buna etirazı yoxdursa, araşdırmanı həyata 

keçirən orqanlar araşdırmanı şirkətin məkanında həyata keçirə və şirkətin sənədlərini 

yoxlaya bilərlər. Əlavə VI-da nəzərdə tutulan prosedurlar şirkətlərin məkanlarındakı 

araşdırmalara tətbiq olunur. Məxfi məlumatların qorunması tələbindən irəli gələn 

məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla, səlahiyyətli orqanlar bu cür araşdırmaların 

nəticələrini aidiyyəti şirkətlərə təqdim edir və ya 8-ci bəndə müvafiq olaraq onların 

açıqlanmasını təmin edir, eləcə də bu nəticələri ərizəçilərin sərəncamına təqdim 

edirlər.  

 

12.7 Hər hansı maraqlı üzv və ya maraqlı tərəf məqbul müddət ərzində lazımi 

məlumatlara çıxışı rədd etdikdə və ya bu məlumatları təqdim etmədikdə və ya 

araşdırmanı əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşdirdikdə, təsdiqedici və ya inkaredici ilkin 

və ya yekun qərarlar mövcud faktlar əsasında verilməlidir.  

 

12.8 Yekun qərar verməzdən əvvəl səlahiyyətli orqanlar bütün maraqlı üzvləri və 

maraqlı tərəfləri, yekun tədbirlərin görülməsi ilə bağlı məsələnin həlli üçün əsas təşkil 

edən, ən vacib nəzərdən keçirilən faktlar barədə məlumatlandırırlar. Məlumatların bu 

cür açıqlanması tərəflərin öz maraqlarını müdafiə edə bilmələri üçün kifayət qədər 

əvvəlcədən baş tutmalıdır.  

 

12.9 Bu Sazişin məqsədləri üçün “maraqlı tərəflər” dedikdə: 

(i) barəsində araşdırma aparılan malın ixracatçısı və ya xarici istehsalçısı, 

və ya idxalatçısı, yaxud üzvləri əsasən müvafiq malın istehsalçıları, 

                                                 

43 Üzvlər razıdırlar ki, məxfilik ilə bağlı müraciətlər əsassız olaraq rədd edilə bilməz. Üzvlər əlavə olaraq 

razıdırlar ki, araşdırmanı aparan orqan yalnız icraata aid məlumatlarla əlaqədar məxfilikdən imtina etməyi tələb 

edə bilər. 



ixracatçıları və ya idxalatçılarından ibarət olan ticarət və ya biznes 

assosiasiyası; 

 

 (ii) idxalatçı üzvdə oxşar malın istehsalçısı və ya üzvləri əsasən idxalatçı 

üzvün ərazisində oxşar malı istehsal edən ticarət və ya biznes 

assosiasiyası nəzərdə tutulur. 

 

Yuxarıda qeyd edilənlərdən başqa yerli və ya xarici tərəflərin maraqlı tərəf kimi bu 

siyahıya daxil edilməsi Üzvlərə qadağan edilmir. 

 

12.10 Səlahiyyətli orqanlar barəsində araşdırma aparılan malın sənaye 

istehlakçılarına və istehlakçıların təmsilçi təşkilatlarına malın pərakəndə satışda geniş 

yer aldığı təqdirdə araşdırmaya aid olan və subsidiyalaşdırma, zərər və onlar arasında 

səbəb-nəticə əlaqəsi ilə bağlı məlumatı təqdim etmək imkanını təmin edirlər.  

 

12.11 Səlahiyyətli orqanlar xüsusilə kiçik müəssisələr daxil olmaqla maraqlı 

tərəflərin məlumatın təqdim edilməsində üzləşdiyi çətinlikləri lazımi qaydada nəzərə 

alırlar və onlara mümkün olan istənilən yardımı göstərirlər.  

 

12.12. Yuxarıda qeyd edilən prosedurlar hər hansı üzvün hökumət orqanlarına 

araşdırmanın başlanmasına, təsdiqedici və ya inkaredici ilkin və ya yekun qərarın 

verilməsinə, və ya bu Sazişin müvafiq müddəalarına uyğun olaraq müvəqqəti və ya 

yekun tədbirlərin tətbiq edilməsinə yönəlik gecikdirilməyən fəaliyyətin həyata 

keçirilməsinə maneə yaratmaq məqsədi daşımır. 

 

Maddə 13 

Məsləhətləşmələr 

 

13.1 11-ci maddə ilə nəzərdə tutulmuş ərizənin qəbul edilməsindən sonra maksimal 

olaraq qısa müddət ərzində, hər bir halda araşdırmanın başlanılmasından əvvəl, 

məhsulları bu cür araşdırmanın predmeti ola biləcək üzvlərə 11-ci maddənin 2-ci 

bəndində qeyd edilən məsələlər üzrə vəziyyətin dəqiqləşdirilməsi və qarşılıqlı 

razılaşdırılmış həllin qəbul edilməsi məqsədilə məsləhətləşmələr keçirmək barədə 

təklif göndərilir.  

 

13.2 Bundan başqa, araşdırma müddəti ərzində məhsulları araşdırma predmeti olan 

üzvlərə faktiki vəziyyətin dəqiqləşdirilməsi və qarşılıqlı razılaşdırılmış həllin44 qəbul 

edilməsi məqsədilə məsləhətləşmələri davam etdirmək üçün real imkan verilir.  

 

13.3 Real imkan verilməsi öhdəliyinin məhdudlaşdırılmaması şərtilə 

məsləhətləşmələrə dair müddəalar hər hansı üzvün səlahiyyətli orqanlarına 

araşdırmanın başlanmasına, təsdiqləyici və ya inkar xarakterli ilkin və ya yekun 

qənaətlərin əldə edilməsinə və ya bu Sazişin müvafiq müddəalarına uyğun olaraq 

müvəqqəti və ya yekun tədbirlərin tətbiq edilməsinə yönəlik gecikdirilməyən 

fəaliyyətin həyata keçirilməsinə maneə yaratmaq məqsədi daşımır. 

 

                                                 

44 Bu bəndin müddəalarına uyğun olaraq xüsusilə vacibdir ki, heç bir qərar, təsdiqləyici və ya inkaredici, 

ilkin və ya yekun, məsləhətləşmələr üçün real imkan verilmədən əldə edilməsin. Bu cür məsləhətləşmələr II, III və 

ya Х hissələrə uyğun prosedurlar üçün əsas ola bilərlər. 



13.4 Araşdırmanı başlamaq niyyətində olan və ya bu cür araşdırmanı həyata keçirən 

üzv malları bu cür araşdırmanın predmeti olan üzvün və ya üzvlərin xahişi ilə onların 

məxfi olmayan məlumata, o cümlədən araşdırmanın başlanılması və  həyata 

keçirilməsində istifadə edilən məxfi məlumatların qeyri-konfidensial xülasəsinə 

çıxışına icazə verməlidir. 

Maddə 14 

Subsidiyanın Həcminin Əldə Edənə Verilən Fayda Baxımından Hesablanması  

 

V hissənin məqsədləri üçün 1-ci maddənin 1-ci bəndinə uyğun olaraq subsidiyanı əldə 

edənə verilən faydanın hesablanması üçün araşdırma orqanı tərəfindən istifadə edilən 

istənilən metod müvafiq üzvün milli qanunvericiliyi və ya normativ aktları ilə 

müəyyən edilməlidir və onun tətbiqi hər bir konkret halda şəffaf olmalı və adekvat 

qaydada izah edilməlidir. Bundan başqa, istənilən belə metod aşağıdakı prinsiplərə 

uyğun olmalıdır: 

 

(а) əgər investisiya haqqında qərar müvafiq Üzv ölkənin ərazisində xüsusi 

investorların adi investisiya təcrübəsinə (risk kapitalı daxil olmaqla) 

uyğun gəlməyən kimi qiymətləndirilmədiyi halda şirkətin kapitalında 

hökumətin iştirakı fayda verilməsi kimi qiymətləndirilmir; 

 

 (b) əgər krediti alan firma tərəfindən dövlət krediti üzrə ödənilən məbləğ 

ilə firma tərəfindən faktiki olaraq bazarda əldə edilə bilən kommersiya 

krediti üzrə ödənilə biləcək məbləğ arasında fərq mövcud deyilsə, bu 

halda dövlət krediti fayda verən hesab edilmir. Bu halda fayda bu iki 

məbləğ arasındakı fərq olaraq hesablanır.   

 

 (с) əgər hökumət tərəfindən zəmanət verilən krediti alan firmanın dövlət 

krediti üzrə ödədiyi məbləğ ilə firmanın bazarda əldə edilə bildiyi 

dövlət zəmanəti olmayan kommersiya krediti üzrə ödəyə biləcəyi 

məbləğ arasında fərq mövcud deyilsə, hökumət tərəfindən kreditə 

zəmanət verilməsi fayda verilməsi kimi qiymətləndirilmir. Bu halda 

fayda komissiya ödəmələrində fərqlər üçün düzəliş edilməklə bu iki 

məbləğ arasındakı fərq olaraq hesablanır; 

 

 (d) əgər mallar və xidmətlər hökumət tərəfindən adekvat ödənişdən daha 

aşağı məbləğə həyata keçirilmirsə, və ya satınalmalar adekvat 

ödənişdən daha çox olan məbləğə həyata keçirilmirsə, hökumət 

tərəfindən malların və ya xidmətlərin təchizatı və ya malların dövlət 

tərəfindən satın alınması fayda kimi qiymətləndirilmir. Ödənişin 

adekvatlığı təchizat və ya satınalma ölkəsində müvafiq mal və 

xidmətlər üçün mövcud bazar şərtlərinə (qiymət, keyfiyyət, əlçatanlıq, 

likvidlik, daşınma və digər alış və ya satış şərtləri daxil olmaqla) 

nisbətdə müəyyən edilir.  

Maddə 15 



Zərərin45 Müəyyən Edilməsi  

 

15.1 GATT 1994-ün VI Maddəsinin məqsədləri üçün zərərin müəyyən edilməsi 

təsdiqedici sübutlara əsaslanmalıdır və eyni zamanda (a) subsidiyalaşdırılan idxalın 

həcminin və subsidiyalaşdırılan idxalın oxşar məhsulların46 daxili bazardakı 

qiymətlərinə təsirinin, habelə (b) bu cür məhsulların istehsalçılarına bu idxalın sonrakı 

təsirinin obyektiv şəkildə öyrənilməsini özündə ehtiva etməlidir.  

15.2 Subsidiyalaşdırılan idxalın həcminə münasibətdə araşdırmanı həyata keçirən 

orqanlar subsidiyalaşdırılan idxalın mütləq şəkildə və ya idxalatçı üzvdə istehsala və 

ya istehlaka nisbətdə əhəmiyyətli dərəcədə artımının olub-olmamasını müəyyən 

edirlər. Araşdırma aparan orqanlar subsidiyalaşdırılan idxalın qiymətlərə təsirinə 

münasibətdə aşağıdakılara baxmalıdırlar: subsidiyalaşdırılan idxalın qiymətində 

idxalçı üzvün oxşar məhsulunun qiymətinə nisbətdə əhəmiyyətli ölçüdə ucuzlaşma 

varmı və ya bu cür idxal hər hansı başqa bir şəkildə qiymətlərdə əhəmiyyətli dərəcədə 

ucuzlaşma yaradıbmı və ya ondan əvvəl yaranan qiymət artımının qarşısını 

əhəmiyyətli dərəcədə almışdırmı. Bu amillərdən nə biri, nə də bir neçəsi qərar qəbul 

etmədə həlledici ola bilməz. 

15.3 Kompensasiya tədbiri araşdırması bir neçə ölkədən olan idxalla əlaqədar eyni 

zamanda aparılırsa, araşdırma aparan orqanlar bu idxalın təsirini yalnız o halda 

kumulyativ qiymətləndirə bilər ki, onlar, (a) hər bir ölkədən idxalla əlaqədar aşkar 

edilmiş subsidiyaların həcminin 11-ci maddənin 9-cu bəndində müəyyən edilən de 

minimis-i aşdığını, hər bir ölkədən idxal həcminin isə əhəmiyyətsiz olmadığını və (b) 

idxal təsirinin kumulyativ qiymətləndirilməsinin idxal məhsulları arasında rəqabət 

şərtlərini və idxal məhsulları ilə oxşar yerli məhsullar arasındakı rəqabət şərtlərinin 

fonunda münasib olduğunu müəyyən etsinlər. 

15.4. Subsidiyalaşdırılan idxalın yerli sənayeyə təsirini araşdırarkən bununla bağlı 

bütün iqtisadi amillərin və sahələrin vəziyyəti ilə əlaqədar göstəricilərin dəyərləri 

aşağıdakılar daxil olmaqla nəzərə alınır: istehsalın, satışın, bazar payının, mənfəətin, 

məhsuldarlığın, investisiya gəlirlərinin və ya istehsal gücündən istifadənin faktiki və 

potensial azalması; daxili qiymətlərə təsir edən amillər; nağd pul axınına, məhsul 

ehtiyatlarına, məşğulluğa, əmək haqqına, artıma, kapital yaxud investisiya 

səfərbərliyinin mümkünlüyünə faktiki və potensial mənfi təsiri və kənd təsərrüfatında 

olduğu halda hökumətin subsidiyalaşdırma proqramları üzrə xərclərin artması 

məsələsinin araşdırılması. Sadalanan siyahı tam deyildir. Bu amillərdən nə biri, nə də 

bir neçəsi qərarın qəbul edilməsində həlledici ola bilməz.  

