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  GİRİŞ

Dünyadakı	 hər	 bir	 ölkə	 kimi	 Azərbaycanın	 da	 haqsız	 beynəlxalq	 ticarət	 təcrübələrinə	
reaksiya	vermək	və	ya	idxalda	artımın	səbəb	olduğu	zərərə	məruz	qalan	yerli	sənayeləri	
müvəqqəti	olaraq	qorumaq	üçün	legitim	hüququ	vardır.	Çox	ölkələrin	ticarət	müdafiə	qa-
nunvericiliyi	və	fəaliyyətdə	olan	araşdırma	orqanları	mövcuddur.	

Beynəlxalq	 ticarət	qaydaları	ölkələru	dempinq	və	ya	subsidiyalaşdırma	kimi	 təcrübələrə	
qarşı	çıxmağa	məcbur etmir.	Əslində	bir	çox	 iqtisadçılar	hesab	edir	ki,	 iqtisadi	nöqteyi-
nəzərdən	bu	cür	təcrübələrlə	mübarizə	aparmaq	məntiqli	deyil.	Buna	baxmayaraq,	belə	qa-
nunvericliyin	qəbul	edilməsi	və	araşdırma	orqanının	yaradılmasının	lehinə	güclü	səbəblər	
vardır.	Məsələn,	Latın	Amerikasında	ticarətin	 liberallaşdırılmasına	olan	geniş	dəstək	yal-
nız	hökumətlərin	yerli	sənayelərə	təsir	edən	haqsız	beynəlxalq	ticarət	təcrübələri	ilə	bağlı	
problemləri	həll	etmək	üçün	mexanizmlər	tətbiq	etməsi	ilə	parallel	şəkildə	inkişaf	etmişdir.	
Antidempinq,	kompensasiya	və	mühafizə	tədbirləri	üzrə	qanunvericiliklər	“arsenal”ın	bir	
hissəsi	olmuşdur.	Lakin,	bu	tədbirlərin	istifadəsi	ciddi qaydalara riayət olunmasını tələb	
edir.	Həmin	qaydalar	bu	broşürada	qısaca	izah	ediləcəkdir.		

Fəsil	2	oxucunu	Azərbaycan	Hökumətinin	yerli	istehsalçıların	maraqlarını	müdafiə	etmək	
üçün	istifadə	edə	biləcəyi	müxtəlif	vasitələr	(tarif	və	qeyri-tarif	əsaslı)	ilə	tanış	edir.	Fəsil	3	
ticarət	müdafiə	tədbirlərinə,	yəni	antidempinq,	kompensasiya	və	mühafizə	tədbirlərinə	tət-
biq	olunan	normativ	çərçivəni	təqdim	edir.	Bu	fəsil,	həmçinin	hər	bir	ticarət	müdafiə	tədbiri	
arasındakı	əsas	fərqlərdən	bəhs	edir.	Fəsil	4	və	5	ticarət	müdafiə	tədbirlərini	tənzimləyən	
yerli	qanunvericilikdə	müəyyən	olunmuş	maddi	və	prosedur	tələbləri	detallı	şəkildə	izah	
edir.	Fəsil	6	dünyada	və	regionda	ticarət	müdafiə	tədbirlərindən	istifadə	ilə	bağlı	məlumat	
təqdim	 edir.	 Fəsil	 7	 ticarət	müdafiəsinə	 cavabdeh	 olan	 Hökumət	 orqanlarının	 əlaqə	 va-
sitələrini	daxil	edir.	Nəhayət,	Fəsil	8	özündə	faydalı	linkləri	ehtiva	edir.			

  YERLİ İSTEHSALÇILARIN MARAQLARININ MÜDAFİƏSİ VƏ QORUNMASI

Azərbaycan	 istehsalçılarının	 maraqları	 tariflər;	 idxal	 və	 ixrac	 kvotaları;	 ticarət	 müdafiə	
tədbirləri;	müxtəlif	növ	subsidiyalar;	texniki	və	ya	sanitar,	veterinar	və	fitosanitar	tənzim-
ləmələr;	mənşə	qaydaları,	sinifləşdirmə	və	ya	qiymətləndirmə	kimi	gömrük	mexanizmləri;	
marketinq	 dəstəyi;	 investisiya	 dəstəyi;	 əqli	mülkiyyət	 hüquqları	 və	 s.	 vasitəsilə	müdafiə	
edilə	bilər

İdxal	 rüsumları	 həqiqətən	də	 yerli	 istehsalı	 qorumaq	üçün	bir	 vasitə	 kimi	 istifadə	 edilə	
bilər.	 Lakin,	 Azərbaycan	 ÜTT-yə	 qoşulacağı	 halda	 «bound»	 tarif	 dərəcəsindən	 yuxarı	
idxal	 rüsumu	 tətbiq	 edilə	 bilməz	 (yenidən	 danışıqlar	 aparılmayana	 qədər).	 Bound	 tarif	
dərəcələrinin	aşağı	olduğu	halda	tarif	qorunması	məhdud	olacaqdır.	

İxrac	 rüsumları	 da	 yerli	 istehsalın	 təşviqinə	 kömək	 edə	 bilər.	 İxrac	 rüsumları	 ÜTT	
tərəfindən	 qadağan	 edilməsə	 də,	 üzvlük	 danışıqları	 nəticəsində	 Azərbaycan	 onlardan	
istifadə	etməyəcəyinə	və	ya	müəyyən	həddən	artıq	tətbiq	etməyəcəyinə	dair	öhdəlik	götürə	
bilər.		
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İdxal	və	 ixrac	kvotaları	Azərbaycanın	hazırda	öz	 iradəsi	 ilə	 istifadə	edə	biləcəyi	qoruma	
vasitələridir.	Əksinə,	ÜTT-yə	qoşulan	andan	Azərbaycan	onları	istisna	hallarda	istifadə	edə	
biləcəkdir.	 İstifadəsinə	icazə	verildiyi	hallarda,	onlar	ayrı-seçkiliyə	yol	verilmədən	tətbiq	
edilməli	olacaqlar.	

Ticarət	 müdafiə	 tədbirləri	 müvafiq	 yerli	 qanunvericilikdə	 və	 üzvlükdən	 sonra	 ÜTT	
Sazişlərində	 nəzərdə	 tutulmuş	 tələblər	 yerinə	 yetirildiyi	 halda	 istifadə	 oluna	 bilər.	 	 Bu	
tələblər	broşüranın	növbəti	fəsillərində	ətraflı	şəkildə	müzakirə	olunacaqdır.	

Ölkə	 öz	 yerli	 sənayelərini	 subsidiyalar	 təqdim	 etməklə	 də	 qoruya	 bilər.	 Hazırda	
subsidiyalar	təqdim	etməkdə	azad	olsa	da,	ÜTT	üzvü	olduqdan	sonra	Azərbaycan	müəyyən	
növ	subsidiyaları	qadağan	edən	qaydalara	tabe	olacaqdır.	Bu	qaydalar	digər	ÜTT	üzvlərinə	
Azərbaycan	tərəfindən	verilən	və	həmin	ÜTT	üzvlərinə	mənfi	təsir	göstərən	subsidiyalara	
qarşı	hərəkət	etməyə	də	icazə	verəcəkdir.	

Texniki	tənzimləmələr	və	standartlar	(TTM),	həmçinin	sanitar,	veterinar	və	fitosanitar	təd-
birlər	(SFS)	də	yerli	 istehsalı	qorumaq	üçün	istifadə	oluna	bilər.	Digər	vasitələrlə	olduğu	
kimi,	Azərbaycan	ÜTT-yə	qoşulduğu	andan	çoxtərəfli	sazişlərin	ciddi	qaydaları	məsələn	bu	
tədbirlərin	eyni	və	ya	oxşar	şərtlərin	mövcud	olduğu	halda	ÜTT	üzvləri	arasında	 ixtiyari	
yaxud	əsassız	olaraq	ayrı-seçkiliyə	yol	verməsinə	icazə	verməyəcəkdir.		

Gömrük	mexanizmləri	 gömrük	 tariflərinin	müvafiq	miqdarda	ödənilməsini	 təmin	etmək	
üçün	 istifadə	 oluna	 bilər.	 Lakin,	 məsələn	 Azərbaycan	 ÜTT	 üzvü	 olduqdan	 sonra	 qi-
ymətləndirmə	qaydaları	ÜTT-nin	Gömrük	Qiymətləndirməsi	haqqında	Sazişində	nəzərdə	
tutulmuş	qaydalara	uyğun	olmalıdır.	Məsələn,	istinad	qiymətlərinə	icazə	verilməyəcəkdir.	

Üzvlükdən	sonra,	Azərbaycanda	investisiyaya	dəstək	tədbirlərinə	yalnız	bu	tədbirlər	ÜTT-
nin	Ticarətlə	bağlı	 İnvestisiya	Tədbirləri	haqqında	Sazişinə	uyğun	olduğu	təqdirdə	 icazə	
veriləcəkdir.	Əlavə	dəyərli	yerli	tərkib	hissəsi	ilə	bağlı	və	oxşar	mexanizmlər	ümumilikdə	
qadağan	olunur.				

Digər	ÜTT	Sazişləri	 ilə	xüsusi	olaraq	əhatə	olunmayan	sahələrə	münasibətdə	Tariflər	və	
Ticarət	üzrə	Baş	Sazişin	III	maddəsi	ümumi	olaraq	tələb	edir	ki,	ölkə	ÜTT	üzvü	olduqdan	
sonra	bütün	yerli	vergilər	və	digər	yerli	ödənişlər	və	qanunlar,	tənzimləmələr	və	məhsu-
lun	yerli	 satışı,	 satış	üçün	 təklifi,	 satınalınması,	daşınması,	paylanması	və	 istifadəsi	üçün	
tələblər	idxal	edilmiş	və	ya	yerli	mallara	münasibətdə	yerli	istehsalın	qorunması	üçün	tət-
biq	edilməməlidir.	Beləliklə,	yerli	istehsalın	xeyrinə	ayrı-seçkiliyə	yol	verən	istənilən	müd-
dəa	III	maddə	ilə	ziddiyyət	təşkil	edəcəkdir.			

  AZƏRBAYCANDA ANTİDEMPİNQ, KOMPENSASİYA VƏ MÜHAFİZƏ TƏDBİRLƏRİNİ     
  TƏNZİMLƏYƏN NORMATİV ÇƏRÇİVƏ 

Antidempinq,	kompensasiya	və	mühafizə	tədbirləri	Azərbaycan	Respublikasının	“Antidem-
pinq,	 kompensasiya	 və	 mühafizə	 tədbirləri	 haqqında”	 31	 may	 2016-cı	 il	 tarixli	 261-VQ	
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nömrəli	Qanunu	ilə	tənzimlənir.	Bu	broşürada	“Qanun”	ifadəsinə	istinadlar	yuxarıda	qeyd	
olunan	Qanuna	aiddir.	Qanun	5	fəslə	bölünmüş	31	maddədən	ibarətdir.	