15.5 Subsidiyanın47 təsiri nəticəsində subsidiyalaşdırılan idxalın bu Sazişdəki 

mənada zərərə səbəb olduğu sübut edilməlidir. Subsidiyalaşdırılan idxal ilə yerli 

sənayeyə vurulan zərər arasındakı səbəb-nəticə əlaqəsinin müəyən edilməsi 

səlahiyyətli orqanlar tərəfindən mövcud olan məsələyə aid bütün sübutların 

araşdırılmasına əsaslanır. Səlahiyyətli orqanlar, həmçinin subsidiyalaşdırılan idxaldan 

başqa eyni zamanda yerli sənayeyə zərər vuran istənilən məlum amilləri araşdırır və 

                                                 

45 Bu Sazişdə “zərər” termini, digər şəkildə müəyyən edilmədiyi təqdirdə, yerli sənayeyə maddi zərəri, 

yerli sənayeyə maddi zərər təhlükəsini, və ya sənayenin yaradılmasının maddi məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutur 

və hazırkı maddənin müddəalarına uyğun olaraq şərh edilməlidir. 

46 Bu Sazişdə “oxşar məhsul” termini, tam oxşar məhsul anlamında şərh edilir, yəni baxılan məhsula hər 

cəhətdən bənzər olan və ya belə məhsulun yoxluğunda hər cəhətdən bənzər olmasa da, onunla oxşar 

xarakteristikaya sahib olan digər məhsul. 

47 2 və 4-cü bəndlərdə nəzərdə tutulduğu kimi. 



bu zaman həmin başqa amillərin səbəb olduğu zərər subsidiyalaşdırılan idxala aid 

edilməməlidir. Bu cür hallarda nəzərə alına bilən amillərə inter alia, məlum məhsulun 

subsidiyalaşdırılmayan idxalının qiyməti və həcmi, tələbin azalması və ya istehlak 

strukturunda dəyişiklik, məhdud ticarət təcrübəsi və yerli ilə xarici istehsalçılar 

arasında rəqabət, texniki tərəqqi, ixracat göstəriciləri və yerli sənayenin məhsuldarlığı 

daxildir. 

15.6 Oxşar məhsulun yerli istehsalına münasibətdə subsidiyalaşdırılan idxalın təsiri 

o zaman dəyərləndirilir ki, mövcud məlumatlar bu istehsalı aşağıdakı meyarlar 

əsasında ayrılıqda müəyyən etməyə imkan versin: istehsal prosesi, istehsalçıların 

satışı və mənfəət. Əgər istehsalın belə ayrılıqda müəyyən edilməsi mümkün deyilsə, 

subsidiyalaşdırılan idxal təsirinin qiymətləndirilməsi, haqqında zəruri məlumatın əldə 

edilməsi mümkün olan oxşar məhsul daxil olmaqla məhsulun mümkün qədər daha dar 

çeşid və ya qrupu yaxud nomenklaturası əsasında aparılmalıdır. 

15.7 Maddi zərər təhlükəsinin mövcudluğunun müəyyən edilməsi sadəcə iddialara, 

fərziyələrə və ya uzaq ehtimallara deyil, faktlara əsaslanır. Subsidiyanın zərər 

vuracağı vəziyyətə səbəb olacaq şəraitin dəyişməsi açıq-aşkar təxmin edilən və 

qaçılmaz olmalıdır. Araşdırma orqanları, maddi zərər təhlükəsinin mövcudluğunu 

müəyyən edərkən digərləri ilə bərabər aşağıdakı amilləri də nəzərə almalıdır: 

(i) mövcud subsidiyanın və ya subsidiyaların xarakteri və onların ticarətə 

mümkün təsiri; 

(ii) idxalın əhəmiyyətli dərəcədə artdığını göstərən, daxili bazarda 

subsidiyalaşdırılan idxalın əhəmiyyətli artım tempi; 

(iii) digər ixrac bazarlarının istənilən ixracı özünə çəkmək imkanını nəzərə 

almaqla, idxalatçı üzvün bazarına subsidiyalaşdırılan ixracın 

əhəmiyyətli dərəcədə arta biləcəyini göstərən ixracatçının istehsal 

gücündə kifayət qədər sərbəst istifadə oluna biləcək və ya qaçılmaz 

olan əhəmiyyətli artım; 

(iv) daxili qiymətlərə azaltma və ya sabit saxlama təsiri göstərən və 

gələcəkdə idxala tələbi artıra biləcək qiymətlə idxal daxil olurmu; və  

(v) araşdırılması aparılan məhsulun ehtiyatı. 

Bu amillərin heç biri ayrılıqda qərar qəbul etmək üçün həlledici ola bilməz, lakin 

baxılan amillərin məcmusu o nəticəyə gətirib çıxartmalıdır ki, subsidiyalaşdırılan 

ixracın davamı qaçılmazdır və əgər qoruyucu tədbirlər görülməzsə bu, maddi zərərə 

səbəb olacaqdır. 

15.8 Subsidiyalaşdırılan idxala görə zərər təhlükəsinin olması hallarında, 

kompensasiya tədbirlərinin tətbiqinə baxılmalı və xüsusi diqqətlə qərar verilməlidir. 

Maddə 16 

Yerli sənaye anlayışı 

16.1 Bu Sazişin məqsədi üçün “yerli sənaye” termini, 2-ci bənddə nəzərdə tutulan 

istisna olmaqla bütün oxşar məhsulun yerli istehsalçıları, yaxud onlardan bu məhsul 

üzrə ümumi istehsalı, həmin məhsul üzrə ümumi yerli istehsalın əsas hissəsini təşkil 

edənlə kimi şərh edilməlidir və bu zaman istehsalçıların ixracatçılar və ya idxalatçılar 

ilə əlaqəli48 olduqları və ya özləri, təxmini subsidiyalaşdırılan məhsulun və ya oxşar 

                                                 

48 Bu bəndin məqsədi üçün istehsalçıların o halda ixracatçılarla yaxud idxalatçılarla əlaqəli olduğu hesab 

edilir ki, (a) onlardan biri digərinə birbaşa və ya dolayısilə nəzarət edir; və ya (b) onların hər ikisi birbaşa və ya 

dolayısı ilə üçüncü tərəfə nəzarət edir; və ya (c) onlar birlikdə birbaşa və ya dolayısı ilə üçüncü tərəfə nəzarət edir, 

o şərtlə ki, bu cür əlaqənin müvafiq istehsalçını əlaqəli olmayan istehsalçılardan fərqli fəaliyyət göstərməyə vadar 

edə bilən təsiri olduğuna inanmaq və ya şübhə etmək üçün əsas olsun. Bu bəndin məqsədləri üçün hesab edilir ki, 



məhsulun başqa ölkədən idxalçısı olduqları hallar istisna edilir. Bu hallarda “yerli 

sənaye” termini, istehsalçıların qalan hissəsi ilə bağlı olaraq şərh edilə bilər. 

16.2 Müstəsna hallarda istənilən üzvün ərazisi, mövcud istehsalla əlaqədar iki və 

daha çox rəqib bazarlara bölünmüş ola bilər və 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 sənaye kimi nəzərdən keçirilə bilər. Belə hallarda, 

zərərin mövcudluğu subsidiyalaşdırılan idxalın təcrid edilmiş belə bazarda 

cəmləşməsi və bu bazarda oxşar məhsulun bütün və ya demək olar ki, bütün 

istehsalçılarına zərər verməsi şərti ilə, hətta bütöv yerli sənayenin əsas hissəsinə zərər 

vurulmaması halında da təsdiq edilə bilər. 

16.3 Əgər yerli sənaye dedikdə 2-ci bənddə müəyyən edildiyi kimi müəyyən 

zonada, yəni bazar hüdudlarında olan istehsalçılar başa düşülürsə, kompensasiya 

rüsumları sadəcə mövcud zonada son istehlakı üçün nəzərdə tutulmuş məhsuldan 

alınır. Əgər idxalatçı üzvün konstitusiyası bu əsasda kompensasiya rüsumlarının 

alınmasına icazə vermirsə, həmin idxalatçı üzv, yalnız o halda məhdudiyyət olmadan 

kompensasiya rüsumu ala bilər ki, (a) ixracatçılara müvafiq əraziyə 

subsidiyalaşdırılan qiymətlə ixracı dayandırmağa imkan yaradılmalı olduğu və ya 18-

ci maddəyə uyğun olaraq digər təminatlar verilməli olduğu halda belə adekvat 

təminatlar dərhal verilməsin və (b) belə rüsumlar, sadəcə sözügedən əraziyə təchizatı 

həyata keçirən konkret istehsalçının məhsulundan alına bilməsin. 

16.4 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 olmuşdursa, bütün inteqrasiya zonasındakı mövcud sənayeyə 1 

və 2-ci bəndlərdə qeyd edilən yerli sənaye kimi baxılmalıdır. 

16.5 15-ci maddənin 6-cı bəndinin müddəaları hazırki maddəyə tətbiq edilməlidir. 

Maddə 17 

Müvəqqəti tədbirlər 

17.1 Müvəqqəti tədbirlər yalnız o halda tətbiq edilə bilər ki: 

(а) 11-ci maddənin müddəalarına uyğun olaraq araşdırma aparılsın, bu 

barədə bildiriş dərc edilsin, həm maraqlı üzvlər, həm də maraqlı 

tərəflər məlumat vermək və öz rəylərini bildirmək üçün adekvat 

imkanlarla təmin edilsin; 

(b) müsbət xarakterli ilkin qərara əsasən subsidiya mövcud olsun və 

subsidiyalaşdırılan idxal yerli sənayeyə zərər vursun; və 

(с) müvafiq səlahiyyətli orqanlar belə tədbirlərin araşdırma dövründə 

zərərin qarşısının alınması üçün zəruri olduğunu hesab etsinlər. 

17.2 Müvəqqəti tədbirlər, pul depozitləri, və ya qabaqcadan hesablanan 

subsidiyalaşdırma həcmi ilə eyni məbləğdə borc öhdəlikləri ilə zəmanət verilən 

müvəqqəti kompensasiya rüsumları şəklində ola bilər. 

17.3 Müvəqqəti tədbirlər araşdırmanın başlanma tarixindən 60 gün keçmədən tətbiq 

edilməməlidir. 

17.4 Müvəqqəti tədbirlərin tətbiqi, 4 aydan çox olmayan mümkün qədər daha qısa 

dövrlə məhdudlaşdırılır. 

                                                                                                                                            
qanun əsasında və ya faktiki olaraq birinci ikinciyə onun fəaliyyətini məhdudlaşdıraraq yaxud istiqamətləndirərək 

təsir edə bildiyi halda birinci tərəf digərinə nəzarət edən sayılır.  



17.5 Müvəqqəti tədbirlərin tətbiqində 19-cu maddənin müvafiq müddəalarına riayət 

edilir. 

Maddə 18 

Öhdəliklər 

18.1 Aşağıdakılara uyğun qənaətbəxş könüllü öhdəliklər əldə edildikdən sonra 

icraat, müvəqqəti tədbirlər və ya kompensasiya rüsumları tətbiq edilmədən 

dayandırıla və ya başa çatdırıla bilər49: 

(а) ixracatçı üzvün hökuməti subsidiyanı ləğv etmək və ya 

məhdudlaşdırmaq və ya subsidiyalaşdırmanın nəticələri ilə əlaqədar 

başqa tədbirlər görməyə razılaşır; və ya 

(b) ixracatçı, araşdırma orqanlarını subsidiyalaşdırmanın zərərverici 

təsirlərini aradan qaldırılmağa inandıracaq şəkildə öz qiymətlərini 

təkrar gözdən keçirməklə razılaşır. Belə öhdəliklər üçün qiymət artımı, 

subsidiya miqdarının kompensasiyası üçün tələb olunan həddi 

aşmamalıdır. Əgər yerli sənayeyə vurulan zərərin aradan qaldırılmasına 

kifayət edirsə, qiymət artımının subsidiya miqdarından az olması arzu 

olunandır. 

18.2 İdxalatçı üzvün səlahiyyətli orqanları subsidiyalaşdırmanın və belə 

subsidiyanın vurduğu zərərin mövcudluğunun ilkin olaraq müəyyən etməyənə və 

ixracatçıların öhdəlikləri ixracatçı üzv ilə razılaşdırılmayana qədər öhdəliklər 

istənilməməli və ya qəbul edilməməlidir. 

18.3 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. 

18.4. Əgər öhdəliklər götürülürsə, buna baxmayaraq subsidiyalaşdırma və zərərə dair 

araşdırma ixracatçı üzvün istəyi və ya idxalatçı üzvün qərarı ilə başa çatdırılmalıdır. 

Subsidiyalaşdırma və ya zərərin mövcud olmadığı müəyyən edildiyi bildirilərsə, bu 

qənaətin əhəmiyyətli dərəcədə öhdəliklərin mövcudluğunun nəticəsi olduğu hallar 

istisna olmaqla öhdəliklər, öhdəliklər avtomatik olaraq qüvvədən düşməlidir. Belə 

hallarda maraqlı səlahiyyətli orqanlar tələb edə bilər ki, öhdəliklər, bu Sazişin 

müddəalarına uyğun müəyyən müddətdə qüvvədə qalmağa davam etsin. 

Subsidiyalaşdırma və zərərin mövcudluğu təsdiqini tapdığı halda öhdəliklər, şərtlərinə 

və bu Sazişin müddəalarına uyğun olaraq qüvvədə qalmağa davam etməlidir. 

18.5 Qiymət öhdəlikləri idxalatçı üzvün səlahiyyətli orqanları tərəfindən təklif edilə 

bilər, lakin heç bir ixracatçı belə öhdəliklərin götürülməsinə məcbur edilə bilməz. 

Hökumətin və ya ixracatçıların belə öhdəlikləri təklif etməməsi və ya öhdəlik 

götürmək təklifi ilə razılaşmaması faktı məsələnin baxılmasına heç bir şəkildə xələl 

gətirmir. Ancaq səlahiyyətli orqanlar subsidiyalaşdırılan idxalın davam etməsi halında 

zərər təhlükəsinin reallaşmasının daha çox ağlabatan olduğunu müəyyən etməkdə 

sərbəstdirlər.  

                                                 

49 “bilər” sözü, 4-cü bənddə nəzərdə tutulan hallar istisna omaqla, eyni zamanda proqramın davam etməsi 

və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi kimi şərh edilməməlidir. 