Qrafik 1:	 “Antidempinq,	 kompensasiya	 və	 mühafizə	 tədbirləri	 haqqında”	 Qanun	 qısaca	
olaraq	

Qanun	Azərbaycan	Respublikası	Prezidentinin	“”Antidempinq,	kompensasiya	və	mühafizə	
tədbirləri	haqqında”	Azərbaycan	Respublikasının	2016-cı	il	31	may	tarixli	261-VQ	nömrəli	
Qanununun	 tətbiqi	 barədə”	987	nömrəli	 Fərmanı	 ilə	müşayiət	 olunur.	 987	nömrəli	 Fər-
man	araşdırma	aparılması	və	qərar	qəbul	edilməsi	 səlahiyyətlərini	paylaşdırır.	Beləliklə,	
araşdırmalar	İqtisadiyyat	Nazirliyi	tərəfindən	aparılmalıdır	(Nazirlik	bu	vəzifəni	Antiinhis-
ar	Siyasəti	və	İstehlakçıların	Hüquqlarının	Müdafiəsi	Dövlət	Xidmətinə	həvalə	etmişdir).	Öz	
növbəsində	qərar	qəbul	etmək	səlahiyyəti	Nazirlər	Kabinetinə	məxsusdur.		

Bu	üç	tədbir	bir	çox	maddi	və	prosedur	tələbləri	paylaşsa	da,	onlar	arasında	bir	neçə	əhəmi-
yyətli	fərqlər	də	vardır:	

Cədvəl 1: Ticarət müdafiə tədbirləri arasında oxşarlıq və fərqliliklər

Antidempinq Kompensasiya 
tədbirləri

Mühafizə 
tədbirləri

Azərbaycan 
qanunvericliyi 

“Antidempinq,	kompensasiya	və	mühafizə	tədbirləri	haqqında”	
Qanun	
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Maddi elementlər:

•	Dempinq Tələb olunur Tələb olunmur Tələb olunmur

•	Subsidiyalaşdırma Tələb olunmur Tələb olunur Tələb olunmur

•	 İdxalda artım Tələb olunmur Tələb olunmur Tələb olunur

•	Zərər Maddi Maddi Ciddi	(daha	
yüksək	standart)

•	Səbəbli əlaqə Tələb olunur Tələb olunur Tələb olunur

Prosedur elementlər:

•	Araşdırma Tələb olunur Tələb olunur Tələb olunur

•	Araşdırmanın 
maksimum müddəti

12	ay,	istisna	hallarda	18	ay 9	ay,	istisna	
hallarda	1	il

•	Şikayət Tələb olunur Tələb olunur Tələb olunur

•	Tərəflər İxracatçılar,	
idxalatçılar	
və	yerli	
istehsalçılar

Araşdırılan	ixrac	edən	
ölkənin	(ölkələrin)	
orqanları,	ixracatçılar,	
idxalatçılar	və	yerli	
istehsalçılar

İxracatçılar,	
idxalatçılar	və	
yerli	istehsalçılar

•	Müvəqqəti tədbirlər Mümkündür	(hər	üç	tədbir	üçün)

•	Müvəqqəti tədbirlərin 
maksimum tətbiq 
müddəti

Adətən	4	ay,	
lakin	müəyyən	
hallarda	6-9	ay	
qədər	ola	bilər	

4	ay 200	gün

•	Yekun tədbirlər: (1)	Bütün	maddi	tələblərin	yerinə	
yetirildiyi	halda	yalnız	araşdırma	ilə	
əhatə	olunan	ölkə(lər)	üzərində	tətbiq	
olunmalıdır

(1)	Erqa	omnes	
qaydasında	
(inkişaf	etməkdə	
olan	üzv	ölkələr	
istisna	olmaqla	
bütün	ölkələrə)	
tətbiq	edilməlidir

(2)	Rüsumlar	(ad	valor,	xüsusi	və	ya	
dəyişən)	və	ya	öhdəliklər	şəklində	
olmalıdır

(2)	Rüsumlar,	
kəmiyyət	
məhdudiyyətləri	
və	s.	şəklində	ola	
bilər

•	Yekun tədbirlərin 
maksimum tətbiq 
müddəti 

5	il,	uzadıla	biləndir	(yenidən	baxış	
keçirildiyi	halda	maksimum	5	il	
müddətinə	qədər	uzadıla	bilər)

4	il,	uzadıla	
biləndir	(yenidən	
baxış	keçirildiyi	
halda	4	ilə	qədər	
uzadıla	bilər)

•	Məhkəmə baxışı  Hərəkət	və	ya	hərəkətsizliklər	yenidən	baxışa	məruz	qala	bilər	
(hər	üç	tədbir	üçün)	
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Antidempinq	 və	 kompensasiya	 tədbirləri	 ilə	 mühafizə	 tədbirləri	 arasındakı	 əsas	 fərq	
birincinin	 haqsız	 ticarət	 praktikasının	 (dempinq	 və	 ya	 subsidiyalaşdırma	 formasında)	
mövcudluğunu	tələb	etməsi	digərinin	isə	bunu	tələb	etməməsidir.	Digər	bir	fərq	mühafizə	
tədbiri	araşdırmalarında	zərər	standartının	antidempinq	və	kompensasiya	tədbirlərində-
kindən	daha	yüksək	olmasıdır.	Başqa	sözlə,	yerli	sənayenin	mühafizə	tədbirinin	tətbiqini	
əsaslandırmaq	üçün	 sübut	 etməli	 olduğu	vurulmuş	 zərər	antidempinq	və	kompensasiya	
tədbirlərinin	tətbiqini	tələb	etmək	üçün	sübut	etməli	olduğu	zərərdən	daha	yüksəkdir.		

Prosedur	nöqteyi-nəzərindən	hər	üç	alət	üçün	əsas	addımlar	ortaqdır.	Lakin,	bir	vacib	fərq	
də	vardır	ki,	antidempinq	və	kompensasiya	tədbiri	araşdırmaları	bir	və	ya	bir	neçə	ölkəyə	
qarşı	aparılırsa,	mühafizə	tədbiri	araşdırması	araşdırılan	bütün	mənbələrdən	olan	idxalın	
hamısını	 hədəf	 alır.	 Bu	 səbəbdən,	 mühafizə	 tədbirləri	 halında	 müvəqqəti	 və	 ya	 yekun	
tədbirlərin	əhatə	dairəsi	daha	geniş	olur.		

Digər	bir	vacib	fərq	isə	ondadır	ki,	mühafizə	tədbirləri	haqsız	ticarət	praktikasının	mövcud-
luğunu	tələb	etmədiyindən	ÜTT	sazişlərinə	əsasən	mühafizə	tədbirini	tətbiq	edən	ölkə	bir	
qayda	olaraq	tədbirin	təsirinə	məruz	qalmış	Üzvləri	kompensasiya	etməlidir	(müəyyən	hal-
larda	və	mühafizə	tədbirinin	maksimum	3	il	müddətinə	tətbiq	edildiyi	təqdirdə	kompensa-
siya	tələb	olunmur).	Kompensasiya	təsirə	məruz	qalan	ölkələrin	məhsullarına	bazara	çıxış	
üçün	əlavə	imkanlar	(əhəmiyyətli	dərəcədə	ekvivalent	olan	güzəştlər)	verilməsi	şəklində	
olur.	 Azərbaycan	 hələ	 ÜTT	 üzvü	 olmadığından	 kompensasiya	 etməyə	 ehtiyacı	 yoxdur.	
Lakin,	üzv	olduqdan	sonra	kompensasiya	etməli	olacaqdır.	

  MADDİ TƏLƏBLƏR  

Aşağıdakı	qrafik	hər	tədbir	üzrə	tələbləri	təqdim	edir:
Qrafik 2:	Maddi	elementlər
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4.1 Dempinq 
 
Antidempinq araşdırması altı müxətlif addımı özündə ehtiva edir: 
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Dempinq

Antidempinq	araşdırması	altı	müxətlif	addımı	özündə	ehtiva	edir:
Qrafik 3:	Dempinqin	müəyyən	edilməsi	–	Addımlar

     
Normal	 dəyər	 və	 ixrac	 qiyməti	 dempinq	marjasının	 hesablanması	 üçün	 tələb	 olunan	 iki	
məlumat	dəstidir.	İxrac	qiyməti	araşdırılan	məhsulun	Azərbaycana	idxal	olunduğu	qiymət-
dir.	Araşdırılan	məhsul	fərqli	istehsal	xərcləri	və	satış	qiymətləri	olan	müxtəlif	növlərə	və	
modellərə	bölünə	bilərsə,	onda	adətən	hər	növ	və	ya	model	üçün	ixrac	qiymətləri	ayrılıqda	
hesablanacaqdır.		

Normal	dəyər	bir	qayda	olaraq	oxşar	məhsulun	ixracat	edən	ölkənin	daxili	bazarında,	yəni	
araşdırılan	ölkənin	bazarındakı	satış	qiymətləri	əsasında	hesablanır.	Müəyyən	şərtlər	yer-
inə	yetirildiyi	halda	(məsələn,	yerli	satış	qiymətlərinin	mənfəətli	olmadığı	halda)	normal	
dəyər	üçüncü	ölkəyə	satış	qiymətləri	əsasında	və	ya	istehsal	xərcinin	üzərinə	satış,	ümumi	
və	inzibati	xərclər	və	mənfəət	üçün	məqbul	məbləğlər	əlavə	edilməklə	hesablana	bilər.	Ox-
şar	məhsul	müxtəlif	növlərə	və	modellərə	bölünə	bilirsə	onların	hər	birinin	normal	dəyəri	
ixrac	qiyməti	ilə	olduğu	kimi	ayrılıqda	hesablanacaqdır.			

Normal	dəyər	və	ixrac	qiyməti	hesablanan	kimi	daşınma,	sığorta,	qablaşdırma,	kredit,	qa-
rantiyalar	 və	 s.	 amillərin	 təsirini	 aradan	qaldırmaq	üçün	uyğunlaşdırılacaqdır.	 Vergiqoy-
mada,	fiziki	xüsusiyyətlərdə,	ticarət	səviyyəsində	fərqlər	də	əsaslandırıldığı	halda	uyğun-
laşdırılmalıdır.	Qiymət	müqayisələri	bir	qayda	olaraq	franko-zavod	qiymətləri	səviyyəsində	
və	eyni	ticarət	səviyyəsində	edilməlidir.	

Sonuncu	mərhələdə	uyğunlaşdırılmış	normal	dəyər	və	uyğunlaşdırılmış	ixrac	qiyməti	2-ci 
qrafikdə	təqdim	edilmiş	standart	formuladan	istifadə	olunmaqla	müqayisə	ediləcəkdir.

Araşdırma	 başlandığı	 halda	 ixrac	 qiyməti,	 normal	 dəyər	 və	 uyğunlaşdırma	 məlumatı	
adətən	ixracatçılar	tərəfindən	təqdim	edilir.	Araşdırmanın	başlanmasına	qədər	şikayətçilər	
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müraciətin	hazırlanması	məqsədilə	dempinqin	prima facie	(əksi	sübut	olunana	qədər	doğ-
ru	hesab	edilən)	dəlili	olduğunu	sübut	etmək	üçün	müəyyən	dərəcədə	məlumat	əldə	et-
məlidirlər.			

Bunun	təcrübədə	necə	işlədiyi	nümunə	ilə	göstərilir:
Qrafik 4:	Dempinqin	hesablanması	–	normal	dəyər	və	ixrac	qiymətinin	müəyyən	edilməsi	

Qrafik 5:	Dempinqin	hesablanması	–	Normal	dəyər	və	ixrac	qiymətinin	uyğunlaşdırılması	

 8 
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Qrafik 6:	Dempinqin	hesablanması	–	Dempinq	marjasının	müəyyən	edilməsi
          

Nümunədə	almalar	ABŞ	istehsalçıları	tərəfində	ixrac	edən	ölkənin	–	ABŞ-ın	daxili	bazarında	
satılır	və	ABŞ-dan	Türkiyə	vasitəsilə	Azərbaycan	ərazisinə	 ixrac	olunur.	Hər	 iki	bazarda-
kı	 satış	 şərtləri	4-cü qrafikdə	 verilmişdir.	5-ci qrafikdə	 normal	 dəyər	 və	 ixrac	 qiyməti	
qiymətlərin	müqayisəsinə	 təsir	 göstərən	bir	neçə	 xərclər	 çıxılmaqla	uyğunlaşdırılmışdır.		
Brutto,	 yəni	 uyğunlaşdırmadan	 əvvəlki	 ixrac	 qiyməti	 normal	 dəyəri	 ötüb	 keçdiyi	 halda	
netləşdirildiyi	 zaman	 normal	 dəyərdən	 aşağı	 olur;	 beləliklə,	 dempinqin	 mövcudluğunu	
göstərir	 (7	ABŞ	dolları/ton).	6-cı qrafik	 sonuncu	addımı	dempinq	marjasının	hesablan-
masını	 göstərir.	 Yuxarıda	 təqdim	edilən	 faktlara	 əsasən	marja	 5.4%	olacaqdır.	 Real	 işlər	
yuxarıdakı	 misaldan	 kifayət	 qədər	 daha	 mürəkkəb	 olsa	 da,	 dempinqin	 mövcudluğunu	
müəyyən	etmək	üçün	yanaşma	eynidir.		

Subsidiyalaşdırma

Kompensasiya	tədbiri	araşdırmalarında	təhlilin	birinci	hissəsi	kompensasiya	edilməli	sub-
sidiyaların	 mövcudluğunun	 qiymətləndirilməsi	 və	 müəyyən	 edilməsinə	 fokuslanır.	 Belə	
subsidiyalar	aşkar	edildiyi	təqdirdə	subsidiyalaşdırmanın	məbləği	hesablanacaqdır.				

Kompensasiya	 edilməli	 subsidiyaların	mövcudluğunu	müəyyən	 etmək	üçün	hər	 bir	 pro-
qram	ayrılıqda	qiymətləndirilməlidir.	İlk	verilməsi	lazım	olan	sual	hər	bir	proqramın	Qa-
nunun	9	və	10-cu	maddələrinə	uyğun	olaraq	subsidiya	olub-olmamasıdır.	Bu	suala	cavab	
vermək	üçün	bir	sıra	təhlillər	aparılmalıdır:

Qrafik 7:	Subsidiyanın	mövcudluğunun	müəyyən	edilməsi
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4.2 Subsidiyalaşdırma 
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subsidiyaların mövcudluğunun qiymətləndirilməsi və müəyyən edilməsinə fokuslanır. 
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Qrafik 7: Subsidiyanın mövcudluğunun müəyyən edilməsi 
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Bu təhlillər hüquqi və bir çox hallarda mürəkkəb iqtisadi və maliyyə qiymətləndirmələri 
tələb edir.  

Cədvəl 2: Kompensasiya tədbiri şikayətinin və işlərinin hazırlanması üçün təlimat 
Kompensasiya tədbiri işlərinin mürəkkəbliyi bu tədbirin antidempinqdən niyə daha az istifadə 
olunmasını izah edir. Onlar üzrə faydalı təlimat ABŞ və Avropa Komissiyası kimi təcrübəli 
istifadəçilərin apardığı araşdırmalardan əldə edilə bilər. Bundan əlavə, ÜTT panelləri və 
Apellyasiya Orqanı çox hallarda Subsidiyalar və Kompensasiya Tədbirləri haqqında Sazişin 
subsidiyaların mövcudluğunun müəyyən edilməsi ilə bağlı müddəalarını təhlil və təfsir 
etmişdir. Bu nəticələr Qanunda müəyyən olunmuş tələblərə aydınlıq gətirəcəkdir.    

 
Qanun yalnız "spesifik" olan subsidiya proqramlarına tətbiq olunur. Buna görə də 
spesifiklik cavab verilməli olan ikinci sualdır. Bu qiymətləndirmə və müəyyən etmə 
araşdırma altında olan hər bir proqram üçün ayrılıqda yerinə yetirilməlidir. Hansı 
proqramlar spesifikdir? 10-cu maddə bu suala cavab verir.  
 

Qrafik 8: Spesifikliyin təhlili  
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Bu	təhlillər	hüquqi	və	bir	çox	hallarda	mürəkkəb	iqtisadi	və	maliyyə	qiymətləndirmələri	
tələb	edir.	

Cədvəl 2: Kompensasiya	tədbiri	şikayətinin	və	işlərinin	hazırlanması	üçün	təlimat

Kompensasiya	 tədbiri	 işlərinin	 mürəkkəbliyi	 bu	 tədbirin	 antidempinqdən	 niyə	 daha	
az	 istifadə	olunmasını	 izah	edir.	Onlar	üzrə	 faydalı	 təlimat	ABŞ	və	Avropa	Komissiyası	
kimi	 təcrübəli	 istifadəçilərin	 apardığı	 araşdırmalardan	 əldə	 edilə	 bilər.	 Bundan	 əlavə,	
ÜTT	 panelləri	 və	 Apellyasiya	Orqanı	 çox	 hallarda	 Subsidiyalar	 və	 Kompensasiya	 Təd-
birləri	 haqqında	 Sazişin	 subsidiyaların	 mövcudluğunun	 müəyyən	 edilməsi	 ilə	 bağlı	
müddəalarını	təhlil	və	təfsir	etmişdir.	Bu	nəticələr	Qanunda	müəyyən	olunmuş	tələblərə	
aydınlıq	gətirəcəkdir.			

Qanun	yalnız	 “spesifik”	olan	 subsidiya	proqramlarına	 tətbiq	olunur.	Buna	görə	də	 spesi-
fiklik	cavab	verilməli	olan	ikinci	sualdır.	Bu	qiymətləndirmə	və	müəyyən	etmə	araşdırma	
altında	olan	hər	bir	proqram	üçün	ayrılıqda	yerinə	yetirilməlidir.	Hansı	proqramlar	spesi-
fikdir?	10-cu	maddə	bu	suala	cavab	verir.	

Qrafik 8:	Spesifikliyin	təhlili	

Spesifikliyin	4	növü	vardır.	Proqram	aşağıdakı	hallarda	spesifik	sayılır:	
•	 bir	və	ya	bir	neçə	müəssisə	ilə	məhdudlaşırsa,	və	ya	
•	 bir	və	ya	bir	neçə	sənaye	ilə	məhdudlaşırsa,	və	ya	
•	 ölkənin	müəyyən	regionunda	yerləşən	müəssisələr	və	ya	sənayelərlə	

məhdudlaşırsa,	və	ya
•	 subsidiya	ixrac	performansından	və	ya	idxal	edilən	mallar	əvəzinə	yerli	malların	

istifadəsindən	asılıdırsa.	

Araşdırılan	ölkənin	qanunvericlik	çərçivəsini	təhlil	etdikdən	sonra	subsidiyanın	de jure	(qa-
nuni	olaraq)	spesifik	olmadığı	nəticəsinə	gəlinə	bilər.	Buna	baxmayaraq,	 subsidiyanın	de 
facto	(faktiki	olaraq)	spesifik	olub-olmamasını	qiymətləndirmək	üçün	sorğu	davam	etdirilə	
bilər.	
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proqramlar spesifikdir? 10-cu maddə bu suala cavab verir.  
 

Qrafik 8: Spesifikliyin təhlili  
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Subsidiyanı	 tənzimləyən	qanunvericilik	 subsidiya	üçün	uyğunluğu	və	 subsidiya	məbləği-
ni	idarə	edən	obyektiv	kriteriyalar	və	ya	şərtlər	müəyyən	edirsə,	bu	uyğunluğun	avtoma-
tik	olması	və	kriteriya	və	şərtlərə	ciddi	qaydada	riayət	edilməsi	şərtilə	spesifiklik	mövcud	
olmamalıdır.	 Obyektiv	 kriteriyalar	 və	 ya	 şərtlər	 neytral	 olan,	 müəyyən	 müəssisələri	
digərlərindən	 üstün	 tutmayan,	 iqtisadi	 xarakter	 daşıyan	 və	 müəssisənin	 ölçüsü	 və	 ya	
işçilərin	sayı	üzrə	üfüqi	şəkildə	tətbiq	edilən	kriteriya	və	ya	şərtlərdir.	Bu,	araşdırılan	şirkət	
və	hökumətlərin	spesifikliyin	aşkar	edilməsini	qarşısını	almaq	üçün	tez-tez	arqument	kimi	
istifadə	etdikləri	müdafiə	xəttidir.		

Proqramın	 spesifik	 subsidiya	 olduğu	müəyyən	 edildikdən	 sonra	 növbəti	 addım	 subsidi-
yalaşdırmanın	məbləğini	 hesablamaqdır.	 Bu	 Qanunun	 11-ci	maddəsi	 ilə	 tənzimlənir.	 Bu	
müddəa	digərləri	arasında	təhlil	edilməli	olan	zaman	kəsiyi	və	müəyyən	növ	subsidiyalar	
üçün	subsidiyalaşdırmanın	miqdarının	hesablanması	kimi	texniki	suallara	cavab	verir.	Bəzi	
hesablama	nümunələri	aşağıda	təqdim	olunmuşdur:		

Cədvəl 3:	Subsidiyaların	məbləğinin	hesablanması

Birinci	proqram	ixrac	performansından	asılıdır.	Bu	proqram	şirkət	öz	hasilatının	30%-in-
dən	çoxunu	ixrac	etdiyi	halda	onu	korporativ	gəlir	vergisinin	ödənilməsindən	azad	edir.	
Vergiqoyulan	mənfəət	1	milyon	ABŞ	dollar	və	normal	vergi	dərəcəsi	isə	30%-dir.	Buna	
görə	 də,	 şirkət	 300	 000	 ABŞ	 dolları	 korporativ	 gəlir	 vergisi	 ödəməli	 idi.	 Bu,	 subsidi-
yanın	məbləğidir	(çünki	şirkət	heç	nə	ödəməmişdir).	Bu	xüsusi	proqram	üçün	subsidiya	
dərəcəsi	subsidiya	məbləğinin	(300	000	ABŞ	dolları)	şirkətin	ixrac	dövriyyəsinə	(bu	ix-
rac	subsidiyası	olduğundan)	bölünməsi	nəticəsində	alınır.	Əgər	ümumi	ixrac	dövriyyəsi	
15	milyon	ABŞ	dollarıdırsa,	subsidiyanın	dərəcəsi	0.3/15	=	2%	olacaqdır.				

İkinci	proqram	Rusiyada	ixrac	sərgisində	iştirak	etmək	üçün	verilmiş	100	000	ABŞ	dol-
ları	qrantdan	ibarətdir.	Sərgi	araşdırma	ilə	əhatə	olunan	pendirlə	bağlıdır.	Yenə	də,	bu	
ixrac	subsidiyasıdır.	Subsidiyanın	məbləği	qrantın	məbləğinə,	yəni	100	000	ABŞ	dolları-
na	bərabərdir.	Tutalım	ki,	15	milyon	ABŞ	dolları	ixracdan	3	milyon	ABŞ	dolları	pendirə	
uyğun	gəlir.	Buna	görə	də,	subsidiya	dərəcəsi	0.1/3	=	3.33%	olacaqdır.					

Beləliklə,	aqreqat	subsidiya	dərəcəsi	2%	+	3.33%	=	5.33%-dir.