18.6 İdxalatçı üzvün səlahiyyətli orqanları öhdəliyi olan istənilən hökumətdən və 

ya ixracatçıdan tələb edə bilər ki, belə öhdəliyin yerinə yetirilməsinə dair müntəzəm 

olaraq məlumat versin və müvafiq məlumatların yoxlanılmasına icazə versin. 

Öhdəliyin pozulması halında ixracatçı üzvün səlahiyyətli orqanları bu Sazişin 

müddəalarına uyğun olaraq ona əlçatan olan ən yaxşı məlumata əsasən müvəqqəti 

tədbirlərin dərhal tətbiqini ehtiva edə bilən cəld tədbirlər görə bilər. Belə hallarda 

yekun rüsumlar bu Sazişə uyğun olaraq elə məhsuldan alına bilər ki, bu məhsul, belə 

geriyə tətbiqlə qiymətləndirmənin öhdəliyin pozulmasından əvvəl gətirilən idxal 

məhsuluna tətbiq edilməməsi istisna olmaqla, müvəqqəti tədbirlərin tətbiq edilmə 

tarixindən 90 gün əvvələ qədər istehlaka verilsin. 

 

Maddə 19 

Kompensasiya rüsumlarının tətbiqi və alınması 

19.1 Əgər məsləhətləşmələri tamamlamaq məqsədi ilə edilən məqbul səylərdən 

sonra istənilən üzv, subsidiyanın mövcudluğu və miqdarı ilə bağlı və subsidiyanın 

təsiri nəticəsində subsidiyalaşdırılan idxalın zərər verməsi haqqında yekun qərar 

verərsə, mövcud subsidiya və ya subsidiyalar geri götürülmədiyi təqdirdə o, bu 

maddənin müdəalarına uyğun olaraq kompensasiya rüsumu tətbiq edə bilər. 

19.2 Tətbiq edilməsi üçün bütün tələblər yerinə yetirildiyi hallarda kompensasiya 

rüsumunu tətbiq edib-etməmək barədə qərar, eləcə də tətbiq edilən kompensasiya 

rüsumunun məbləğinin subsidiyanın tam məbləğinə bərabər olması və ya ondan daha 

az olması barədə qərar, idxal edən üzvün səlahiyyətli orqanları tərəfindən qəbul edilən 

qərarlardır. Tətbiq edilmənin bütün üzvlərin ərazilərində zəif xarakterə malik olması, 

yerli sənayeyə dəymiş zərərin aradan qaldırılması üçün kifayət etdiyi təqdirdə 

rüsumun subsidiya məbləğindən daha az olması, habelə səlahiyyətli orqanlara 

kompensasiya rüsumunun tətbiqi ilə maraqlarına mənfi təsir göstərilən yerli maraqlı 

tərəflərin50 təqdimatlarını lazımi qaydada nəzərə almaq üçün imkan yaradan 

prosedurların yaradılması arzuolunandır. 

19.3 Kompensasiya rüsumu istənilən məhsula tətbiq edildiyi halda bu cür 

kompensasiya rüsumu hər bir halda müvafiq məbləğlərdə, ayrı-seçkilik qoyulmadan, 

barəsində subsidiyanın mövcudluğu və zərər verilməsi təyin edilən bütün 

mənbələrdən olan belə məhsulların idxalından alınır, bu zaman, baxılan subsidiyaları 

tətbiq etməkdən imtina edən mənbələrdən, və ya öhdəlikləri bu Sazişin şərtlərinə 

uyğun olaraq qəbul edilmiş mənbələrdən edilən idxallar istisna hesab edilir. Təchizatı 

yekun kompensasiya rüsumunun alınmasına məruz qalan, lakin bununla əlaqədar  

əməkdaşlıqdan imtinadan başqa digər səbəblərdən araşdırma aparılmayan ixracatçının 

araşdırma orqanlarının mövcud ixracatçı üçün fərdi kompensasiya rüsumunun 

miqdarını yubandırmadan müəyyən etmələri məqsədi ilə sürətləndirilmiş təkrar 

baxılma tələb etmək hüququ vardır.  

19.4 İdxal məhsulundan subsidiyalaşdırılmış və ixrac edilmiş məhsul vahidinə 

subsidiyalaşdırılan miqyasda hesablanaraq təyin edilən subsidiya miqdarını aşan 

ölçüdə heç bir kompensasiya rüsumu alınmamalıdır51.  

 

                                                 

50 Bu bəndin məqsədləri üçün “yerli maraqlı tərəflər” ifadəsi, barəsində araşdırma aparılan idxal mallarını 

istifadə edən istehlakçıları və sənayeçiləri nəzərdə tutur. 

51 Bu Sazişdə “alınma” termini rüsumun və ya verginin yekun hüquqi tətbiqi və ya yığılması anlamı 

daşıyır. 



Maddə 20 

Geriyə tətbiq 

20.1 Bu maddədə nəzərdə tutulanlar istisna olmaqla, müvəqqəti tədbirlər və 

kompensasiya rüsumları yalnız 17-ci maddənin 1-ci bəndinin və 19-cu maddənin 1-ci 

bəndinin əsasında müvafiq olaraq qəbul edilən qərarın qüvəyə minməsindən sonra 

istehlaka daxil olan məhsullara tətbiq edilir. 

20.2 Zərərin mövcudluğu barədə yekun qərar verildiyi halda (lakin zərər təhlükəsi 

və ya sənayenin yaradılmasının maddi olaraq gecikdirilməsi halında deyil) və ya zərər 

təhülkəsinin mövcudluğu barədə yekun qənaət verildiyi halda, müvəqqəti tədbirlər 

qəbul edilməzsə subsidiyalaşdırılan idxalın təsiri zərərin mövcudluğunun 

müəyyənləşməsinə gətirib çıxaracağı halda, müvəqqəti tədbirlər tətbiq edilən bir dövr 

üçün geriyə tətbiq müddəaları nəzərə alınmaqla kompensasiya rüsumları yığıla bilər. 

20.3 Əgər yekun kompensasiya rüsumunun miqdarı pul əmanəti və ya borc 

öhdəlikləri ilə zəmanət verilən məbləğdən artıqdırsa, onlar arasındakı bu fərq nəzərə 

alınmamalıdır. Əgər yekun kompensasiya rüsumunun miqdarı pul əmanəti və ya borc 

öhdəlikləri ilə zəmanət veriləndən azdırsa, artıq məbləğ geri qaytarılmalı və ya 

istiqraz qısa zamanda buraxılmalıdır. 

20.4 2-ci bənddə nəzərdə tutulanlar istisna olmaqla zərər təhlükəsinin və ya 

sənayenin yaradılmasının maddi olaraq gecikdirilməsinin mövcudluğuna dair qərar 

verildiyi halda (lakin zərər hələ vurulmadığı halda) yekun kompensasiya rüsumu zərər 

təhlükəsinin və ya maddi gecikmənin mövcudluğuna qərar verildiyi tarixdən etibarən 

tətbiq edilə bilər və müvəqqəti tədbirlərin tətbiq edildiyi dövrdə yatırılan istənilən pul 

əmanəti geri qaytarılmalı, istənilən istiqraz isə qısa müddətə buraxılmalıdır. 

20.5 Əgər verilən yekun qərar mənfidirsə, o zaman, müvəqqəti tədbirlərin tətbiq 

edildiyi dövrdə yatırılan istənilən pul əmanəti geri qaytarılmalı, istənilən istiqraz isə 

qısa müddətə buraxılmalıdır. 

20.6 Səlahiyyətli orqanların mövcud subsidiyalaşdırılan məhsula münasibətdə 

aradan qaldırılması çətin olan zərərə GATT 1994 və bu Sazişin müddəalarını pozaraq 

ona münasibətdə subsidiya verilmiş və ya ödənmiş məhsulun nisbətən qısa müddətdə 

kütləvi idxalının səbəb olduğunu müəyyən etdiyi böhranlı şəraitlərdə və belə zərərin 

təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün bu idxala kompensasiya rüsumunu geriyə 

tətbiq qaydasında qiymətləndirmək zəruri hesab edilərsə, bu zaman yekun 

kompensasiya rüsumları müvəqqəti tədbirlərin tətbiq edilmə tarixinə 90 gün qalmışa 

qədər istehlaka girmiş idxal üçün qiymətləndirilə bilər. 

 

Maddə 21 

Kompensasiya Rüsumlarının və Öhdəliklərin Qüvvədə Olma Müddəti və Yenidən 

Baxılması 

21.1 Kompensasiya rüsumları zərərə səbəb olan subsidiyanın neytrallaşdırılması 

üçün zəruri olan müddətdə və ölçüdə qüvvədə qalır. 

21.2 Səlahiyyətli orqanlar, əsaslandırılmış halda rüsum almanın davamının 

zəruriliyinə öz şəxsi təşəbbüsü ilə və ya yekun kompensasiya rüsumunun tətbiqi 

tarixindən etibarən məqbul müddət ərzində yenidən baxışın zəruriliyini təsdiqləyən 

müsbət məlumatlar təqdim edən istənilən maraqlı üzvün istəyi üzrə yenidən 

baxmalıdır. Maraqlı tərəflərin səlahiyyətli orqanlardan aşağıdakılara baxılmasını tələb 

etməyə hüquqları vardır: subsidiyalaşdırmanı neytrallaşdırmaq üçün rüsum 

alınmasının davamiyyəti zəruridirmi, əgər rüsum ləğv edilərsə və ya dəyişdirilərsə, 

zərər vurmanın davam etməsi və ya yenilənməsi və ya hər ikisi baş verə bilərmi. Əgər 

bu bəndə əsasən yenidən baxışın nəticəsində səlahiyyətli orqanlar, kompensasiya 



rüsumlarının tətbiqinin artıq əsassız olduğunu müəyyən edərsə, onda bu rüsumlar 

dərhal dayandırılmalıdır.  

21.3 1 və 2-ci bəndin müddəalarından asılı olmayaraq istənilən yekun 

kompensasiya rüsumu, tətbiqindən sonra (və ya əgər yenidən baxış eyni zamanda 

subsidiyalaşdırma və zərər vermə məsələlərinə aiddirsə, 2-ci bəndə əsasən son 

yenidən baxış tarixindən etibarən və ya bu bəndə əsasən) 5 il müddətindən gec 

olmadan dayandırılır, bu şərtlə ki, bu tarixdən əvvəl onların şəxsi təşəbbüsü ilə və ya 

yerli sənaye tərəfindən və ya onlar adından bu tarixə qədər məqbul müddətdə edilən 

lazımi qaydada əsəslandırılmış sorğuya əsasən başladılan yenidən baxışın gedişatında 

araşdırma orqanları rüsumun dayandırılmasının çox güman ki, subsidiyalaşdırmanın 

və ya zərər vermənin davam etməsinə və ya yenilənməsinə gətirib çıxaracağını 

müəyyən etməsin52. Belə yenidən baxışın nəticəsi məlum olana qədər rüsum qüvvədə 

qala bilər. 

21.4 Sübut və prosedurlara aid 12-ci maddənin müddəaları bu maddəyə əsasən 

keçirilən istənilən yenidən baxışa tətbiq edilir. Bu cür yenidən baxış sürətlə keçirilir 

və adətən başlama tarixindən etibarən 12 ay ərzində başa çatır. 

21.5 Bu maddənin müddəaları 18-ci maddə üzrə qəbul edilən öhdəliklərə mutatis 

mutandis qaydasında tətbiq edilir. 

Maddə 22 

İctimai Bildiriş və Qərarların İzahı 

22.1 Səlahiyyətli orqanlar, 11-ci maddəyə uyğun olaraq araşdırmanın başlanmasını 

əsaslandıran kifayət qədər sübut olduğundan əmin olduqları zaman, məhsulları bu 

araşdırmanın hədəfi olan üzv və ya üzvlər və araşdırma orqanına məlum olan digər 

maraqlı tərəflər bu barədə məlumatlandırılmalı və ictimai bildiriş dərc edilməlidir. 

 

22.2 Araşdırmanın başlanması haqqında ictimai bildiriş, aşağıdakılar haqqında 

adekvat məlumatı özündə ehtiva etməli və ya ayrıca hesabat53 vasitəsilə əlçatan 

etməlidir: 

 (i) ixrac edən ölkə və ya ölkələrin və müvafiq məhsulun adı; 

(ii) araşdırmanın başlanma tarixi; 

(iii) araşdırılmalı olan subsidiyalaşdırma təcrübəsi və ya təcrübələrinin 

təsviri; 

(iv) zərərin vurulması iddiasının əsaslandığı amillərin xülasəsi; 

(v) təqdimatın göndərilməsi üçün maraqlı üzv və maraqlı tərəflərin 

ünvanları; və  

(vi) maraqlı üzv və maraqlı tərəflərin öz mövqelərini ifadə edə bilməsi 

üçün verilən müddətlər. 

22.3 İctimai bildiriş, təsdiqedici və ya inkaredici istənilən ilkin və yekun qərar 

haqqında, 18-ci maddəyə əsasən öhdəliklərin götürülməsi və ya belə öhdəliyin 

dayandırılması ilə əlaqədar istənilən qərar haqqında, yekun kompensasiya rüsumunun 

qüvvəsini itirməsi haqqında verilir. Hər belə bildiriş, kifayət qədər ətraflı şəkildə 

                                                 

52 Kompensasiya rüsumunun məbləği geriyə tətbiq əsasında yığıldığı halda son qiymətləndirmənin 

nəticəsində rüsum alınmamasına qərar verilməsi faktı, öz-özlüyündə səlahiyyətli orqanlardan yekun rüsumun 

alınmasının dayandırılmasını tələb etmək demək deyildir. 

53 Əgər müvafiq orqanlar bu maddənin müddəaları üzrə məlumatları və izahatları ayrıca hesabatda 

hazırlayarsa, onlar həmin hesabatın ictimaiyyətə açıq olmasını təmin etməlidirlər.  