İdxalda artım

Qanunun	21-ci	maddəsi	araşdırma	altında	olan	məhsulun	Azərbaycanın	gömrük	ərazisinə	
mütləq	və	ya	yerli	 istehsala	nisbi	olaraq	artan	kəmiyyətlərdə	 idxal	edilməsini	 tələb	edir.	
Belə	 artımın	mövcudluğu	 idxalın	həcminin	 (dəyərinin	yox)	 inkişafı	 nəzərə	 alınmaqla	qi-
ymətləndirilməlidir.	Bu	 tələb	aşağıdakı	hallarda	yerinə	yetirilir:	1)	 idxalın	mütləq	artımı	
mövcuddur	və/və	ya	2)	idxalın	nisbi	artımı	mövcuddur	(yerli	istehsala	münasibətdə).				
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Qrafik 9:	Mütləq	artım	nisbi	artıma	qarşı

İdxalda	yalnız	hər	hansı	artım	mühafizə	tədbirlərinin	tətbiqini	əsaslandırmaq	üçün	kifayət	
deyildir;	 Qanun	 tələb	 edir	 ki,	 tədbirlərin	 tətbiqi	 idxalın	 yalnız	 “müvafiq”	 artmış	 kəmi-
yyətlərdə	olduğu	halda	baş	verə	bilər.	Qanun	bu	barədə	başqa	bir	təlimat	təqdim	etmir.	Bu	
şərtləri	şərh	edərkən	ÜTT-nin	Apellyasiya	Orqanı	diqqətə	çatdırmışdır	ki,	ciddi	zərər	vurul-
masına	 səbəb	olmaq	və	 ya	 zərər	 vurulması	 təhlükəsi	 yaratmaq	üçün	 idxalda	 artım	həm	
kəmiyyət,	həm	də	keyfiyyət	nöqteyi-nəzərindən	kifayət	qədər	yaxın,	gözlənilməz,	kəskin	və	
əhəmiyyətli	dərəcədə	olmalıdır.	Apellyasiya	Orqanı,	həmçinin	nəzərdən	keçirilən	müddətin	
başlanğıc	və	son	illərinin	müqayisəsinin	kifayət	olmadığını	demişdir.	Aradakı	illər	ərzində	
olan	 tendensiyalar	də	 təhlil	 edilməli	 və	belə	 artımın	mövcud	olub-olmamasını	müəyyən	
etmək	üçün	nəzərə	alınmalıdır.		Azərbaycanın	hələ	ÜTT	üzvü	olmamasına	baxmayaraq,	bu	
təlimat	yaxşı	əsaslandırmaları	olub-olmamasından	asılı	olmayaraq	müraciətçilər	üçün	fay-
dalı	ola	bilər.	
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bölünməsi nəticəsində alınır. Əgər ümumi ixrac dövriyyəsi 15 milyon ABŞ dollarıdırsa, 
subsidiyanın dərəcəsi 0.3/15 = 2% olacaqdır.     
 
İkinci proqram Rusiyada ixrac sərgisində iştirak etmək üçün verilmiş 100 000 ABŞ dolları 
qrantdan ibarətdir. Sərgi araşdırma ilə əhatə olunan pendirlə bağlıdır. Yenə də, bu ixrac 
subsidiyasıdır. Subsidiyanın məbləği qrantın məbləğinə, yəni 100 000 ABŞ dollarına 
bərabərdir. Tutalım ki, 15 milyon ABŞ dolları ixracdan 3 milyon ABŞ dolları pendirə uyğun gəlir. 
Buna görə də, subsidiya dərəcəsi 0.1/3 = 3.33% olacaqdır.      
 
Beləliklə, aqreqat subsidiya dərəcəsi 2% + 3.33% = 5.33%-dir. 

 

4.3 İdxalda artım 
 
Qanunun 21-ci maddəsi araşdırma altında olan məhsulun Azərbaycanın gömrük 
ərazisinə mütləq və ya yerli istehsala nisbi olaraq artan kəmiyyətlərdə idxal edilməsini 
tələb edir. Belə artımın mövcudluğu idxalın həcminin (dəyərinin yox) inkişafı nəzərə 
alınmaqla qiymətləndirilməlidir. Bu tələb aşağıdakı hallarda yerinə yetirilir: 1) idxalın 
mütləq artımı mövcuddur və/və ya 2) idxalın nisbi artımı mövcuddur (yerli istehsala 
münasibətdə).     
Qrafik 9: Mütləq artım nisbi artıma qarşı 

 
İdxalda yalnız hər hansı artım mühafizə tədbirlərinin tətbiqini əsaslandırmaq üçün 
kifayət deyildir; Qanun tələb edir ki, tədbirlərin tətbiqi idxalın yalnız "müvafiq" artmış 
kəmiyyətlərdə olduğu halda baş verə bilər. Qanun bu barədə başqa bir təlimat təqdim 
etmir. Bu şərtləri şərh edərkən ÜTT-nin Apellyasiya Orqanı diqqətə çatdırmışdır ki, ciddi 
zərər vurulmasına səbəb olmaq və ya zərər vurulması təhlükəsi yaratmaq üçün idxalda 
artım həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət nöqteyi-nəzərindən kifayət qədər yaxın, 
gözlənilməz, kəskin və əhəmiyyətli dərəcədə olmalıdır. Apellyasiya Orqanı, həmçinin 
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Cədvəl 4:	ÜTT	sazişlərində	əlavə	tələblər

ÜTT-yə	üzv	olduqdan	sonra	Azərbaycan	Tariflər	və	Ticarət	Üzrə	Baş	Sazişin	(“TTBS”)	XIX	
maddəsində	nəzərdə	tutulan	əlavə	tələblərin	subyekti	olacaqdır:	Əgər,	proqnozlaşdırıl-
mayan	gedişatın və razılığa gələn tərəfin bu Sazişlə üzərinə	 götürdüyü	 öhdəliklərin,	 o	
cümlədən	tarif	güzəştlərinin	təsirinin	nəticəsi	olaraq…

ÜTT-nin	Apellyasiya	Orqanı	mütəmadi	 olaraq	müəyyən	etmişdir	 ki,	 araşdırma	orqanı	
idxalda	artımın	və	onun	vurduğu	ciddi	zərərin	proqnozlaşdırılmayan	gedişatın	nəticə-
si	olduğunu	nümayiş	etdirməlidir.	Proqnozlaşdırılmayan	gedişat	və	mühafizə	tədbirinin	
tətbiqi	üçün	tələb	olunan	digər	maddi	tələblər	arasında	məntiqi	əlaqə	qurulmalıdır.	Nələr	
“proqnozlaşdırılmayan	 gedişat”	 hesab	 oluna	 bilər?	 “Proqnozlaşdırılmayan	 gedişat”ı	
təşkil	 edən	 faktların	 siyahısı	mövcud	deyildir.	Keçmiş	TTBS	panelinin	 gəldiyi	nəticəyə	
əsasən,	bunlar	“güzəştə	gedən	ölkənin	müzakirəçilərinin	güzəştin	müzakirə	edildiyi	vaxt	
əvvəlcədən	görə	biləcəyi	və	ya	görməli	olmasını	gözləməyin	ağlabatan	olmadığı”	gedişat-
lardır	(ABŞ – Xəz Fetr Şlyapalar işi,	paraqraf	9).	Bu	təlimatın	fonunda	ÜTT	paneli	təklif	
etmişdir	ki,	1990-cı	illərin	sonunda	Asiya	və	Rusiyaya	təsir	göstərmiş	maliyyə	böhranı	
konseptual	olaraq	“proqnozlaşdırılmayan	gedişat”	kimi	qəbul	edilə	bilər.	Digər	bir	panel	
isə	əksinə	bəyan	etmişdir	ki,	şaftalıların	dünya	üzrə	hasilatındakı	dəyişikliklər	“proqno-
zlaşdırılmayan	gedişat”	hesab	edilə	bilməz,	çünki	bu	dəyişikliklər	mütəmadi	olaraq	baş	
verir	və	buna	görə	də,	Uruqvay	Raundunun	sonunda	müzakirəçilərə	bəlli	olmalı	idi.				

Razılığa gələn tərəfin bu Sazişlə üzərinə götürdüyü öhdəliklərin, o cümlədən tarif güzəştləri-
nin təsiri ... ifadəsinə	münasibətdə	Apellyasiya	Orqanı	bəyan	etmişdir	ki,	bu	ifadə	sadəcə	
onu	bildirir	ki,	 idxalatçı	üzv	ölkənin	1994-ci	il	TTBS	əsasında	faktiki	olaraq	öhdəliklər,	
o	cümlədən	tarif	güzəştləri	üzərinə	götürdüyü	nümayiş	etdirilməlidir.	Mühafizə	tədbiri	
araşdırması	aparan	üzv	ölkə	yerli	sənayesinə	ciddi	zərər	vuran	idxalda	artım	ilə	əlaqəli	
olan	və	müvafiq	Saziş	üzrə	üzərinə	düşən	öhdəlikləri	müəyyən	etməlidir.	Bu	tapıntılar	və	
nəticələr	səlahiyyətli	orqanın	hesabatında	əks	etdirilməlidir.		

Zərər

Araşdırma	orqanının	zərərin	mövcud	olduğunu	aşkar	etməsinə	səbəb	ola	bilən	3	növ	situ-
asiya	mövcuddur:	

•	 yerli	istehsalçıların	keçmiş	və	indiki	idxalın	nəticəsi	olaraq	hazırda	zərər	çəkdiy-
ini	sübut	etdiyi	zaman	(faktiki	zərər)	

•	 yerli	istehsalçıların	hələ	əhəmiyyətli	dərəcədə	zərər	çəkmədiyi,	lakin	faktiki	vəzi-
yyətin	fonunda,	belə	zərərin	proqnozlaşdırılan	və	qaçılmaz	olduğu	zaman	(zərər	
vurulma	təhlükəsi)	and	

•	 dempinqli/subsidiyalaşdırılmış	idxal	nəticəsində	yerli	sənaye	yaradıla	bilmədiyi	
zaman	(maddi	ləngimə)

Faktiki	 maddi/ciddi	 zərər	 və	 onların	 vurulması	 təhlükəsinin	 anlayışları	 1.0.19-cu	mad-
dədən	1.0.23-cü	maddəyə	qədər	təqdim	edilmişdir.

Nəzərə	alın	ki,	maddi	ləngimə	mühafizə	tədbirləri	halında	zərərin	aşkar	edilməsi	üçün	əsas	
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deyildir.	Başqa	sözlə,	mühafizə	tədbiri	araşdırmasında	zərərin	mövcud	olması	artmış	idx-
alın	nəticəsində	yerli	sənayenin	yaradıla	bilməməsi	iddiasına	əsasən	müəyyən	edilə	bilməz.

Onu	da	nəzərə	alın	ki,	antidempinq	və	kompensasiya	tədbiri	araşdırmalarında	zərər	stan-
dartı	 “maddi”	 zərərdir,	 mühafizə	 tədbiri	 araşdırmalarında	 isə	 “ciddi”	 zərərin	 vurulması	
tələb	 olunur.	 İkinciyə	 yerli	 sənayenin	 vəziyyətinin	 “ümumi	 olaraq	 əhəmiyyətli	 dərəcədə	
pisləşməsi”	kimi	anlayış	verilir.	Qanun	zərərin	“maddi”	və	ya	“ciddi”	olmasının	qiymətləndi-
rilməsi	üçün	bu	anlayışdan	savayı	heç	bir	təlimatı	əks	etdirmir.	

Qrafik 10:	Zərərin	müəyyən	edilməsi	üçün	addımlar	

Addım	1:	 oxşarlığın	müəyyən	 edilməsi	 Qanunun	 1.0.16-cı	maddəsində	 əks	 olunmuş	 an-
layışa	əsaslanır.	Mühafizə	tədbiri	araşdırmalarında	1-ci	addım	“birbaşa	rəqabətli	malı”	da	
daxil	edir.	Bu	halda	Qanunun	10.0.5-ci	maddəsindəki	anlayış	tətbiq	olunur.	  

Addım	2:	 zərər	 kimə	münasibətdə	müəyyən	 edilməlidir?	Qanun	müəyyən	 edir	 ki,	 zərər	
“yerli	 sənaye”yə	 münasibətdə	 müəyyən	 edilməlidir.	 Qanunun	 1.0.18-ci	 maddəsi	 “yerli	
sənaye”yə	ümumi	şəkildə	anlayış	verir.	Qanunun	14-cü	maddəsi	antidempinq	və	kompen-
sasiya	araşdırmalarında	“yerli	sənaye”nin	müəyyən	edilməsi	üçün	əlavə	qaydaları	əks	et-
dirir.	

Yerli	sənaye	Azərbaycanda	istehsal	edilən	oxşar	(və	ya	birbaşa	rəqabətli)	məhsulun	isteh-
salçıları	(yalnız	idxal	ilə	məşğul	olanlar	yerli	sənaye	ola	bilməz)	özündə	ehtiva	edir.	Prinsip-
cə,	yerli	sənaye	bütün	istehsalçıları	əhatə	etməlidir,	lakin	onların	sayı	həddən	artıq	olarsa	
və	ya	bəziləri	əməkdaşlıq	etmək	istəməzsə,	yerli	sənayeyə	ümumi	istehsalın	“əsas	hissə”si	
kimi	anlayış	verilə	bilər.	Yerli	sənayenin	fraqmentasiyasından	asılı	olaraq,	“əsas	hissə”	Azər-
baycanda	oxşar	(və	ya	birbaşa	rəqabətli)	məhsulun	ümumi	istehsalının	50%-indən	çox	və	
ya	az	ola	bilər.	Əgər	nisbət	 lazımi	dərəcəyə	çatmırsa	zərərin	qiymətləndirilməsi	Qanuna	
uyğun	şəkildə	aparıla	bilməz	və	səbəbdən	araşdırma	dərhal	ləğv	edilməlidir.						
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• yerli istehsalçıların hələ əhəmiyyətli dərəcədə zərər çəkmədiyi, lakin faktiki 
vəziyyətin fonunda, belə zərərin proqnozlaşdırılan və qaçılmaz olduğu zaman 
(zərər vurulma təhlükəsi) and  

• dempinqli/subsidiyalaşdırılmış idxal nəticəsində yerli sənaye yaradıla bilmədiyi 
zaman (maddi ləngimə) 

 
Faktiki maddi/ciddi zərər və onların vurulması təhlükəsinin anlayışları 1.0.19-cu 
maddədən 1.0.23-cü maddəyə qədər təqdim edilmişdir. 
 
Nəzərə alın ki, maddi ləngimə mühafizə tədbirləri halında zərərin aşkar edilməsi üçün 
əsas deyildir. Başqa sözlə, mühafizə tədbiri araşdırmasında zərərin mövcud olması 
artmış idxalın nəticəsində yerli sənayenin yaradıla bilməməsi iddiasına əsasən müəyyən 
edilə bilməz. 
 
Onu da nəzərə alın ki, antidempinq və kompensasiya tədbiri araşdırmalarında zərər 
standartı "maddi" zərərdir, mühafizə tədbiri araşdırmalarında isə "ciddi" zərərin 
vurulması tələb olunur. İkinciyə yerli sənayenin vəziyyətinin "ümumi olaraq əhəmiyyətli 
dərəcədə pisləşməsi" kimi anlayış verilir. Qanun zərərin "maddi" və ya "ciddi" olmasının 
qiymətləndirilməsi üçün bu anlayışdan savayı heç bir təlimatı əks etdirmir.  
 
Qrafik 10: Zərərin müəyyən edilməsi üçün addımlar  
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Addım	3:	yerli	sənaye	düzgün	müəyyən	edildikdən	sonra	yerli	sənayenin	faktiki	zərər	çək-
diyi,	 zərər	 vurulma	 təhlükəsi	 və	 ya	maddi	 ləngimə	 ilə	 üzləşdiyini	müəyyən	 etmək	 üçün	
məlumatlar	 toplanmalı	 və	 qiymətləndirilməlidir.	 Barəsində	 məlumatların	 əldə	 edilməli	
olduğu	amillərin	 siyahısına	Qanunun	12.1-.3,	12.5	və	13-cü	 (antidempinq	və	kompensa-
siya	tədbiri	araşdırmaları	halında)	və	22-ci	(mühafizə	tədbiri	araşdırmaları	halında)	mad-
dələrində	rast	gəlinə	bilər.	Məsələn,	antidempinq	və	kompensasiya	 tədbiri	araşdırmaları	
halında	zərər	araşdırması	ən	azından	aşağıdakıları	təhlil	etməlidir:

•	 dempinqli/subsidiyalaşdırılmış	idxalın	həcmində	artım	olub-olmaması	
•	 dempinqli/subsidiyalaşdırılmış	 idxalın	 yerli	 sənayenin	 qiymətlərinə	 təsir	 ed-

ib-etməməsi
•	 dempinqli/subsidiyalaşdırılmış	idxalın	yerli	sənayenin	vəziyyətinə	sonrakı	təsiri

Məlumatlar	 yerli	 sənayenin	 hissəsi	 olan	 yerli	 istehsalçıların	 hər	 biri	 tərəfindən	 təqdim	
edilməlidir.	 Yerli	 sənayenin	 hissəsi	 olan	 istehsalçı	 yalnız	 oxşar	 (və	 ya	 birbaşa	 rəqabətli)	
məhsulu	istehsal	edirsə,	zərər	haqqında	məlumat	bu	sənədlər	şirkətlərin	bütün	fəaliyyətini	
əhatə	etdiyi	üçün	maliyyə	və	 istehsal	hesabatlarında	hazır	şəkildə	mövcud	olmalıdır.	Ək-
sinə,	istehsalçı	fəqli	məhsullar	istehsal	edirsə,	oxşar	(və	ya	birbaşa	rəqabətli)		məhsul	üçün	
məlumat	həmin	istehsalçı	tərəfindən	istehsal	edilən	və	satılan	digər	məhsullar	haqqında	
məlumatdan	ayrılmalıdır.		

İcra	 edilən	 təhlillər	 yerli	 sənayedən	 alınan	 faktiki	 məlumatlarla	 dəstəklənməlidir.	 Bu	
səbəbdən,	araşdırma	orqanı	yerli	sənayedən	sorğu	vərəqələrini	doldurmasını	tələb	edəcək	
və	sonra	alınan	məlumatın	düzgünlüyünü	yoxlayacaqdır.	Məlumat	təqdim	edilməzsə,	zərər	
müəyyən	edilə	bilməz	və	araşdırma	tədbirlər	tətbiq	edilmədən	ləğv	ediləcəkdir.					

Yerli	 sənaye	 hələ	 faktiki	 zərərdən	 əziyyət	 çəkmədiyini,	 lakin	 maddi	 zərərin	 vurulma	
təhlükəsinin	 mövcud	 olduğunu	 hesab	 edirsə,	 onda	 əlavə	 məlumat	 toplanmalı	 və	 qi-
ymətləndirilməlidir.	(Qanunun	13-cü	maddəsinə	baxın)

Addım	4:	 amillərdən	 hər	 biri	 haqqında	məlumatların	 və	 hər	 bir	 yerli	 sənayenin	 xüsusi-
yyətlərinin	birgə	qiymətləndirilməsi	əsasında	yerli	sənayenin	maddi	və	ya	ciddi	zərər	çək-
diyi	barəsində	ümumi	bir	qərar	verilməlidir.	Nümunə	üçün	Avropa	Komissiyasının	Çindən	
olan	kristal	silikon	fotovoltaik	modullar	və	əsas	komponentlərə	(yəni	hüceyrələr	və	nazik	
parçalar)	qarşı	antidempinq	araşdırmasında	gəldiyi	ilkin	nəticə	(5	iyun	2013-cü	il	tarixində	
Avropa	İttifaqının	Rəsmi	Jurnalında	çap	olunmuş	L152/5	nömrəli	qərar)	aşağıda	təqdim	
olunur.	
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Cədvəl 5:	Ümumi	zərərin	müəyyən	edilməsi	

(154)	Nəzərdən	 keçirilən	müddət	 ərzində	 İttifaq	 sənayesinin	 ümumi	 satış	 həcmi	 art-
mışdır.	Lakin,	İttifaq	sənayesinin	satışlarının	həcmində	artım	orta	satış	qiymətinin	kəskin	
azalması	ilə	müşayiət	olunmuşdur.	

(155)	Nəzərdən	keçirilən	müddət	ərzində	Çin	Xalq	Respublikasından	olan	maraqlı	tərə-
flərə	məxsus	idxal	həcmi	və	bazar	payı	artmışdır.	Eyni	vaxtda,	idxal	qiymətləri	davamlı	
olaraq	azalmaqla	İttifaq	sənayesinin	İttifaq	bazarındakı	orta	satış	qiymətini	əhəmiyyətli	
dərəcədə	aşağı	salmışdır.			

(156)	 Bir	 neçə	 maraqlı	 tərəf	 iddia	 etmişdir	 ki,	 İttifaq	 sənayesi	 və	 xüsusən	 nümunə	
kimi	 götürülən	 İttifaq	 istehsalçıları	 yaxşı	 performans	 göstərmişlər.	 İddia	 edilm-
işdir	 ki,	 müəyyən	 zərər	 göstəriciləri,	 yəni	 istehsalın	 həcmi,	 istehsal	 gücü,	 satışlar	 və	
məşğulluq	 hətta	 bəzi	 nümunəvi	 istehsalçıların	mənfəətliliyi	 artmışdır	 və	maddi	 zərər	
göstərməyəcəkdir.	Bu	iddialar	araşdırmanın	nəticələri	ilə	təsdiqlənmədi.	Nəticələr	zərər	
göstəricilərində	İttifaq	sənayesinin	maddi	zərər	çəkdiyini	müəyyən	etmək	üçün	müvafiq	
olan	aydın	aşağı	istiqamətli	tendensiyalar	göstərmişdir.

(157)	Yuxarıda	göstərilənləri	nəzərə	alaraq,	araşdırma	xüsusən	satış	qiymətlərinin	isteh-
sal	xərclərindən	aşağı	olması	faktını	təsdiq	etmişdir	ki,	bu	da	araşdırma	müddəti	ərzində	
mənfi	səviyyələrə	çatmaqla	İttifaq	sənayesinin	mənfəətliliyinə	mənfi	təsir	göstərmişdir.	
Müəyyən	edilmişdir	ki,	dempinqli	idxal	İttifaq	bazarına	daxil	olmaqda	davam	etdiyi	halda	
İttifaq	sənayesinin	 itkiləri	oxşar	məhsulun	 İttifaqda	hər	hansı	əhəmiyyətli	 istehsalının	
daimi	 olaraq	 dayandırılmasına	 gətirib	 çıxara	 bilər.	 Bu,	 araşdırma	müddəti	 ərzində	 və	
sonrakı	gedişatla	da	təsdiqlənir.	Belə	ki,	bəzi	şirkətlər	müflisləşmə	elan	etmiş	və/və	ya	
istehsalı	müvəqqəti	və	ya	daimi	olaraq	dayandırmışdır.							