 



araşdırma orqanları tərəfindən maddi olaraq baxılan faktlar və hüquqi normalar 

əsasında verilən qərar və nəticələri özündə ehtiva etməli və ya ayrıca hesabat 

vasitəsilə əlçatan etməlidir. Bütün bu bildiriş və hesabatlar, məhsulları belə qərar və 

öhdəliklərin predmeti olan üzv və ya üzvlərə, eləcə də bu işdə marağı olduğu bilinən 

digər maraqlı tərəflərə göndərilməlidir. 

22.4 Müvəqqəti tədbirlərin tətbiq edilməsi barədə ictimai bildiriş, subsidiyanın və 

zərərin mövcudluğuna dair qərarın kifayət qədər ətraflı açıqlamasını, eləcə də 

əsasında arqumentlərin qəbul edildiyi və ya rədd edildiyi bütün faktlar və hüquqi 

normalara istinadları ehtiva etməli və ya ayrıca hesabat vasitəsilə əlçatan etməlidir. 

Belə bildiriş və ya hesabat, məlumatın məxfiliyinin qorunması tələbini lazımi qaydada 

nəzərə almaqla xüsusilə aşağıdakıları özündə ehtiva edir: 

 

(i) təchizatçıların adları və ya bunun məqsədəuyğun olmadığı 

halda təchizatçı ölkələrin adları; 

(ii) məhsulun gömrük məqsədləri üçün yetərli olan təsviri; 

(iii) müəyyən edilən subsidiya miqdarı və subsidiyanın 

mövcudluğunun müəyyən edildiyi əsaslar; 

(iv) 15-ci maddədə nəzərdə tutulan zərərin mövcudluğunun 

müəyyən edilməsinə dair mülahizələr; 

(v) qərar verilməsinə səbəb olan əsas səbəblər. 

 

22.5 Yekun rüsumun tətbiqini və ya öhdəliklərin qəbul edilməsini nəzərdə tutan 

təsdiqləyici qərarın verilməsi halında edilən araşdırmanın tamamlanması və ya 

dayandırılması barədə ictimai bildiriş, məlumatın məxfiliyinin qorunması tələbləri 

lazımi qaydada nəzərə alınaraq, bütün işlə bağlı yekun tədbirlərin tətbiqinə və ya 

öhdəliklərin qəbul edilməsinə səbəb olan faktlar ilə hüquqi normalara və əsaslara aid 

məlumatı özündə ehtiva etməli və ya ayrıca hesabat vasitəsilə əlçatan etməlidir. 

Bildiriş yaxud hesabat, xüsusilə 4-cü bənddə təsvir edilən məlumatları, maraqlı üzvlər 

yaxud ixracatçı və idxalatçılar tərəfindən təqdim edilən müvafiq arqumentlərin qəbulu 

və ya rədd eilməsi əsaslarını özündə ehtiva edir. 

22.6 18-ci maddəyə əsasən öhdəliklərin götürülməsi ilə bağlı araşdırmanın 

tamamlanması və ya dayandırılması haqqında ictimai bildiriş, öhdəliyin məxfi 

olmayan hissəsini özündə ehtiva etməli və ya ayrıca hesabat vasitəsilə əlçatan 

etməlidir. 

22.7 Bu maddənin müddəaları, 20-ci maddəyə uyğun rüsumların geriyə tətbiqinə 

dair qərarlara və 21-ci maddə əsasən həyata keçirilən yenidən baxışın başlanması və 

tamamlanmasına mutatis mutandis qaydasında tətbiq edilməlidir. 

 

Maddə 23 

Məhkəmə baxışı 

 Milli qanunvericiliyində kompensasiya tədbirləri haqqında müddəalar mövcud 

olan hər bir üzv, digərləri ilə yanaşı, 21-ci maddənin mənası üzrə yekun qərara və 

qərara yenidən baxılmasına aid inzibati tədbirlərə sürətlə baxılması üçün nəzərdə 

tutulan məhkəmə, arbitraj və ya inzibati tribunal və ya prosedurun mövcudluğunu 

təmin etməlidir. Belə orqanlar tribunallar və ya prosedurlar, mövcud qərara və ya 

yenidən baxışa cavabdeh olan səlahiyyətli orqanlardan müstəqil olmalı və inzibati 

icraatda iştirak edən, birbaşa və fərdi olaraq mövcud inzibati tədbirlərdən təsirlənmiş 

bütün maraqlı tərəflərin yenidən baxışa çıxışını təmin etməlidir. 



VI HİSSƏ: ORQANLAR 

Maddə 24 

Subsidiyalar və Kompensasiya Tədbirləri Üzrə Komitə və Yardımçı Orqanlar 

24.1 Bu sənədlə bütün üzvlərin nümayəndələrindən ibarət olan Subsidiyalar və 

Kompensasiya Tədbirləri üzrə Komitə təsis edilir. Komitə öz sədrini seçir və ildə iki 

dəfədən az olmayaraq və ya bu Sazişin uyğun müddəalarında nəzərdə tutulduğu kimi 

istənilən üzvün tələbi əsasında görüşməlidir. Komitə bu Sazişlə və ya üzvlər 

tərəfindən ona həvalə edilən öhdəlikləri yerinə yetirməli və üzvlərə Sazişin 

funksiyalarının yerinə yetirilməsi və ya onun məqsədlərinin həyata keçirilməsi ilə 

bağlı istənilən məsələ ilə əlaqədar məsləhətləşmə imkanı yaratmalıdır. ÜTT Katibliyi 

Komitənin katibliyi funksiyalarını yerinə yetirməlidir. 

24.2 Komitə müvafiq yardımçı orqanlarını yarada bilər. 

24.3 Komitə, tərkibi müstəqil subsidiyalar və ticari əlaqələr sahəsində yüksək 

ixtisaslı beş mütəxəssisdən ibarət olan Daimi Ekspert Qrupunu (DEQ) təsis edir. 

Ekspertləri Komitə seçir və hər il bu ekspertlərdən biri dəyişdirilir. Sorğu əsasında 4-

cü maddənin 5-ci bəndində nəzərdə tutulduğu kimi DEQ panelə kömək göstərə bilər. 

Komitə həmçinin istənilən subsidiyanın mövcudluğu və xarakteri ilə bağlı məsləhət 

xarakterli rəy tələb edə bilər. 

24.4 DEQ, istənilən üzvdən məsləhət ala bilər və həmin üzvün tətbiqini planladığı 

və ya artıq tətbiq etdiyi istənilən subsidiyanın xarakteri haqqında məsləhət xarakterli 

rəy verə bilər. Bu cür məsləhət xarakterli rəylər məxfidir və 7-ci maddəyə əsaslanan 

prosedurlarda istifadə edilə bilməz. 

24.5 Komitə və istənilən yardımçı orqan öz funksiyalarını yerinə yetirərkən 

münasib gördüyü istənilən mənbədən həm məsləhət ala, həm də məlumat tələb edə 

bilər. Ancaq, Komitə və ya yardımçı orqan hər hansı üzvün yurisdiksiyasında olan 

mənbədən məlumat tələb etməzdən əvvəl həmin üzvü məlumatlandırmalıdır. 

VII HİSSƏ: BİLDİRİŞ VƏ NƏZARƏT 

Maddə 25 

Bildiriş 

25.1 Üzvlər GATT 1994-ün XVI maddəsinin 1-ci bəndinin müddəalarına xələl 

gətirmədən, subsidiyalar haqqında bildirişin hər ilin 30 iyunundan gec olmamaq şərti 

ilə 2-6-cı bəndlərin müddəalarına uyğun olaraq verilməsinə razılaşırlar. 

25.2 Üzvlər, 1-ci maddənin 1-ci bəndində müəyyən edilən və 2-ci maddənin mənası 

üzrə xüsusi olan və onların ərazisində verilən və ya qüvvədə olan istənilən subsidiya 

haqqında bildiriş verməlidirlər. 

25.3 Bildirişin məzmunu kifayət qədər ətraflı olmalıdır ki, digər üzvlər ticari 

nəticələri qiymətləndirə bilsinlər və haqqında bildiriş göndərilən subsidiyalaşdırma 

proqramının hansı şəkildə işlədiyini anlaya bilsinlər. Bununla əlaqədar olaraq üzvlər 

subsidiyalar üzrə sorğu vərəqəsinin54 formasına və məzmununa xələl gətirmədən, 

bildirişin aşağıdakı məlumatları özündə ehtiva etməsini təmin edirlər: 

(i) subsidiyanın forması (yəni dotasiya, kredit, vergi güzəştləri və 

s.); 

                                                 

54 Komitə, BISD  9S/193-194-də göstərilən sorğu vərəqəsinin şəkil və məzmununa yenidən baxılması üçün 

İşçi Qrupu təsis etməlidir. 



(ii) istehsal vahidi üzrə hesablanan subsidiya və ya bu mümkün 

olmadığı hallarda, belə subsidiya üçün ayrılmış illik və ya 

ümumi məbləğ (mümkün olduqda, əvvəlki ildə istehsal vahidi 

üzrə orta subsidiya göstərilməklə); 

(iii) subsidiyanın siyasi məqsədi və/və ya səbəbi; 

(iv) subsidiyanın qüvvədə olma müddəti və/və ya onunla əlaqədar 

digər müddətlər; 

(v) subsidiyanın ticarətə təsirini qiymətləndirməyə imkan verən 

statistik məlumatlar. 

25.4 Əgər 3-cü bəndin müəyyən yarımbəndləri üzrə məlumat bildirişdə əks 

olunmamışdırsa, onda bunun səbəbi həmin bildirişdə izah edilməlidir. 

25.5 Əgər subsidiyalar müəyyən məhsul və ya sahələr üzrə verilirsə, bu halda 

bildirişdə məlumat məhsul və sahələr üzrə bölünmüş şəkildə verilməlidir. 

25.6 Üzvlər, öz ərazilərində GATT 1994-ün XVI maddəsinin 1-ci bəndinə və bu 

Sazişə uyğun olaraq bildiriş göndərilməsini tələb edən tədbirlərin mövcud olmadığını 

hesab edirlərsə, bu barədə Katibliyi yazılı şəkildə məlumatlandırırlar. 

25.7 Üzvlər qəbul edirlər ki, istənilən tədbir haqqında bildiriş nə onun GATT 1994-

ə və bu Sazişə görə hüquqi statusunu, nə bu Saziş üzrə təsirlərini, nə də tədbirin 

xarakterini əvvəlcədən həll etmir. 

25.8 İstənilən üzv istənilən zaman digər üzvün verdiyi və ya qüvvədə saxladığı 

istənilən subsidiyanın (IV hissədə qeyd edilən istənilən subsidiya daxil olmaqla) 

həcmi və xarakteri barədə yazılı şəkildə məlumat tələb edə və müəyyən edilmiş 

tədbirə bildiriş tələb etməyən olaraq baxılmasının səbəbi barədə izah tələb edə bilər. 

25.9 Belə sorğu alan üzvlər bu məlumatı mümkün qədər tez və ətraflı şəkildə 

təqdim etməli və sorğu edən üzvə əlavə məlumat vermək üçün hazır olmalıdır. 

Xüsusilə digər üzvün, onların bu Sazişin şərtlərinə uyğunluğunu dəyərləndirməsinə 

imkan yaradan məlumatları kifayət qədər ətraflı təqdim etməlidirlər. İstənilən üzv 

belə məlumatın təqdim edilmədiyini hesab edərsə, Komitənin diqqətini buna cəlb edə 

bilər. 

25.10 İstənilən üzv digər üzvün subsidiya kimi təsir göstərən istənilən tədbiri barədə 

GATT 1994-ün XVI maddəsinin 1-ci bəndi və bu Sazişin müddəalarına uyğun  

bildiriş göndərilmədiyini hesab edərsə, həmin üzvün diqqətini buna cəlb edə bilər.  

Əgər ehtimal edilən subsidiya barədə bundan dərhal sonra bildiriş təqdim edilməzsə, 

həmin üzv özü ehtimal olunan subsidiyanı Komitənin diqqətinə çatdıra bilər. 

25.11 Üzvlər, gecikmədən Komitəyə bütün kompensasiya rüsumları ilə əlaqədar 

müvəqqəti və ya yekun tədbirlər barədə hesabat təqdim etməlidir. Bu hesabatlar 

Katiblikdə digər üzvlər tərəfindən yoxlanılması məqsədi ilə əlçatan olmalıdır. Üzvlər 

eləcə də yarım ildə bir dəfə ötən altı ayın bütün kompensasiya rüsumu tədbirləri 

haqqında hesabat təqdim etməlidir. Yarımillik hesabatlar razılaşdırılmış standart 

şəkildə təqdim edilir. 

25.12 Hər bir üzv Komitəni (a) hansı dövlət orqanlarının 11-ci maddə üzrə araşdırma 

aparma səlahiyyəti olduğu haqqında və (b) bu araşdırma aparılmasının daxili 

prosedurları haqqında məlumatlandırmalıdır. 

Maddə 26 

Nəzarət 

26.1 Komitə, GATT 1994-ün XVI maddəsinin 1-ci bəndi və bu Sazişin 25-ci 

maddəsinin 1-ci bəndi əsasında təqdim olunan yeni və tam bildirişləri üç ildə bir 

keçirilən xüsusi iclasda müzakirə etməlidir. Aralıq illərdə təqdim edilən bildirişlər 

(yeniləmə bildirişləri), Komitənin hər mütəmadi iclasında təhlil edilməlidir. 



 

26.2 Komitə, 25-ci maddənin 11-ci bəndinə əsasən təqdim edilən hesabatları hər 

mütəmadi iclasda təhlil etməlidir. 

VIII HİSSƏ: İNKİŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÜZV ÖLKƏLƏR 

Maddə 27 

İnkişaf Etməkdə Olan Üzv Ölkələr Üçün Xüsusi və Fərqləndirici Rejim 

27.1 Üzvlər subsidiyaların inkişaf etməkdə olan üzv ölkələrin iqtisadi inkişaf 

proqramlarında əhəmiyyətli rol oynaya biləcəyini qəbul edirlər. 

27.2 3-cü maddənin 1 (a) bəndindəki qadağa aşağıdakılara tətbiq edilmir: 

(а) Əlavə VII-də göstərilən inkişaf etməkdə olan üzv ölkələr; 

(b) 4-cü bəndin müddəalarına uyğun olmaq şərti ilə ÜTT haqqında Sazişin 

qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən 8 il müddətində digər inkişaf 

etməkdə olan üzv ölkələr. 

27.3 3-cü maddənin 1(b) bəndində mövcud olan qadağa, ÜTT haqqında Sazişin 

qüvvəyə midiyi tarixdən etibarən 5 il müddətində inkişaf etməkdə olan üzv ölkələrə 

və 8 il müddətində ən az inkişaf etmiş üzv ölkələrə tətbiq edilmir. 

27.4 2(b) bəndində qeyd edilən istənilən inkişaf etməkdə olan üzv ölkə səkkiz illik 

dövr ərzində ixrac subsidiyalarını ləğv edir və bunu tədrici şəkildə etməsi arzu 

olunandır. Buna baxmayaraq inkişaf etməkdə olan üzv ölkə, öz ixrac 

subsidiyalarının55 həcmini artırmır və istifadəsi onun inkişaf tələblərinə uyğun 

olmayan mövcud ixrac subsidiyaları isə bu bənddə nəzərdə tutulan müddətdən daha 

qısa zamanda aradan qaldırır. Əgər inkişaf etməkdə olan üzv ölkə 8 illik müddətdən 

sonra bu cür subsidiyanı tətbiq etməyi zəruri hesab edirsə, bu müddətin bitməsinə ən 

az 1 il qalmışa qədər onun iqtisadiyyat, maliyyə və inkişaf sahələrində tələbatını 

öyrəndikdən sonra bu müddətin uzadılmasına əsas verən qərar qəbul edəcək olan 

Komitə ilə məsləhətləşmələrə başlayır. Əgər Komitə uzadılmanın əsaslı olduğunu 

müəyyən edərsə, müvafiq inkişaf etməkdə olan üzv ölkə subsidiyanın qüvvədə 

qalmasının zəruriliyini müəyyən etmək məqsədilə Komitə ilə illik məsləhətləşmələr 

aparmalıdır. Əgər Komitə belə müəyyən etməzsə, inkişaf etməkdə olan üzv ölkə, 

qalan ixrac subsidiyalarını səlahiyyətləndirilən axırıncı müddətin bitməsindən sonra 

iki il ərzində ləğv etməlidir. 

27.5 Hər hansı məhsulun ixracı üzrə rəqabət qabiliyyəti qazanan inkişaf etməkdə 

olan üzv ölkə, iki il müddətində bu məhsul/məhsullar üzrə ixrac subsidiyasını ləğv 

etməlidir. Ancaq Əlavə VII-də göstərilən, bir və ya daha çox məhsulun ixracı üzrə 

rəqabət qabiliyyəti qazanan, inkişaf etməkdə olan üzv ölkə bu məhsullara aid ixrac 

subsidiyalarını səkkiz il müddətində tədricən ləğv edir. 

27.6 Əgər bir məhsulun inkişaf etməkdə olan üzv ölkədən ixrac payı, ardıcıl iki 

təqvim ilində həmin məhsul üzrə dünya ticarətinin 3,25% faizini təşkil edirsə, bu 

üzvün ixracatı rəqabət qabiliyyətli hesab edilir. İxracatın rəqabət qabiliyyətli olması 

(a) rəqabət qabiliyyətli ixraca nail olan inkişaf etməkdə olan üzv ölkənin bildirişi 

əsasında, və ya (b) istənilən üzvün xahişi ilə Katiblik tərəfindən hazırlanan hesablama 

əsasında müəyyən edilir. Bu bəndin məqsədi üçün məhsul Xarici İqtisadi Fəaliyyətin 

mal nomenklaturasındakı bölmənin başlığına uyğun olaraq müəyyən edilir. Komitə, 

                                                 

55 ÜTT haqqında Sazişin qüvvəyə minmə tarixinə qədər ixrac subsidiyası verməyən inkişaf etməkdə olan 

üzv ölkəyə hazırki bənd, 1986-cı ildə verilən ixrac subsidiyalarının səviyəsi nəzərə alınaraq tətbiq edilir. 



ÜTT haqqında Sazişin qüvvəyə minmə tarixindən 5 il sonra bu müddəanın təsirini 

qiymətləndirməlidir. 

27.7 İxrac subsidiyaları, 2-5-ci bəndlərinin müddəalarına uyğun olduqları halda, 4-

cü maddənin müddəaları inkişaf etməkdə olan üzv ölkəyə tətbiq edilmir. Belə hallarda 

7-ci maddənin müddəaları tətbiq edilir. 

27.8 İnkişaf edən üzv ölkə tərəfindən verilən subsidiyanın bu Sazişdə müəyyən 

edildiyi kimi 6-cı maddənin 1-ci bəndi zəminində maraqlara ciddi ziyan vurması 

prezumpsiya edilməməlidir. Belə ciddi ziyan vurulmasının 9-cu bəndin şərtləri üzrə 

tətbiq edilə bilən mövcudluğu 6-cı maddənin 3-8-ci bəndlərinin müddəalarına uyğun 

olaraq müsbət sübutlarla nümayiş etdirilməlidir. 

 27.9 6-cı maddənin 1-ci bəndində qeyd edilənlər istisna olmaqla, inkişaf etməkdə 

olan üzv ölkə tərəfindən verilən və ya qüvvədə saxlanılan, tədbir görmək üçün əsas 

verən subsidiyalara münasibətdə 7-ci maddəyə uyğun olaraq tədbirə icazə verilə 

bilməz və ya tədbir görülə bilməz, bu şərtlə ki, bu subsidiya nəticəsində tarif 

güzəştləri və ya GATT 1994 üzrə digər öhdəliklərin bir üzvdən digər 

subsidiyalaşdıran inkişaf etməkdə olan üzv ölkənin bazarına oxşar məhsulun idxalını 

sıxışdıran və ya çətinləşdirən şəkildə ləğv edilməsi və ya məhdudlaşdırılmasının 

mövcudluğu müəyyən edilməsin və idxal edən üzvün bazarında  yerli sənayeyə zərər 

vurulmasın. 

27.10 İnkişaf edən üzv ölkə mənşəli məhsulla əlaqədar başlayan istənilən 

kompensasiya araşdırması, müvafiq səlahiyyətli orqanlar aşağıdakıları müəyyən etdiyi 

təqdirdə başa çatır: 

(а) bu məhsul üzrə verilən subsidiyanın ümumi səviyyəsi istehsal vahidi 

üzrə hesablanan dəyərin 2%-ni aşmır; 

(b) subsidiyalaşdırılan idxalın həcmi idxal edən üzvdə oxşar məhsulun 

ümumi idxalının ən az 4%-ni təşkil edir, bu şərtlə ki, idxalın ümumi 

həcmində fərdi payları ən az 4% təşkil edən inkişaf etməkdə olan üzv 

ölkələrdən idxal, yekunda idxal edən üzvdə oxşar məhsulun ümumi 

idxal həcminin 9%-ini aşmır. 

27.11 2(b) bəndinin mənası çərçivəsində ÜTT haqqında Sazişin qüvvəyə mindiyi 

tarixdən etibarən səkkiz illik müddət ərzində ixrac subsidiyalarını ləğv etməli olan 

inkişaf etməkdə olan üzv ölkələr üçün və həmçinin Əlavə VII-də qeyd edilən inkişaf 

etməkdə olan üzv ölkələr üçün 10(a) bəndində göstərilən qiymət 2% deyil, 3% təşkil 

edir. Bu müddəalar, Komitə ixrac subsidiyalarının ləğvi barədə məlumatlandırıldığı 

tarixdən etibarən və məlumatlandıran inkişaf edən ÜTT üzvü tərəfindən ixrac 

subsidiyası təqdim olunmayana qədər tətbiq edilir. Bu müddəalar ÜTT Sazişi qüvvəyə 

mindiyi tarixdən etibarən səkkiz il sonra qüvvədən düşməlidir. 

27.12 15-ci maddənin 3-cü bəndinə uyğun olaraq de minimis-i müəyyən edərkən 10 

və 11-ci bəndlərin müddəaları rəhbər tutulmalıdır. 

27.13 III Hissənin müddəaları, borcun birbaşa silinməsi, həmçinin dövlət gəlirindən 

imtina daxil olmaqla istənilən şəkildə sosial xərclərin ödənilməsi və öhdəliklərin digər 

ötürülməsi ilə bağlı subsidiyalara o halda tətbiq edilmir ki, belə subsidiyalar inkişaf 

edən üzv ölkənin özəlləşdirmə proqramı çərçivəsində və onunla birbaşa əlaqəli 

şəkildə verilir, o şərtlə ki, həm bu proqram həm də onun nəzərdə tutduğu subsidiyalar 

məhdud müddət ərzində tətbiq edilsin, Komitə bu barədə məlumatlandırılsın və 

proqramın son nəticəsi müvafiq müəssisənin özəlləşdirilməsi olsun. 



27.14 Maraqlı üzvün tələbi ilə Komitə, inkişaf etməkdə olan üzv ölkənin konkret 

ixrac subsidiyası təcrübəsinə, bu təcrübənin onun inkişaf ehtiyaclarına uyğunluğunu 

müəyyən etmək məqsədi ilə baxmalıdır. 

27.15 Maraqlı inkişaf etməkdə olan üzv ölkənin tələbi ilə Komitə, konkret 

kompensasiya tədbirlərinə, onların inkişaf etməkdə olan üzv ölkəyə tətbiq edildiyi 

ölçüdə 10 və 11-ci bəndin müddəalarına uyğunluğunu müəyyən etmək məqsədi ilə 

baxmalıdır. 

IX HİSSƏ: KEÇİD MEXANİZMLƏRİ 

Maddə 28 

Mövcud Proqramlar 

28.1 İstənilən üzvün ərazisində, onun ÜTT haqqında Sazişini imzaladığı tarixdən 

əvvəl yaradılan və bu Sazişin müddəalarına uyğun olmayan subsidiyalaşdırma 

proqramları: 

(а) Komitəyə ÜTT haqqında Sazişin bu üzv üçün qüvvəyə mindiyi 

tarixdən 90 gün keçmədən bildirilməlidir; və  

(b) ÜTT haqqında Sazişin bu üzv üçün qüvvəyə mindiyi tarixdən 3 il 

müddətində bu Sazişin müddəaları ilə uyğunlaşdırılmalı və bu müddətə 

qədər II hissənin müddəalarının təsirinə məruz qalmamalıdırlar. 

28.2 Heç bir üzv belə proqramın tətbiq dairəsini genişləndirməməli və fəaliyyət 

müddəti bitən belə proqramı bərpa etməməlidir. 

Maddə 29 

Bazar İqtisadiyyatına Keçid 

29.1 Mərkəzləşdirilmiş planlı iqtisadiyyatdan azad sahibkarlıq, bazar 

iqtisadiyyatına keçid prosesində olan üzvlər, bu keçid üçün zəruri olan proqram və 

tədbirləri tətbiq edə bilərlər. 

29.2 3-ci maddənin təsiri altına düşən və haqqında 3-cü bəndə uyğun olaraq bildiriş 

verilən belə üzvlərin subsidiyalaşdıran proqramlar dayandırılır və ya ÜTT haqqında 

Sazişin qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən 7 il ərzində 3-cü maddə ilə uyğunlaşdırılır. 

Belə halda 4-cü maddə tətbiq edilmir. Bundan əlavə həmin dövr ərzində: 

(а) 6-cı maddənin 1(d) bəndinin təsiri altına düşən subsidiya proqramları 

7-ci maddəyə uyğun olaraq tədbir görməyə əsas verən sayılmamalıdır; 

(b) tədbir görməyə əsas verən digər subsidiyalara 27-ci maddənin 9-cu 

bəndinin müddəaları tətbiq edilir. 

29.3 3-cü maddənin təsiri altına düşən subsidiya proqramları Komitəyə ÜTT 

haqqında Sazişin qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra mümkün ən qısa vaxtda 

bildirilməlidir. Belə subsidiyalar haqqında sonrakı bildirişlər, ÜTT haqqında Sazişin 

qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra 2 il müddətində verilməlidir. 

29.4 İstisna hallarda Komitə, 1-ci bənddə qeyd edilən üzvlərə bildirilən proqram və 

tədbirlərdən, eləcə də onların vaxt müddətlərindən yayınmaq üçün o halda icazə verə 

bilər ki, bu yayınma bazar iqtisadiyyatına keçid prosesi üçün zəruri olsun. 



Х HİSSƏ: MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ 

Maddə 30 

 GATT 1994-ün XXII və XXIII Maddələrinin Mübahisələrin Həlli üzrə 

Anlaşma ilə təkmilləşdirilən və tətbiq edilən müddəaları, burada xüsusi olaraq fərqli 

qayda nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, bu Saziş çərçivəsində mübahisələrin 

həlli və məsləhətləşmələrə tətbiq edilməlidir. 

 XI HİSSƏ: YEKUN MÜDDƏALAR 

Maddə 31 

Müvəqqəti Tətbiq 

 6-cı maddənin 1-ci bəndinin və 8 və 9-cu maddələrin müddəaları ÜTT 

haqqında Sazişin qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən 5 illik müddət ərzində tətbiq 

edilməlidir. Bu müddətin bitməsinə 180 gün qalmışa qədər Komitə bu müddəaların 

fəaliyyətini qiymətləndirərək, onların mövcud və ya dəyişdirilmiş şəkildə tətbiqinin 

sonrakı dövr üçün uzadılıb-uzadılmayacağına qərar verir. 

Maddə 32 

Digər Yekun Müddəalar 

32.1 Digər üzvün subsidiyasına qarşı GATT 1994-ün bu Sazişlə şərh edilən 

müddəalarına uyğun olanlardan başqa heç bir konkret tədbir görülə bilməz56. 