(158)	 Yuxarıda	 göstərilənlərin	 fonunda	 ilkin	 olaraq	 müəyyən	 edilmişdir	 ki,	 İttifaqın	
sənayesi	əsas	Tənzimləmənin	3(5)-ci	maddəsində	nəzərdə	tutulduğu	kimi	maddi	zərər	
çəkmişdir.			

Səbəbli əlaqə

Qanun	 tələb	 edir	 ki,	 araşdırılan	 məhsulun	 dempinqli/subsidiyalaşdırılmış	 idxalı	 və	 ya	
artmış	 idxalı	 (mühafizə	 tədbiri	 araşdırmalarında)	 və	 yerli	 sənayeyə	 vurulan	maddi/cid-
di	 zərərin	 səbəbli	 əlaqəsi	 nümayiş	 etdirilsin.	 Bu,	məsələn,	 araşdırılan	 idxalda	 artımı	 və	
yerli	 sənayenin	 vəziyyətinin	mənfi	 yöndə	 inkişafının	 vaxt	 baxımından	 üst-üstə	 düşdüyü	
göstərməklə	nümayiş	etdirilə	bilər.					

Qanun	həm	də	tələb	edir	yerli	sənayeyə	dempinqli/subsidiyalaşdırılmış	idxal	və	ya	artmış	
idxaldan	 (mühafizə	 tədbiri	 araşdırmalarında)	 fərqli	 amillər	 tərəfindən	 vurulan	 zərərin	
araşdırılan	idxala	aid	edilməməsini	tələb	edir.	Bu	amillər	araşdırma	ilə	əhatə	olunmayan	
(antidempinq	 və	 ya	 kompensaisya	 tədbiri	 araşdırmalarında)	 ölkələrdən	 olan	 idxal;	 yer-
li	 sənayenin	 keyfiyyət	 problemləri,	 yalnış	 investisiya	 qərarları,	 ixracatın	 azalması	 və	 s.;	
məzənnədə	dəyişikliklər;	və	s.	özündə	ehtiva	edə	bilər.				
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  PROSEDUR TƏLƏBLƏR  

Prosedur tələblərin icmalı və ticarət müdafiə araşdırmalarının vaxt çərçivəsi 

Aşağıdakı	qrafik	əsas	mərhələləri	qısaca	təqdim	edir:
Qrafik 11:	Əsas	addımlar	və	son	tarixlər	

Ticarət müdafiə araşdırmalarının başlanması üçün əsaslar 

26.1-ci	maddə	müəyyən	edir	ki:	 
“Dempinqli,	subsidiyalaşdırılmış	və	ya	artmış	idxal	və	bunun	nəticəsində	yerli	istehsal	
sahəsinə	vurulan	zərərin	müəyyən	edilməsi	məqsədi	ilə	araşdırma	oxşar	və	(və	ya)	bir-
başa	rəqabətli	malların	istehsalçısı	(istehsalçıları)	və	ya	onların	adından	təqdim	edilmiş	
yazılı	müraciət	və	yaxud	araşdırma	orqanının	öz	təşəbbüsü	əsasında	araşdırma	orqanı	
tərəfindən	başlanılır.”

Ticarət	müdafiə	araşdırmaları	yerli	sənaye	tərəfindən	və	ya	onun	adından	müraciət	təqdim	
edilməsindən	sonra	başlanıla	bilər.	Müraciət	istehsalçıların	özü	və	ya	onların	maraqlarını	
təmsil	 edən	 assossiasiya	 yaxud	hüquq	 şirkəti	 tərəfindən	hazırlandığı	 halda	 yerli	 sənaye	
adından	 təqdim	 edilmiş	 sayılır.	 İstisna	 hallarda,	 belə	 araşdırmalar	 ex officio	 qaydasında	
araşdırma	orqanı	tərəfindən	başlanıla	bilər.	Bu	sənayenin	çox	fraqmentasiyalı	olduğu	və	ya	
yerli	sənayenin	kommersiya	xarakterli	cavab	tədbiri	təhlükəsinə	məruz	qaldığı	halda	baş	
verə	bilər.

Şikayətin hazırlanması

Bu	 vacib	mərhələdir.	 Burada	 edilən	 səhvlər	 araşdırmanın	 başlanması	 və	 bütün	 sonrakı	
addımlara	 mənfi	 təsir	 göstərə	 bilər.	 Yerli	 sənaye	 	 araşdırma	 altındakı	 məhsulu	 necə	
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Qrafik 11: Əsas addımlar və son tarixlər  

 

5.2 Ticarət müdafiə araşdırmalarının başlanması üçün əsaslar  
 
Ticarət müdafiə araşdırmaları yerli sənaye 
tərəfindən və ya onun adından müraciət təqdim 
edilməsindən sonra başlanıla bilər. Müraciət 
istehsalçıların özü və ya onların maraqlarını təmsil 
edən assossiasiya yaxud hüquq şirkəti tərəfindən 
hazırlandığı halda yerli sənaye adından təqdim 
edilmiş sayılır. İstisna hallarda, belə araşdırmalar 
ex officio qaydasında araşdırma orqanı tərəfindən 
başlanıla bilər. Bu sənayenin çox fraqmentasiyalı 
olduğu və ya yerli sənayenin kommersiya xarakterli cavab tədbiri təhlükəsinə məruz 
qaldığı halda baş verə bilər. 
 

5.3 Şikayətin hazırlanması 
 
Bu vacib mərhələdir. Burada edilən səhvlər araşdırmanın başlanması və bütün sonrakı 
addımlara mənfi təsir göstərə bilər. Yerli sənaye  araşdırma altındakı məhsulu necə 

26.1-ci maddə müəyyən edir ki:  
“Dempinqli, subsidiyalaşdırılmış və 
ya artmış idxal və bunun nəticəsində 
yerli istehsal sahəsinə vurulan 
zərərin müəyyən edilməsi məqsədi 
ilə araşdırma oxşar və (və ya) 
birbaşa rəqabətli malların 
istehsalçısı (istehsalçıları) və ya 
onların adından təqdim edilmiş 
yazılı müraciət və yaxud araşdırma 
orqanının öz təşəbbüsü əsasında 
araşdırma orqanı tərəfindən 
başlanılır.” 
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müəyyən	etmək	barədə	ehtiyatla	düşünməsə	tədbirlərdən	asanlıqla	yayınıla	bilər.	Sadala-
nanlar,	işin	zəif	hazırlanmasının	mənfi	nəticələrindən	yalnız	bir	neçəsidir.					

Yerli	sənayeyə	mənfi	təsir	göstərən	problemin	düzgün	müəyyən	edilməsi	ilkin	sualdır.	Bu	
problemi	həll	etmək	üçün	düzgün	alətin	müəyyən	edilməsi	üçün	müvafiq	faktlar	toplanmalı	
və	normativ	çərçivənin	fonunda	qiymətləndirilməlidir.	Yalnış	qiymətləndirmə	lazımsız	xər-
clərə,	gecikmələrə	gətirib	çıxara	bilər	və	bir	çox	hallarda	xeyli	iş	görüldükdən	sonra	proble-
min	həlinə	nail	olunmayacaqdır.	

Cədvəl 6: Ümumi		anlaşılmazlıqlar

1.	 Gömrüklə	 bağlı	 məsələləri	 (yalnış	 sinifləşdirmə,	 mənşənin	 düzgün	 müəyyən	
edilməməsi,	aşağı	qiymətləndirmə)	ticarət	müdafiə	tədbirləri	vasitəsilə	həll	etməyə	
çalışmaq.	Bu,	ciddi	bir	səhvdir.	Məsələn,	məhsul	olduğundan	aşağı	qiymətləndirilə	
bilər.	Bu	halda	normal	dəyər	ixrac	qiymətindən	aşağı	olarsa	antidempinq	tədbirini	
istifadə	 etmək	 faydasızdır.	 Gömrük	 xidməti	 düzgün	 sinifləşdirmə,	 mənşə	 və	 ya	
qiymətləndirməni	təmin	etmədiyi	halda	ticarət	müdafiə	araşdırmaları	nəticəsində	
tətbiq	olunan	tədbirlərdən	asanlıqla	yayınmaq	olar.	Bu	problemlər	ticarət	müdafiə	
orqanları	ilə	deyil,	Gömrük	xidmətləri	vasitəsilə	həll	edilməlidir.	

2.	 İdxal	 texniki	 tənzimləməyə,	standartlara	və	ya	sanitar,	veterinar	və	ya	fitosanitar	
tədbirlərə	cavab	vermir.	Bu	məsələ	müvafiq	xidmətlərlə	həll	edilməlidir.	

Problemin	 ticarət	 müdafiə	 tədbirləri	 vasitəsilə	 müvafiq	 qaydada	 həll	 oluna	 biləcəyi	
nəticəsinə	gəlindikdən	sonra	düzgün	tədbir	seçilməlidir.	

Cədvəl 7:	Mühafizə	tədbirlərindən	düzgün	istifadə	

Ümumi	səhv	texniki	nöqteyi-nəzərdən	antidempinq	və	ya	kompensasiya	tədbirlərindən	
daha	az	tələbkar	olduğu	üçün	və	adətən	antidempinq	və	ya	kompensasiya	tədbirlərindən	
daha	tez	tətbiq	edilə	bildiyi	üçün	mühafizə	tədbirinin	seçilməsidir.	

Bu	doğru	olsa	da,	mühafizə tədbirləri yalnız antidempinq və/və ya kompensasiya 
tədbirləri üçün tələblərin ödənilmədiyi halda istifadə olunmalıdır.	 Birincisi,	
problemin	mənbəyi	dempinq	və	ya	subsidiyalaşdırma	olduğu	zaman	bu	haqsız	 ticarət	
təcrübələrinin	 qarşı	 çıxmaq	üçün	müvafiq	 tədbirlər	 antidempinq	 və	 ya	 kompensasiya	
tədbirləridir.	 İkincisi,	 mühafizə	 tədbirləri	 erqa omnes	 qaydasında	 bütün	 idxala	 qarşı	
tətbiq	edilməlidir.	Buna	görə	də,	mühafizə	tədbirlərinin	tətbiqi	nəticəsində	araşdırılan	
məhsulun	bütün	mənbələrdən	olan	idxalı	dayana	və	ya	kəskin	şəkildə	azala	bilər	ki,	bu	
da	araşdırılan	məhsulun	Azərbaycan	istifadəçiləri	və	istehlakçılarına	mənfi	təsir	göstərə	
bilər.	 Əksinə,	 antidempinq	 və	 ya	 kompensasiya	 tədbirləri	 yalnız	 bir	 və	 ya	 bir	 neçə	
mənbədən	olan	idxala	(dempinqli	və	ya	subsidiyalaşdırılmış	olduğu	aşkar	edilən	idxala)	
tətbiq	 edilir	 və	 buna	 görə	də,	 araşdırılan	məhsulun	ümumi	 ticarəti	 üzərində	məhdud	
təsiri	vardır.								