32.2 Digər üzvlərin razılığı olmadan bu Sazişin heç bir müddəasına münasibətdə 

qeyd-şərt daxil edilə bilməz. 

32.3 4-cü bəndə əməl etmək şərti ilə bu Sazişin müdəaları, ÜTT haqqında Sazişin 

aidiyyatı üzv üçün qüvvəyə minmə tarixində və ya bu tarixdən sonra verilən ərizə ilə 

başladılan mövcud tədbirlərin araşdırılmasına və yenidən baxışına tətbiq edilməlidir. 

32.4 21-ci maddənin 3-cü bəndinin məqsədləri üçün mövcud kompensasiya 

tədbirlərinin, istənilən üzvün bu tarixdə qüvvədə olan milli qanunvericiliyinin həmin 

bənddə nəzərdə tutulan müddəanı əhatə etdiyi hallar istisna olmaqla, ÜTT haqqında 

Sazişin belə üzv üçün qüvvəyə mindiyi tarixdən gec olmayan bir tarixdə qəbul 

edildiyi hesab edilir.  

32.5 Hər bir üzv ümumi və ya xüsusi xarakterli bütün zəruri tədbirləri görür ki, 

ÜTT haqqında Sazişin onun üçün qüvvəyə mindiyi tarixdən gec olmayaraq öz 

qanunlarının, normativ aktlarının və inzibati prosedurlarının bu Sazişin sözügedən 

üzvə tətbiq ediləcək müddəalarına uyğunluğunu təmin etsin. 

32.6 Hər bir üzv öz qanunlarında və normativ aktlarında bu Sazişlə əlaqəli olan 

bütün dəyişikliklər, həmçinin onların tətbiqindəki dəyişikliklər barədə Komitəni 

məlumatlandırmalıdır. 

32.7 Komitə hər il bu Sazişin məqsədlərini nəzərə alaraq icrasını və fəaliyyətini 

gözdən keçirir. Komitə hər il Mallarla Ticarət üzrə Şuranı hesabat dövründə 

dəyişikliklər barədə məlumatlandırmalıdır. 

32.8 Bu Sazişə Əlavələr onun ayrılmaz hissəsidir. 

                                                 

56 Bu bəndin məqsədi, GATT 1994-ün digər müvafiq müddəalarına əsasən münasib olan yerdə qəbul 

edilən tədbirlərə əngəl törətmək deyildir. 



ƏLAVƏ I 

İDXAL SUBSİDİYALARININ NÜMUNƏVİ SİYAHISI 

(а) Hökumət tərəfindən şirkətə və ya sənayeyə verilən və ixrac fəaliyyəti ilə 

şərtləndirilən birbaşa subsidiyalar. 

(b) Valyutanın daxildə qalmasına yönəlik proqramlar, və ya ixrac üçün mükafat 

ödənilməsinə səbəb olan istənilən oxşar təcrübələr. 

(с) İxrac daşımaları üçün daxili bazarda daşımalara nisbətən daha güzəştli 

şərtlərlə hökumət tərəfindən təyin edilən və ya alınan daxili nəqliyyat və 

daşıma tarifləri. 

(d) əgər (məhsullara tətbiq edilən) müvafiq şərtlər ixracatçılar üçün dünya 

bazarında əlçatan57 olan ticari şərtlərə görə daha əlverişli olarsa, daxildə 

istehlak edilən məhsulun istehsalı üçün təmin edilən oxşar və ya birbaşa 

rəqabətli məhsula və ya xidmətə münasibətdə daha əlverişli şərtlərlə hökumət 

və ya onun təşkilatları tərəfindən birbaşa və ya ixrac məhsullarının 

istehsalında istifadə edilən idxal və ya yerli məhsul və ya xidmətin hökumət 

proqramları vasitəsilə dolayı olaraq təmin edilməsi. 

(е) Tam və ya qismən azadolma, bilavasitə vergilərdə58 və ya sənaye və ya ticari 

müəssisə59 tərəfindən ixrac ilə əlaqədar ödənilən və ya ödənilməli olan sosial 

sığorta tutulmalarından tam və ya qismən azad olma və ya möhlət əldə etmə. 

                                                 

57 “Əlçatan ticari şərtlər” termini o deməkdir ki,  idxal və yerli məhsullar arasında seçim məhdud deyil və 

yalnız ticari mülahizələr ilə müəyyən edilir. 

58 Bu sazişin məqsədləri üçün “birbaşa vergilər” termini, əmək haqqından alınan vergiləri, mənfəəti, 

faizləri, icarə gəlirlərini, lisenziya ödənişlərini və digər gəlir formalarını, eləcə də daşınmaz əmlak vergilərini ifadə 

edir.  

“İdxal yığımları” termini gömrük rüsumlarını, idxaldan alınan, lakin mövcud siyahıda sıralanmayan digər vergi və 

yığımları ifadə edir.  

“Dolayı vergilər” termini satış vergisini, aksizləri, dövriyyədən vergiləri və əlavə dəyər vergilərini, franşizaları, 

poçt yığımını, mülkiyyətin əl dəyişməsi vergisini, inventar və avadanlıq üçün alınan vergiləri, sərhəd yığımlarını, 

bilavasitə vergilər ilə idxal yığımlarından başqa digər bütün vergiləri ifadə edir.   

“İlkin mərhələ” dolayı vergiləri dedikdə məhsulun hazırlanma prosesində bilavasitə və ya dolayı olaraq istifadə 

edilən məhsul və xidmətlərdən alınan dolayı vergilər nəzərdə tutulur.  

Əgər istehsalın bir mərhələsində vergiyə cəlb olunan məhsul və xitmətlər istehsalın sonrakı mərhələlərində istifadə 

edilirsə “Kumulyativ” dolayı vergilər dedikdə növbəti vergi kreditləşməsi mexanizminin olamdığı hallarda alınan 

çoxpilləli vergilər nəzərdə tutulur.  

Vergilərdə “azadetmə” geri qaytarılmanı yaxud vergilərdə endirimləri ifadə edir.  

“Azadetmə və ya geri qaytarılma”, idxal yığımında tam və ya qismən azad olmanı yaxud ödəmədə möhlət əldə 

etməni ifadə edir. 

59 Üzvlər, məsələn, ödənilməli olan faizlər ödənildiyi halda qəbul edirlər ki,  möhlətin ixrac subsidiyasına 

bərabər olması şərt deyil. Üzvlər elə prinsipi təsdiqləyir ki, ona uyğun olaraq özlərinin nəzarəti altında və ya eyni 

növ nəzarət altında olan ixrac edən müəssisə ilə əcnəbi alıcılar arasındakı sövdələşməyə uyğun olaraq məhsulların 

qiyməti kimi müstəqil müəssisələr arasında təyin olunmuş vergi məqsədli qiymətlərdən istifadə edilsin.  İstənilən 

üzv digər üzvün diqqətini bu prinsiplə ziddiyət təşkil edən və ixrac sözləşmələrində alınan vergilərdə əhəmiyyətli 

qənaətə aparan inzibati və başqa praktikaya cəlb edə bilər. Belə hallarda üzvlər əsasən çalışırlar ki, fikir 

ayrılıqlarını mövcud ikili vergi tutma sazişlərinin imkanlarından və ya başqa spesifik beynəlxalq mexanizmlərdən  

istifadə edərək üzvlərin əvvəlki cümlədən irəli gələn konsultasiya hüququ daxil olmaqla GATT 1994-ə əsasən 

haqq və öhdəliklərində itkiyə yol vermədən həll etsinlər. (e) bəndi, istənilən üzvün özünün yaxud digər üzvün 



(f) Bilavasitə ixracla yaxud ixracın nəticəsi ilə əlaqəli xüsusi çıxılmalar, birbaşa 

vergi bazasının hesablanmasında tətbiq olunan daxili istehlak üçün istehsal ilə 

əlaqəli artıq çıxılmalar. 

(g) İxrac edilən məhsulun istehsalı və ya paylanmasına münasibətdə daxili 

istehlak üçün satılan oxşar məhsulun istehsalı və paylanmasına tətbiq edilən 

dolayı vergilərdən daha çox azad olma və ya möhlət alma. 

(h) Ödənişdən azad olma, ilkin mərhələdə məhsula və xidmətə tətbiq edilən 

kumulyativ dolayı vergilərin azaldılması və ya möhlətin əldə edilməsi, o 

məhsul və xidmətlər ki, daxili istehlak üçün satılan analoji məhsulun 

istehsalında istifadə edilən məhsul və ya xidmətdən ilkin mərhələdə alınan 

oxşar kumulyativ dolayı vergilərdən azad olunmaqdan, onlarda endirimin və 

ya möhlətin əldə edilməsindən daha çox ixrac edilən məhsulun istehsalında 

istifadə edilir; ancaq o şərtlə ki, ixrac edilən məhsulla əlaqədar ilkin mərhələdə 

alınan kumulyativ dolayı vergilərdən azad olma, endirim və ya möhlət əldə 

etmə hətta o halda tətbiq edilə bilər ki, əgər ilkin mərhələdə alınan kumulyativ 

dolayı vergilər ixrac edilən məhsulun istehsalında istifadə edilən 

materiallardan alınırsa oxşar azad olma, endirim və ya möhlət daxili istehlak 

üçün satılan oxşar məhsula tətbiq edilməsin (tullantılara normal endirimlər 

ilə)60. Bu maddə, Əlavə II-də nəzərdə tutulan istehsal prosesində materialların 

istehlakı üçün təlimatlara uyğun şərh edilməlidir. 

(i) İxrac edilən məhsulun istehsalında istifadə edilən idxal xammal və 

materiallardan alınan idxal yığımlarından daha çox azadetmə və ya geri 

qaytarılma (tullantılara normal endirimlər ilə); ancaq o şərtlə ki, idxal və 

müvafiq ixrac əməliyyatları iki ildən çox olmayan ağlabatan müddətdə həyata 

keçirilirsə müəyyən hallarda müəssisə, bu vəziyyətdən istifadə etmək məqsədi 

ilə idxal xammal və material ilə eyni kəmiyyət, keyfiyyət və xarakteristikada 

olan yerli xammal və materialdan əvəzləyici olaraq istifadə edə bilər. Bu 

maddə, istehsal prosesində materialların istehlakı üçün təlimatlara (Əlavə II) 

və idxal yığımının əvəzetmə üzrə geri qaytarılması sisteminin ixrac subsidiyası 

olaraq müəyyən edilməsi üzrə təlimatlara uyğun olaraq həyata keçirilir (Əlavə 

III). 

(j) Hökumət (yaxud hökumət tərəfindən nəzarət edilən xüsusi institutlar) 

tərəfindən ixrac kreditlərinin zəmanəti və ya sığortası proqramı, ixrac edilən 

məhsulların dəyərinin artmasına qarşı zəmanət və ya sığorta proqramı və ya 

valyuta risklərinə qarşı zəmanət və ya sığorta proqramı, bu proqramlar üzrə 

uzunmüddətli əməliyyat xərclərini və zərərləri qarşılamaq üçün kifayət 

etməyən mükafat dərəcələrindən istifadə edilməklə verilir. 

(k) Hökumət (yaxud hökumət rəhbərliyi və/və ya nəzarəti altında fəaliyyət 

göstərən xüsusi institutlar) tərəfindən istifadə edilən vəsaitləri faktiki olaraq 

ödəməli olduqlarından (və ya eyni ödəmə müddəti və digər kredit şərtləri ilə 

                                                                                                                                            
müəssisələri tərəfindən əldə etdiyi xarici gəlir mənbəyinə ikili vergi tutmadan qaçmaq məqsədi ilə gördüyü 

tədbirləri məhdudlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmayıb. 

60 (h) bəndi əlavə dəyər vergisi və sərhəd vergi yığımı sistemlərinə tətbiq edilmir; əlavə dəyər vergisində 

həddindən artıq azalma problemi yalnız (g) bəndi ilə tənzimlənir. 



və ixrac krediti ilə eyni valyutada ifadə olunan vəsait əldə etmək üçün 

beynəlxalq kapital bazarında borc alsa idi, ödəməli olduqları) daha aşağı 

dərəcələrlə verilən ixrac kreditləri və ya ixracatçılar və ya maliyyə qurumları 

tərəfindən kreditin əldə edilməsində çəkilən xərclərin, belə xərclər ixrac 

kreditlərinin verilmə şərtləri baxımından maddi üstünlük təmin etmədə istifadə 

olunduğu qədər, tam və ya qismən ödənilməsi. 

 Üzvün 1979-cu il yanvarın 1-dən etibarən bu Sazişin ən azı 12 təsisçi-üzvünün 

tərəf olduğu rəsmi ixrac kreditləri üzrə beynəlxalq sözləşmədə tərəfdirsə (və 

ya göstərilən üzvlər tərəfindən təqdir edilən növbəti sözləşmə) və ya müvafiq 

sözləşmənin faiz dərəcələri haqqında müdəalarını praktikada tətbiq edirsə, bu 

müddəalara cavab verən ixracın kreditləşdirilməsi praktikasına bu Sazişlə 

qadağan edilən ixrac subsidiyası kimi baxılmayacaqdır. 

(l) GATT 1994-ün XVI maddəsində göstərilən mənada ixrac subsidiyasını təşkil 

edən dövlət hesabına istənilən digər xərclər. 

ƏLAVƏ II 

İSTEHSAL PROSESİNDƏ MATERİALLARIN İSTEHLAK EDİLMƏ QAYDASI 

ÜZRƏ TƏLİMAT61 

I 

1. Dolayı vergilərdən endirimlər sistemi ilkin mərhələdə ixrac edilən məhsulların 

istehsalı prosesində istifadə edilən materiallardan alınan kumulyativ dolayı 

vergilərdən azad olmağa, azalmağa və ya möhlət almağa imkan yarada bilər 

(tullantılara normal endirimlərlə). Analoji olaraq geri qaytarılma sistemi ixrac 

məhsulların istehsalı prosesində istifadə edilən materiallardan alınan idxal yığımının 

geri qayıdışına və ya azalmasına imkan yarada bilər (tullantılara normal endirimlərlə). 

2. Əlavə I-dəki ixrac subsidiyasının təsviri siyahısı bu sazişin (h) və (i) 

bəndlərindəki “ixrac məhsulunun istehsalında istifadə edilən materiallar” termininə 

istinad edir. (h) bəndinə uyğun olaraq dolayı vergilərdən endirimlər sistemi, ilkin 

mərhələdə “ixrac məhsulunun istehsalında istifadə edilən materiallardan” faktiki 

olaraq alınan bu cür vergilərin toplamı üzərindən kumulyativ dolayı vergilərin 

ödənişindən azad olmağa, azalmağa və ya möhlət əldə etməyə imkan yaratdığı ölçüdə 

ixrac subsidiyasını təşkil edir. (i) bəndinə uyğun olaraq geri qaytarılma sistemi ixrac 

məhsulunun istehsalında istifadə edilən materiallardan alınan idxal yığımının artıq 

hissəsində azalmaya və ya geri qayıdışa imkan yaratdığı ölçüdə ixrac subsidiyasını 

təşkil edir. Hər iki bənd də ixrac məhsulunun istehsalında materialların istehlakına aid 

nəticələr nəzərə alınaraq tullantılara normal endirimlər edilməli olduğunu nəzərdə 

tutur. (i) bəndi, habelə münasib olduqda əvəzetməni də nəzərdə tutur. 

 

II 

                                                 

61 İstehsal prosesində istehlak edilən materiallara aşağıdakılar daxildir: məhsulun son halına fiziki olaraq 

daxil olan materiallar, istehsal prosesində istifadə edilən enerji, yanacaq, neft, eləcə də ixrac məhsulunu əldə etmək 

məqsədi ilə prosesdə istifadə edilən katalizatorlar. 



 Bu sazişə uyğun olaraq kompensasiya tədbiri araşdırmasının bir hissəsi olaraq 

ixrac məhsulunun istehsalında materialların istehlakı məsələsinə baxılanda 

aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: 

1. Əgər dolayı vergilərdən güzəşt sistemi və ya geri qaytarılma sisteminin 

həddindən artıq endirimlərə və ya dolayı vergilərin yaxud ixrac məhsulun istehsalında 

istifadə edilən materiallara idxal yığımının həddindən artıq geri qaytarılmasına görə 

subsidiyaya çevrildiyi ehtimal olunursa, araşdırma orqanı əvvəlcə müəyyən etməlidir 

ki, ixrac edən üzv ölkənin hökumətində ixrac məhsulunun istehsalında hansı 

materialın və hansı ölçüdə istifadə edildiyini yoxlayan sistem və ya prosedur 

mövcuddurmu və onlar tətbiq edilirmi. Belə bir sistem və ya prosedurun tətbiq 

edildiyi müəyyən edilərsə, araşdırma orqanı mövcud sistem və ya prosedurun bu 

məqsəd üçün səmərəli və effektiv olduğunu və həqiqətən ixrac ölkəsində hamı 

tərəfindən qəbul olunan ticari praktikaya əsaslandığını müəyyən etmək məqsədi ilə 

araşdırma aparır. Araşdırma orqanı 12-ci maddənin 6-cı bəndinə uyğun olaraq 

müvafiq sistem və ya prosedurun effektiv tətbiq edildiyini təsdiq etmək və məlumatı 

yoxlamaq məqsədi ilə müəyyən praktiki sınaqlar keçirilməsini zəruri hesab edə bilər.  

2. Belə sistem və ya prosedurun mövcud olmadığı və ya səmərəli olmadığı və ya 

yaradıldığı və səmərəli hesab edildiyi halda tətbiq edilmədiyi və ya effektli tətbiq 

edilmədiyi müəyyən edilərsə, ixrac edən üzv materialların faktiki sərfiyyatları 

əsasında həddindən artıq ödəmələrin həyata keçirildiyini müəyyən etmək məqsədi ilə 

araşdırmaya davam etməlidir. Əgər araşdırma orqanları zəruri hesab edərlərsə sonrakı 

araşdırma 1-ci bəndə uyğun olaraq aparılmalıdır. 

3. Araşdırma orqanları istehsal prosesində istifadə edilən və ixrac məhsulunda 

fiziki olaraq mövcud olan materiallara fiziki olaraq daxil edilmiş materiallar kimi 

baxmalıdırlar. Üzvlər qeyd edirlər ki, materialların məhsulun son halında istehsal 

prosesinə daxil olduqları şəkildə mövcudluğu şərt deyildir. 

4. İxrac məhsulunun istehsalında sərf olunan materiallarda xüsusi tullantıların 

dəyərini müəyyən edərkən “tullantıya normal endirimlər” nəzərə alınmalı və bu cür 

tullantılara ixrac məhsulunun istehsal prosesində sərf edilənlər kimi baxılmalıdır. 

“Tullantı” termini mövcud materialların o hissəsinə aiddir ki, ixrac məhsulunun 

istehsalında müstəqil funksiya icra etmir, ixrac məhsulunun istehsal prosesində 

istehlak edilmir (həmçinin onun effektiv olmaması səbəbi ilə) və həmin istehsalçı 

tərəfindən bərpa edilmir, utilizasiya edilmir və ya satılmır.  

5. Tullantılara endirimin “normal” olduğu müəyyən edilərkən araşdırma 

orqanları, istehsal prosesini, ixrac dövlətində orta sənaye təcrübəsini və digər uyğun 

texniki amiləri nəzərə almalıdırlar. Araşdırma orqanları yadda saxlamalıdır ki, vacib 

sual ixrac edən üzvün səlahiyyətli orqanlarının tullantıların məbləği, bu məbləğ vergi 

və ya rüsumda endirim və ya geri qaytarılmaya daxil olduğu halda, barədə 

hesablamalarının ağlabatan olub-olmamasıdır. 

ƏLAVƏ III 

İDXAL YIĞIMININ İXRAC SUBSİDİYASI OLARAQ GERİ QAYTARILMA 

SİSTEMİNİN TƏSNİFLƏŞDİRİLMƏSİ ÜÇÜN TƏLİMAT 

I 

 İdxal yığımının geri qaytarılması sistemi digər məhsulun istehsal prosesində 

istifadə edilən materiallar üçün, bu məhsulun ixracı yerli materialları özündə ehtiva 



etdiyi və bu yerli materiallar onları əvəz edən idxal materialları ilə eyni keyfiyyət və 

xarakteristikaya sahib olduqda, idxal yığımının geri qaytarılması imkan yarada bilər. 

Əlavə I-in (i) bəndində İxrac Subsidiyasının Nümunəvi Siyahısına uyğun olaraq, idxal 

yığımının əvəzetmə üzrə geri qaytarılması sistemi geri qaytarılması tələb olunan idxal 

materiallarından ilkin olaraq alınan idxal yığımının həddindən artıq geri 

qaytarılmasına səbəb olduqda ixrac subsidiyasına çevrilə bilər.  

II 

 Kompensasiya tədbiri araşdırması zamanı bu sazişə uyğun olaraq idxal 

yığımının geri qaytarılma sisteminə baxarkən araşdırma orqanları aşağıdakılara 

əsaslanmalıdırlar: 

1. Nümunəvi siyahının (i) bəndi belə bir şərt qoyur ki, ixrac üçün məhsul 

istehsalında yerli material o zaman idxal materialını əvəz edə bilər ki, bu materiallar 

əvəz etdikləri idxal materialları ilə eyni kəmiyyət, eləcə də eyni keyfiyyət və 

xarakteristikaya sahib olsunlar. Nəzarət sisteminin və ya prosedurunun mövcudluğu 

əhəmiyyətli amildir, çünki bu, ixrac edən üzvün hökumətinə zəmanət verməyə və 

sübut etməyə imkan verir ki, idxal yığımının geri qaytarılması tələb edilən 

materialların miqdarı istənilən şəkildə oxşar ixrac məhsullarının miqdarı və idxal 

yığımının geri qaytarılması isə bu idxal materiallarından ilkin olaraq alınan yığımların 

cəmindən artıq deyildir. 

2. Əvəzetmə vaxtı idxal yığımlarının qaytarılması sisteminin subsidiya təşkil 

etdiyinə dair şübhə yaranırsa, araşdırma orqanları ilk olaraq ixrac edən üzvün nəzarət 

sistemi və ya prosedurunun mövcudluğu və tətbiq edilib-edilməməsini müəyyən 

etməlidirlər. Əgər belə bir sistemin və ya prosedurun tətbiq edildiyi müəyyən edilərsə 

onda araşdırma orqanları bu nəzarət prosedurunun qarşıya qoyulan məqsəd 

baxımından səmərəli və effektiv olduğundan və ixrac dövlətində hamı tərəfindən 

qəbul edilən ticari təcrübəyə əsaslandığından əmin olmaq üçün araşdırma aparmalıdır. 

Prosedur müvafiq meyarlara cavab verirsə və effektiv olaraq tətbiq edilirsə, bu heç bir 

subsidiyanın olmadığına dəlalət edir. Araşdırma orqanları 12-ci maddənin 6-cı 

bəndinə uyğun olaraq məlumatı yoxlama və ya nəzarət prosedurunun effektiv 

tətbiqindən əmin olama məqsədi ilə müəyyən əməli sınaqlar keçirməyi zəruri hesab 

edə bilər. 

3. Əgər nəzarət proseduru mövcud deyilsə, əgər onlar səmərəli deyilsə, və ya 

müəyyən edilərsə ki, müvafiq prosedurlar mövcuddur və səmərəli hesab edilir, lakin 

həqiqətdə onlar tətbiq edilmir və ya qeyri effektiv tətbiq edilir, o zaman subsidiya 

mövcud olaraq qəbul edilə bilər. Belə hallarda ixrac edən üzv, müvafiq faktiki 

sözləşmələrə əsaslanan araşdırmanı həddindən artıq ödəmələrin mövcudluğunu aşkara 

çıxarmaq məqsədi ilə davam etdirməlidir. Əgər araşdırma orqanları bunu zəruri hesab 

edərsə bu işə sonrakı baxılma 2-ci bəndə uyğun olaraq həyata keçirilir. 

4. Əvəzetmədə ixracatçıya yığımı geri qaytarılması tələb edilən konkret idxal 

təchizatını seçməsinə icazə verildiyi idxal yığımının geri qaytarılması hallarının 

mövcudluğuna öz-özlüyündə subsidiyanın mövcudluğu kimi baxılmamalıdır. 

5. İdxal yığımının geri qaytarılması (i) bəndində göstərilən mənada hökumət, 

onların idxal yığımının geri qaytarılması sisteminə uyğun olaraq əvəz edilən pul 

vəsaitlərinə faiz ödədiyi halda, ödənilən və ya ödənilən bilən faiz dərəcəsi ölçüsündə 

həddindən artıq hesab edilə bilər.  



ƏLAVƏ IV 

 

SUBSİDİYALAŞDIRMANIN ÜMUMİ DƏYƏRİNİN HESABLANMASI  

(6-CI MADDƏNİN 1(A) BƏNDİ)62 

1. 6-cı maddənin 1(a) bəndinin məqsədləri üçün ayrılan istənilən subsidiyanın 

həcminin hesablanması subsidiyalaşdırmanı həyata keçirən dövlətin xərcləri əsasında 

aparılır. 

2. 3-5-ci bəndlərində nəzərdə tutulanlar istisna olmaqla, subsidiyalaşdırmanın 

ümumi səviyyəsinin məhsulun dəyərinin 5%-ni keçmədiyi müəyyən edilərkən, 

müvafiq məhsulun dəyəri subsidiya alan müəssisənin63 satış haqqında məlumatın 

mövcud olduğu subsidiya verilən zamana qədər olan keçmiş 12 aylıq dövrünün 

ümumi satış dəyəri hesab edilir64. 

3. Əgər subsidiya istehsal ilə və ya bu məhsulun satışı ilə bağlıdırsa, o zaman, 

məhsulun dəyəri subsidiya alan müəssisənin satış haqqında məlumatın mövcud 

olduğu subsidiya verilən zamana qədər olan son 12 ayda bu məhsulun satışının 

ümumi dəyəri hesab edilir. 

4. Əgər subsidiya alan müəssisə ilkin formalaşma dövründədirsə və əgər ümumi 

subsidiyalaşdırmanın dəyəri ümumi kapital qoyuluşunun həcminin 15%-ni keçirsə, 

maraqların ciddi şəkildə pozulmasının baş verdiyi hesab edilir. Bu bəndin məqsədləri 

üçün ilkin formalaşma dövrü istehsalın birinci ilinin hüdudlarından artıq 

olmamalıdır.65 

5. Əgər subsidiya alan müəssisə inflyasiyalı iqtisadiyyatı olan ölkədə yerləşirsə, 

məhsulun dəyəri subsidiya alan müəssisənin 12 aylıq inflyasiya tempi nəzərə alınaraq 

subsidiya verilən tarixə qədərki son aya edilən düzəlişlə son təqvim ilindəki ümumi 

satış dəyəri (və ya əgər subsidiya ilə bağlıdırsa müvafiq məhsulun satış dəyəri) hesab 

edilir. 

6. Müvafiq ildə subsidiyalaşdırmanın ümumi səviyyəsini müəyyən etmək üçün 

üzvün aid olduğu ərazidə müxtəlif səlahiyyətli orqanlara və müxtəlif proqram 

çərçivəsində verilən subsidiyalar cəmlənir. 

7. ÜTT haqqında Sazişin qüvvəyə minmə tarixindən əvvəl verilən subsidiyalarda 

gələcək istehsalata aid mənfəət subsidiyalaşdırmanın ümumi səviyyəsinə daxil edilir. 

8. Bu Sazişin müddəalarına uyğun olaraq tədbir görmək üçün əsas verməyən 

subsidiyalar 6-cı maddənin 1(a) bəndinin məqsədləri üçün olan subsidiyalara aid 

edilmir. 