ÜTT	hüququ	üzrə	mühafizə	tədbirlərinin	tətbiq	edilməsi	üçün	tələblər	çox	ciddidir	və	bir	
qayda	olaraq	mühafizə tədbirlərinin təsirinə məruz qalmış ölkələrə kompensasiya 
təklif edilməlidir.  
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Hər	şeydən	əvvəl	araşdırma	altında	olan	məhsul	müəyyənləşdirilməlidir.	Araşdırma	altında	
olan	məhsul	 ilə	bağlı	 təqdim	edilən	məlumat,	məsələn	antidempinq	araşdırmaları	halın-
da	 ixrac	qiyməti	və	ya	mühafizə	 tədbiri	araşdırmaları	halında	 idxalın	 inkişafı	dempinqin	
mövcudluğunu	müəyyən	etmək	və	ya	mühafizə	tədbirinin	tətbiq	olunmasını	əsaslandırmaq	
üçün	zəruridir.			

Oxşar	 məhsul	 araşdırma	 altında	 olan	 məhsula	 münasibətdə	 tərif	 edildiyindən,	 araşdır-
ma	altında	olan	məhsulun	müəyyən	edilməsi	dolayı	yolla	normal	dəyər	və	ya	zərərin	də	
müəyyən	edilməsinə	təsir	göstərəcəkdir.	

Araşdırma	altında	olan	məhsulun	tərifindən	asılı	olaraq	tədbirlər	tətbiq	edildikdən	sonra	
aşağıdakı	işin	nümunəsindən	göründüyü	kimi	yayınma	problemləri	baş	qaldıra	bilər:

Cədvəl 8: Farfor	üzərində	antidempinq	araşdırması

80-ci	 illərin	 sonunda	 Meksikada	 Çindən	 olan	 farfor	 idxalı	 ilə	 bağlı	 antidempinq	
araşdırması	başlandı.	Araşdırma	altında	olan	məhsul	verilən	 təqdimatda	 farfor	olaraq	
müəyyən	edilmişdi.	Müvəqqəti	tədbirlərin	tətbiqinə	başlandıqdan	sonra	məhsullar	fərqli	
təqdimat	altında	 idxal	 edilməyə	başlandı.	Onlar	 “araşdırma	altında	olan	məhsul”	kimi	
qiymətləndirilmədikləri	 üçün	 müvəqqəti	 antidempinq	 rüsumları	 yeni	 dəstlərə	 tətbiq	
edilə	bilmirdi.	Araşdırma	 ləğv	edildi	və	təqdimatından	asılı	olmayaraq	 farfor	üzərində	
yeni	araşdırma	başlandı.							

26-cı	 maddə	 bir	 şikayətə	 minimum	 olaraq	 daxil	 edilməli	 olan	 məlumatları	 (müraciətçi	
üçün	ağlabatan	qaydada	əlçatan	olması	mümkün	olduğu	qədər)	sadalayır.	Təqdim	edilməli	
məlumatlar	aşğıdakı	kimidir:

Cədvəl 9: Şikayətə	daxil	edilməsi	tələb	olunan	məlumatlar

Məlumat Antidem-
pinq

Kompensa-
siya tədbiri

Mühafizə 
tədbiri

Müraciət	edən	haqqında	məlumat

Müraciət	 edən	 tərəfin	 istehsal	 etdiyi	 oxşar	
malın	(mühafizə	tədbirlərinin	tətbiqi	ilə	bağlı	
müraciətdə	 oxşar	 və	 ya	 birbaşa	 rəqabətli	
malın)	həcmi	və	dəyəri	barədə	məlumat

Bu	Qanunun	26.3-cü	maddəsinə	uyğun	olaraq	
müraciətin	 yerli	 istehsal	 sahəsi	 tərəfindən	
dəstəklənməsini	təsdiq	edən	sənədlər

Oxşar	malın	(mühafizə	tədbirlərinin	tətbiqi	ilə	
bağlı	müraciətdə	oxşar	və	ya	birbaşa	rəqabətli	
malın)	 bütün	 məlum	 yerli	 istehsalçılarının	
siyahısı	 və	 mümkün	 olduqda,	 oxşar	 malın	
belə	istehsalçılar	tərəfindən	yerli	 istehsalının	
həcmi	və	dəyərinin	təsviri



22

Barəsində	 araşdırılma	 aparılması	 təklif	
olunan	 malın	 Xarici	 İqtisadi	 Fəaliyyətin	 Mal	
Nomenklaturası	 göstərilməklə	 təsviri,	 həmin	
malın	mənşə	və	ya	ixrac	ölkəsinin	adı,	bu	malın	
məlum	xarici	 istehsalçıları	 və	ya	 ixracatçıları	
və	idxalatçıları	haqqında	məlumatlar

Barəsində	 araşdırılma	 aparılması	 təklif	
olunan	 malın	 gömrük	 ərazisinə	 idxal	
həcminin	 (mühafizə	 tədbirlərinin	 tətbiqi	 ilə	
bağlı	araşdırma	zamanı	əvvəlki	dövr	ərzində)	
dəyişməsi	haqqında	məlumatlar

Antidempinq	 tədbirlərinin	 tətbiqi	 ilə	 bağlı	
müraciətdə	 mənşə	 və	 ya	 ixrac	 ölkəsinin	
bazarında	 barəsində	 araşdırılma	 aparılması	
təklif	 olunan	 malın	 istehlak	 qiyməti	 barədə	
(və	 ya	 mümkün	 olduqda	 mənşə	 və	 ya	
ixrac	 ölkəsi	 tərəfindən	 üçüncü	 ölkəyə	 satış	
qiymətləri	 və	 ya	 malın	 hesablanmış	 dəyəri	
haqqında)	 məlumatlar,	 mümkün	 olduqda	
malın	 ixrac	 qiyməti	 haqqında	məlumatlar	 və	
ya	 həmin	malın	 gömrük	 ərazisində	müstəqil	
alıcıya	 ilkin	satış	qiyməti	barədə	məlumatlar,	
kompensasiya	 tədbirlərinin	 tətbiqi	 ilə	
bağlı	 müraciətdə	 xarici	 dövlətin	 spesifik	
subsidiyasının	mövcudluğu	haqqında	sübutlar

Antidempinq	 və	 kompensasiya	 tədbirlərinin	
tətbiqi	ilə	bağlı	müraciətdə	bu	Qanunun	12.2-
ci,	12.3-cü	və	12.5-ci	maddələrində,	mühafizə	
tədbirlərinin	 tətbiqi	 ilə	 bağlı	 müraciətdə	 bu	
Qanunun	 22.1-ci	 maddəsində	 qeyd	 olunan	
faktorlar	barədə	sübutlar

Qanuna	 əsasən	 araşdırma	orqanı	 hər	 üç	 tədbir	 üçün	müraciət	 formalarının	 şablonlarını	
hazırlamışdır.	Onların	 təhlilini	 asanlaşdırmaq	üçün	 şikayətlər	müvafiq	 şablonlardan	 isti-
fadə	edilməklə	hazırlanmalı	və	təqdim	olunmalıdır.	Araşdırma	orqanı	müraciət	formaların-
da	tələb	olunan	məlumatları	daha	detallı	izah	etmək	üçün	metodoloji	təlimatlar	da	hazır-
lamışdır.

Tələb	olunan	hər	bir	məlumata	dair	sübutlar	əldə	etmək	üçün	mənbələr	aşağıda	təqdim	
olunmuşdur:		
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Cədvəl 10: Antidempinq	və	kompensasiya	tədbiri	üzrə	şikayətlər	
üçün	məlumat	mənbələri

Tələb Mənbə(lər)

Müraciətçinin	 şəxsiyyəti	 və	 təsviri	 oxşar	
məhsulun	 yerli	 istehsalının	 həcmi	 və	
qiymətinin	müraciətçi	tərəfindən	təsviri		

•	 Müraciət	 edən	 istehsalçı(lar)	
tərəfindən	saxlanılan	uçot

Müraciət	 oxşar	 məhsulun	 bütün	 məlum	
yerli	istehsalçılarının	(və	ya	oxşar	məhsulun	
yerli	 istehsalçılarının	 assossasiyalarının)	
siyahısı	 ilə	 birlikdə	 adından	 müraciət	
edilən	 sənayeni	 müəyyən	 etməli	 və	
mümkün	 olduğu	 qədər	 oxşar	 məhsulun	
yerli	 istehsalının	bu	 istehsalçılara	məxsus	
həcmi	və	qiymətini	təsvir	etməlidir

•	 Müraciət	 edən	 istehsalçı(lar)	
tərəfindən	saxlanılan	uçot	

•	 Bazar	haqqında	bilik
•	 İnternet	axtarışı

Dempinqli/subsidiyalaşdırılmış	 olduğu	
iddia	edilən	məhsulun	tam	təsviri

•	 Müraciətçi	 ona	 zərər	 vuran	 idxal	
məhsullarının	 ətraflı	 təhlilini	
apardıqdan	sonra	

Sözügedən	 mənşə	 və	 ya	 ixrac	 ölkə	 və	
ölkələrin	adı	

•	 İdxal	statistikası	
•	 Bazar	haqqında	bilik

Məlum	olan	bütün	 ixracatçıların	 və	 xarici	
istehsalçıların	şəxsiyyəti	

•	 İdxal	 statistikası	 (bu	 məlumatın	
ictimaiyyətə	açıq	olduğu	halda)

•	 Bazar	haqqında	bilik
•	 İnternet	axtarışı

Sözügedən	 məhsulu	 idxal	 edən	 məlum	
şəxslərin	siyahısı	

•	 İdxal	 statistikası	 (bu	 məlumatın	
ictimaiyyətə	açıq	olduğu	halda)

•	 Bazar	haqqında	bilik
•	 İnternet	axtarışı

Sözügedən	 məhsulun	 mənşə	 və	 ya	 ixrac	
ölkəsi	və	ya	ölkələrinin	yerli	bazarlarında	
istehlak	 üçün	 nəzərdə	 tutulduğu	 halda	
satıldığı	qiymət	barəsində	məlumatlar	(və	
ya,	müvafiq	olduqda	məhsulun	mənşə	və	ya	
ixrac	ölkəsi	və	ya	ölkələrindən	üçüncü	ölkə	
və	ya	ölkələrə	satıldığı	qiymət	haqqında	və	
ya	məhsulun	qurulmuş	dəyəri	məlumat)	

•	 Konsultasiya	 şirkətlərinin	 apardığı	
araşdırma

•	 Bazar	haqqında	bilik
•	 İnternet	axtarışı	
•	 Ticarət	 statistikası	 (normal	 dəyərin	

məhsulun	 mənşə	 və	 ya	 ixrac	 ölkəsi	
və	 ya	 ölkələrindən	 üçüncü	 ölkə	 və	
ya	 ölkələrə	 satıldığı	 qiymət	 əsasında	
müəyyən	edildiyi	halda)	

•	 Müraciətçinin	 istehsal	 amilləri	
haqqında	 məlumat	 və	 həmin	
amilləri	 qiymətləndirmək	 üçün	 ixrac	
ölkəsindən	 və	 ya	 üçüncü	 ölkədən	
alınmalı	 məlumat	 (normal	 dəyər	
məhsulun	 istehsal	 amillərinin	 dəyəri	
əsasında	müəyyən	edildiyi	halda)		
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İxrac	 qiymətləri	 və	 ya	 müvafiq	 olduqda	
məhsulun	 idxalatçı	 ölkənin	 ərazisində	
azad	 alıcıya	 ilk	 dəfə	 satıldığı	 qiymətlər	
barəsində	məlumatlar	