                                                 

62 Zərurət olduqda üzvlər, 6-cı maddənin 1(a) bəndinin məqsədləri üçün dəqiqləşdirmə tələb edən və bu 

əlavədə göstərilməyən məsələlər üzrə razılığa gəlməlidirlər.  

63 Faydalanan müəssisə,  subsidiyalaşdıran üzvün ərazisində yerləşən müəssisədir. 

64 Vergi xarakterli subsidiya hallarında məhsulun dəyəri kimi subsidiyadan faydalanan müəssisənin 

müvafiq vergi subsidiyasının verildiyi maliyyə ilinin ümumi satış dəyəri hesablanır. 

65 İlkin formalaşma dövrü, məhsulun hazırlanması və ya məhsulun istehsalı üçün istehsal avadanlıqlarının 

yaradılması ilə əlaqədar maliyyə öhdəliklərinin istehsalatın başlamamasına baxmayaraq qəbul edildiyi halları əhatə 

edir. 



ƏLAVƏ V 

MARAQLARA CİDDİ ZİYAN VURULMASI İLƏ BAĞLI MƏLUMATLARIN 

HAZIRLANMASI PROSEDURLARI  

1. Panel tərəfindən 7-ci maddənin 4-6-cı bəndlərində nəzərdə tutulan 

prosedurlara əsasən yoxlanılacaq sübutların toplanmasında hər üzv əməkdaşlıq 

etməlidir. 7-ci maddənin 4-cü bəndinə istinad edildikdən dərhal sonra mübahisənin 

tərəfləri və müvafiq üçüncü tərəf olan üzv ölkə MHO-nu mövcud müddəaların onların 

ərazisində icra edilməsindən cavabdeh olan təşkilat haqqında, həmçinin məlumatın 

əldə edilməsi üçün edilən sorğulara riayət etmək üçün prosedurlar haqqında 

məlumatlandırmalıdırlar. 

2. 7-ci maddənin 4-cü bəndinə istinadən mübahisələrin MHO-ya ötürüldüyü 

hallarda, MHO subsidiyalaşdıran üzvün hökumətindən subsidiyalaşdırmanın 

mövcudluğu və həcmi haqqında, subsidiyadan istifadə edən müəssisənin ümumi satış 

dəyəri haqqında və nəhayət subsidiyalaşdırılan məhsulun66 mənfi təsirlərini analiz 

etmək üçün lazım olan məlumatın alınması məqsədi ilə müvafiq proseduru 

başlamalıdır. Bu prosedur zəruri hallarda məlumatın əldə edilməsi üçün 

subsidiyalaşdıran üzvün və şikayət edən üzvün hökumətinə suallar yönəltməyə, eləcə 

də VII hissədə nəzərdə tutulan bildiriş prosedurları sayəsində mübahisəli tərəflərə 

məlum olan məlumatları aydınlaşdırmağa imkan verə bilər.67 

3. Üçüncü ölkələrin bazarlarına təsir halında mübahisənin tərəfləri üçüncü üzv 

ölkənin hökumətinə mənfi təsirlərin analizi üçün lazım olan, başqa cür şikayətçi və ya 

subsidiyalaşdıran üzvdən alınması mümkün olmayan sualları istiqamətləndirmə yolu 

ilə məlumat toplama haqqına sahibdirlər. Bu tələb üçüncü üzv ölkəni lüzumsuz 

şəkildə yükləmədən yerinə yetirilməlidir. Belə üzvdən xüsusilə bu məqsəd üçün bazar 

və ya qiymət analizi aparmaq tələb olunmur. Artıq mövcud olan və ya həmin üzv 

tərəfindən asan yolla əldə edilə biləcək məlumatlar (məsələn, artıq statistika qurumları 

tərəfindən hazırlanan, lakin dərc olunmayan ən son statistik məlumatlar, idxal dəyəri 

və bu malların bəyan edilmiş dəyəri haqqında gömrük məlumatları və s.) təmin 

edilməlidir. Bununla belə, mübahisə tərəflərindən biri öz hesabına bazarın ətraflı 

öyrənilməsini həyata keçirirsə, bu araşdırmanı həyata keçirən şəxsin və ya 

müəssisənin bu araşdırma çərçivəsində görəcəyi iş üçüncü üzv ölkənin səlahiyyətli 

orqanları tərəfindən asanlaşdırılmalı və bu şəxsə və ya müəssisəyə adətən hökumət 

üçün məxfi olaraq qəbul edilməyən bütün məlumatları əldə etməyə icazə verilməlidir. 

4. MHO, məlumat toplanmasının asanlaşdırılmasını təmin edən səlahiyyətli 

nümayəndə təyin edir. Bu nümayəndənin yeganə məqsədi mübahisə predmetini 

hərtərəfli səviyyədə tez bir zamanda nəzərdən keçirmək üçün vacib olan məlumatın 

daima yenilənməsini təmin etməkdir. Xüsusilə, nümayəndənin, zəruri məlumatı əldə 

etmək və həmçinin tərəflər arasında əməkdaşlığı təşviq etmək üçün ən təsirli yolları 

təklif etmək hüququ vardır.  

5. 2-4-cü bəndlərdə təsvir olunan məlumat toplama prosesi 7-ci maddənin 4-cü 

bəndinə uyğun olaraq mübahisənin MHO-ya ötürülməsindən 60 gün müddətində sona 

çatdırılır. Bu prosesin gedişində əldə edilən məlumat X Hissənin müddəalarına uyğun 

                                                 

66 Maraqlara ciddi ziyan vurulmasının mövcudluğunun sübut edilməli olduğu hallarda. 

67 MHO-nun məlumat toplama prosesi xarakterinə görə məxfi olan və ya bu prosesə cəlb olunan hər hansı 

bir üzv tərəfindən gizli əsasda verilmiş məlumatların qorunma zəruriliyi əsas götürülərək həyata keçirilir.  



olaraq MHO tərəfindən yaradılmış panelə təqdim edilir. Bu məlumata xüsusilə 

aşağıdakılar daxil edilməlidir: digərləri ilə yanaşı, mövcud subsidiyanın həcmi (və 

lazım gəldikdə subsidiya almış müəssisələrin ümumi satış dəyəri), subsidiyalaşdırılan 

məhsulun qiyməti, subsidiyalaşdırılmayan məhsulun qiyməti, mövcud bazar üçün 

digər təchizatçıların qiymətləri, mövcud bazarda subsidiyalaşdırılan məhsula olan 

təklifdə və bu məhsulun bazar payında olan dəyişikliklər. Bundan əlavə, təkzib edilən 

sübutlar və həmçinin panelin nəticə hazırlama prosesində uyğun hesab edə biləcəyi 

digər əlavə məlumatlar da daxil edilməlidir. 

6. Əgər subsidiyalaşdıran üzv və/və ya üçüncü üzv ölkə məlumat toplama 

prosesində əməkdaşlıq etmirsə, bu zaman, şikayətçi üzv, maraqlara ciddi ziyan 

vurulması və subsidiyalaşdıran üzv və/və ya üçüncü üzv ölkə tərəfindən əməkdaşlığın 

rəddinə dair fakt və hallar barədə əlində olan sübutlara istinadla öz əsaslandırmasını 

təqdim edir. Məlumatın əldə edilə bilməməsi subsidiyalaşdıran üzv və/və ya üçüncü 

üzv ölkə tərəfindən əməkdaşlığın rəddi ilə əlaqədar olduğu halda, panelin məcburi 

olaraq əldə olan məlumatlara əsaslanaraq sənədin tərtibini tamamlama haqqı vardır.  

7. Öz qərarını verərkən panel məlumatın toplanması prosesinə cəlb olunan hər 

hansı tərəfin əməkdaşlıqdan imtina faktını nəzərə alaraq mənfi nəticələr çıxarmalıdır.  

8. Mövcud məlumatın istifadəsi və ya mənfi təsirlər haqqında qərar qəbul 

edərkən panel 4-cü bəndə uyğun olaraq təyin edilən MHO-nun nümayəndəsinin 

məlumat üçün edilən bütün sorğuların əsaslandırılmış olmaları baxımından fikrini, 

eləcə də tərəflərin bu sorğuları əməkdaşlıq ruhunda və vaxtında təmin etmək səylərini 

nəzərə almalıdır.  

9. Məlumat toplama prosesində heç bir şey panel tərəfindən mübahisənin həlli 

üçün vacib bilinən, prosesin gedişatı zamanı kifayət qədər geniş sorğulanmayan və 

hazırlanmayan istənilən sorğunun göndərilməsinə mane təşkil edə bilməz. Lakin 

normal halda panel işi yekunlaşdırmaq üçün hər hansı bir tərəfin mövqeyini 

dəstəkləyən və bu məlumatın işdə mövcud olmaması məlumat toplama prosesində 

həmin tərəfin əməkdaşlıqdan əsaslandırılmamış imtinasının nəticəsi olduqda əlavə 

sorğu göndərməməlidir. 

ƏLAVƏ VI 

 

12-Cİ MADDƏNİN 6-CI BƏNDİNƏ UYĞUN OLARAQ YERİNDƏ ARAŞDIRMA 

PROSEDURLARI 

1. Araşdırma başladıqdan sonra ixrac edən üzvün səlahiyyətli orqanları və  

maraqlı məlum müəssisələr yerində araşdırma aparmaq niyyəti barədə 

məlumatlandırılmalıdırlar. 

2. Əgər, istisna hallarda, araşdırma qrupuna qeyri-hökumət ekspertlərinin daxil 

edilməsi planlaşdırılırsa, bu barədə müəssisə və ixrac edən üzvün səlahiyyətli 

orqanları xəbərdar edilməlidirlər. Məxfilik tələblərinin pozulması hallarına qarşı 

qeyri-hökumət ekspertlərinə effektiv sanksiyalar tətbiq edilməlidir. 

3. Ziyarətin planlaşdırılmasına qədər ixrac edən üzvdə müvafiq müəssisələrin 

açıq ifadə edilmiş razılıqlarının alınması standart təcrübə olmalıdır. 

4. Müvafiq müəssisələrin razılıqlarının alınmasından dərhal sonra araşdırma 

orqanı idxal edən üzvün səlahiyyətli orqanlarına onların ziyarət etmə niyyətində 



olduqları müəssisənin adı və ünvanı haqqında, həmçinin razılaşdırılmış tarix barədə 

məlumat verməlidir. 

5. Ziyarət ediləcək olan müəssisələr kifayət qədər əvvəlcədən ziyarət haqqında 

məlumatlandırılmalıdırlar. 

6. Sorğuların aydınlaşdırılması məqsədi ilə icra edilən ziyarətlər yalnız ixrac 

edən müəssisələrin müraciətlərinə əsasən həyata keçirilməlidir. Bu qəbildən 

müraciətlər əsasında araşdırma orqanları öz xidmətlərini müəssisələrə təqdim edə 

bilərlər. Belə ziyarətlər, idxal edən üzvün səlahiyyətli orqanları həmin üzvün hökumət 

nümayəndələrini xəbərdar etdiyi və ziyarətə etiraz etmədikləri təqdirdə həyata keçirilə 

bilər. 

7. Əgər bu işdə maraqlı müəssisələr əks qaydada razılaşmırlarsa və ixrac edən 

üzvün hökuməti araşdırma orqanları tərəfindən gözlənilən ziyarət barədə 

məlumatlandırılırlarsa və buna etiraz etmirlərsə, yerində araşdırma aparmağın əsas 

məqsədi verilən məlumatın yoxlanılması və ya daha ətraflı məlumatın əldə edilməsi 

olduğuna görə, o, sorğuya cavab alındıqdan sonra həyata keçirilməlidir. Bundan 

əlavə, ziyarətdən öncə müvafiq ziyarət ediləcək müəssisənin yoxlamanın ümumi 

xarakteri barədə məlumatlandırılması standart təcrübə olmalıdır. Baxmayaraq ki, bu, 

işin gedişatında əvvəl alınan məlumatlar fonunda yerində daha ətraflı yeni 

məlumatların alınması üçün sorğuların verilməsini istisna etmir.  

8. İxrac edən üzvlərin səlahiyyətli orqanları və ya müəssisələri tərəfindən edilən 

və yerində araşdırma aparılmasının müvəffəqiyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən 

sorğulara və ya verilən suallara cavabın mümkün olduqda ziyarətə qədər verilməlidir. 

 

ƏLAVƏ VII 

27-Cİ MADDƏNİN 2(a) BƏNDİNDƏ İSTİNAD EDİLƏN İNKİŞAF ETMƏKDƏ 

OLAN ÜZV ÖLKƏLƏR 

 3-cü maddənin 1(a) bəndinin müddəalarının əhatəsindən kənarda qalan inkişaf 

etməkdə olan üzv ölkələrə 27-ci maddənin 2(a) bəndinin şərtlərinə uyğun olaraq 

aşağıdakılar daxildir: 

(а) BMT (Birləşmiş Millətlər Təşkilatı) tərəfindən müəyyən edilmiş və 

ÜTT-yə üzv olan ən az inkişaf etmiş ölkələr; 

(b) il ərzində adam başına düşən ÜMM (Ümumi Milli Məhsul) 1000 

dollara çatdığı zaman digər inkişafda olan üzv dövlətlərə 27-ci 

maddənin 2(b) bəndinə uyğun olaraq tətbiq edilən müddəaların şamil 

edildiyi və ÜTT-yə (Ümumdünya Ticarət Təşklatı) üzv olan aşağıdakı 

ölkələr68: Boliviya, Kamerun, Konqo, Fil dişi Sahili, Dominikan 

Respublikası, Misir, Qana, Qvatemala, Qayana, Hindistan, İndoneziya, 

                                                 

68 İnkişaf etməkdə olan üzv dövlətlərin (b) bəndinin tərkibində olan siyahıya daxil edilməsi Dünya 

Bankının adambaşına düşən ümumi milli məhsulun (ÜMM) həcminə dair ən son məlumatına əsaslanmışdır. 



Keniya, Mərakeş, Nikaraqua, Nigeriya, Pakistan, Filippin, Seneqal, 

Şri-Lanka, Zimbabve.  