•	 İdxal	statistikası	
•	 Bazar	haqqında	bilik	
•	 Konsultasiya	 şirkətlərinin	 apardığı	

araşdırma
•	 İnternet	axtarışı	

Sözügedən	 subsidiyanın	 mövcudluğu,	
miqdarı	və	xarakteri	barəsində	sübutlar	

•	 ÜTT-nin	subsidiya	bildirişləri
•	 Digər	ölkələrin	kompensasiya	rüsumu	

qərarları	
•	 Konsultasiya	 şirkətlərinin	 apardığı	

araşdırma
•	 İnternet	axtarışı

Dempinqli/subsidiyalaşdırılmış	 olduğu	
iddia	 edilən	 idxalın	 həcminin	 təkamülü	
haqqında	məlumat		

•	 İdxal	statistikası
•	 Konsultasiya	 şirkətlərinin	 apardığı	

araşdırma

Bu	idxalın	oxşar	məhsulun	yerli	bazardakı	
qiymətinə	təsiri	haqqında	məlumat	

•	 İdxal	statistikası
•	 Müraciət	edən	istehsalçı(lar)	tərəfind-

ən	saxlanılan	uçot	
•	 Bazar	haqqında	bilik	
•	 Konsultasiya	 şirkətlərinin	 apardığı	

araşdırma

İdxalın	 yerli	 sənayeyə	 müvafiq	 amillər	
və	 yerli	 sənayenin	 vəziyyətinə	 təsiri	 olan	
göstəricilər	 tərəfindən	 nümayiş	 etdirilən	
sonrakı	təsiri

•	 Müraciət	edən	istehsalçı(lar)	tərəfind-
ən	saxlanılan	uçot	

•	 Bazar	haqqında	bilik	
•	 Konsultasiya	 şirkətlərinin	 apardığı	

araşdırma
•	 İnternet	axtarışı

Yerli	 sənayeyə	 subsidiyalaşdırılmış	 idx-
al	 tərəfindən	 subsidiyaların	 təsiri	 ilə	
vurulduğu	 iddia	 olunan	 zərər	 haqqında	
sübutlar

•	 Müraciət	edən	istehsalçı(lar)	tərəfind-
ən	saxlanılan	uçot	

•	 Bazar	haqqında	bilik	

Digər	yurisdiksiyalarda	təqdim	edilmiş	real	müraciətləri	təhlil	etmək	məlumat	mənbələri-
ni	müəyyənləşdirməyə	kömək	 edə	bilər	 və	 ya	məhsul	 eyni	 olduğu	halda	məlumat	hətta	
müraciətin	hazırlanmasında	birbaşa	olaraq	istifadə	oluna	bilər.	Avstraliya,	Kanada	və	ABŞ	
şikayətlərin	internet	vasitəsilə	əlçatan	olduğu	ölkələr	arasındadır.	Avstraliyaya	gəldikdə	isə	
şikayətlərə	 (və	 digər	 ictimai	 sənədlərə)	 çıxış	 imkanı	 https://www.industry.gov.au/regu-
lations-and-standards/anti-dumping-and-countervailing-system/anti-dumping-commis-
sion-current-cases	basmaqla	əldə	edilə	bilər	 (arzuolunan	araşdırmanı	 seçin).	Kanadanın	
şikayətləri	 https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-eng.html	 əldə	 edilə	 bilər	
(arzuolunan	araşdırmanı	seçin).	Nəhayət,	ABŞ-da	şikayətlərə	çıxış	https://www.usitc.gov/
maintenance/edis/moved.htm	veb	saytında	qeydiyyatdan	keçməyi	(pulsuz)	tələb	edir.	Bu	
addım	yerinə	yetirildiyi	halda,	araşdırmalar	ilə	bağlı	bütün	ictimai	sənədlər	əldə	edilə	bilər.			
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Şikayətə dəstək

Şikayət	 yerli	 sənayenin	minimum	dəstəyinə	malik	 olmalıdır;	 belə	 olmazsa,	 şikayət	 rədd	
edilməlidir	və	araşdırma	başlana	bilməz.	Dəstəyin	səviyyəsi	baxılan	tədbirdən	asılıdır:	

Cədvəl 11: Müraciət	etmək	hüququ	

Antidempinq / Kompensasiya tədbirləri Mühafizə tədbirləri

•	 Dəstəkçi	istehsalçı(lar)	şikayətə	mövqe	bildirən	
(dəstək	və	ya	müxaliflik)	oxşar	məhsulun	Azər-
baycan	istehsalçılarının	istehsalının	50%-indən	
çoxunu	təmsil	etməlidir

•	 Dəstəkçi	 istehsalçı(lar)	 oxşar	 məhsulun	
bütövlükdə	 yerli	 istehsalının	 25%-indən	 az	 ol-
mayan	hissəsini	təmsil	etməlidir			

•	 Dəstəkçi	 istehsalçı(lar)	
Azərbaycanda	 oxşar	 və	 ya	
birbaşa	 rəqabətli	 məhsu-
lun	 bütövlükdə	 yerli	 isteh-
salının	 50%-indən	 çoxunu	
təmsil	etməlidir

Beləliklə,	mühafizə	tədbiri	araşdırmasının	başlanması	üçün	müraciət	etmək	hüququ	stand-
artı	antidempiqn	və	kompensasiya	tədbiri	araşdırmaları	üçün	olan	standartdan	əhəmiyyətli	
dərəcədə	yüksəkdir.	Müraciət	etmək	hüququ	araşdırmanın	ex officio	qaydasında	başlan-
masına	tətbiq	olunmur.		

Araşdırmanın başlanması 

26.5-ci	maddə	müəyyən	edir	ki,	“Bu	Qanunun	26.2-ci	maddəsinə	əsasən	təqdim	edilməli	
olan	sənədlər	müraciətə	əlavə	olunmadıqda	və	ya	həmin	sənədlərdə	göstərilən	məlumat-
lar	həqiqətə	uyğun	olmadıqda	araşdırmanın	başlanılmasından	imtina	olunur.”

Araşdırma	 yalnız	 antidempinq,	 kompensasiya	 və	 ya	 mühafizə	 tədbiri	 araşdırmasının	
başlanmasını	əsaslandırmaq	üçün	kifayət	qədər	prima facie	sübutların	mövcud	olduğunu	
müəyyən	etdiyi	halda	başlanıla	bilər.	Belə	qərar	Qanunun	hər	bir	tədbir	üçün	müəyyən	et-
diyi	tələbləri	nəzərə	almalı	və	məhkəmə	qarşısında	(və	ya	üzvlükdən	sonra	ÜTT	qarşısında)	
mübahisələndirilə	biləcəyi	üçün	əsaslandırılan	olmalıdır.		

Araşdırmanın	başlanmasının	müəyyən	edilməsindən	sonra	bildiriş	dərc	edilməlidir.	Bildi-
riş	ən	azı	Qanunun	29.1-ci	maddəsində	müəyyən	edilmiş	bütün	detalları	əks	etdirməlidir:					

Cədvəl 12: Başlanma	bildirişinin	əks	etdirməli	olduğu	məlumatlar	

29.1.1.	araşdırılan	malın	təsviri	və	onu	ixrac	edən	xarici	dövlətin	adı;
29.1.2.	antidempinq	 tədbirlərinin	 tətbiqi	 ilə	bağlı	araşdırma	zamanı	dempinqli	 idxalın	
müəyyən	edilməsi	üçün	əsaslar,	kompensasiya	tədbirlərinin	tətbiqi	 ilə	bağlı	araşdırma	
zamanı	araşdırılan	subsidiya	təcrübəsi;
29.1.3.	yerli	istehsal	sahəsinə	zərər	vurulmasını	təsdiq	edən	faktorların	qısa	təsviri;
29.1.4.	maraqlı	tərəflərin	yazılı	formada	öz	fikirlərini	və	araşdırma	ilə	bağlı	məlumatları	
təqdim	edəcəyi	ünvan;
29.1.5.	maraqlı	tərəflərin	yazılı	formada	öz	fikirlərini	və	araşdırma	ilə	bağlı	məlumatları	
təqdim	edəcəyi	müddət;
29.1.6.	 araşdırma	 iştirakçılarının	 bu	 Qanunun	 27.20-ci	 maddəsində	 nəzərdə	 tutulan	
görüşlərin	 və	 ya	 bu	Qanunun	28-ci	maddəsində	 nəzərdə	 tutulan	 ictimai	 dinləmələrin	
keçirilməsi	ilə	bağlı	vəsatət	qaldıra	biləcəyi	müddət.
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Bundan	 bir	 qədər	 sonra	 araşdırma	 orqanı	 tərəflərə	 (idxalatçılar,	 yerli	 istehsalçılar,	
ixracatçılar	 və	 ixrac	 edən	 ölkənin	 hökumət	 orqanları	 (kompensasiya	 tədbiri	 araşdırma-
larında))	sorğu	vərəqələri	göndərəcəkdir.	Sorğu	vərəqəsində	tələb	olunan	məlumat	maraqlı	
tərəfdən	asılı	olaraq	dəyişir.	Yerli	istehsalçılar	üçün	sorğu	vərəqələri	yerli	sənayenin	zərər	
çəkdiyini	müəyyən	etmək	üçün	təhlil	edilməli	olan	amillərin	hər	biri	üzrə	məlumat	tələb	
edəcəkdir.	Araşdırma	orqanı	cavabların	təqdim	edilməsi	üçün	30	gündən	az	olmayan	müd-
dət	təqdim	etməlidir;	lakin	xahiş	əsasında	bu	müddət	uzadıla	bilər.					

İlkin nəticə və müvəqqəti tədbirlər 

Sorğu	vərəqəsinə	cavablar	vasitəsilə,	həmçinin	digər	mənbələrdən	toplanmış	məlumatlara	
əsasən	araşdırma	orqanı	ilkin	nəticəni	hazırlayacaqdır.	Antidempinq	araşdırmalarında	bu	
nəticə	dempinqli	idxalın	mövcudluğunun	təhlil	və	müəyyən	edilməsi,	həmçinin	yerli	sənay-
eyə	zərər	vurulduğunu	müəyyən	etmək	üçün	onun	vəziyyətinin	təhlili	və	dempinqli	idxal	
və	yerli	sənayeyə	vurulmuş	zərər	arasında	səbəbli	əlaqənin	mövcudluğunun	qiymətləndi-
rilməsini	əks	etdirməlidir.	İlkin	antidempinq	nəticəsinin	faktiki	nümunəsini	http://www.
eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD23_re-
port.pdf	 tapa	 bilərsiniz.	 (Avrasiya	 İqtisadi	 Komissiyasının	 herbisidlər	 barəsində	 qərarı,	
2018-ci	il).	

Bilirdinizmi ki…
…Müvəqqəti	 antidempinq	 tədbirləri	 adətən	 maksimum	 4	 ay	 müddətinə	 tətbiq	 oluna	
bilər?
…Müvəqqəti	kompensasiya	tədbirləri	maksimum	4	ay	müddətinə	tətbiq	oluna	bilər?
…Müvəqqəti	mühafizə	tədbirləri	maksimum	200	gün	müddətinə	tətbiq	oluna	bilər?

Nazirlər	Kabineti	 ilkin	nəticə	əsasında	müvəqqəti	 tədbirlərin	 tətbiq	edilib-edilməməsinə	
qərar	 verəcəkdir.	 Qanun	müvəqqəti	 tədbirlərin	 tətbiqini	 tələb	 etmir.	 Buna	 baxmayaraq,	
müvəqqəti	antidempinq	və	ya	kompensasiya	 tədbirləri	yalnız	15.1-ci	maddənin	 tələbləri	
yerinə	 yetirildiyi	 halda	 tətbiq	 edilə	 bilər.	 Öz	 növbəsində	müvəqqəti	mühafizə	 tədbirləri	
yalnız	 23.1-ci	 maddənin	 tələbləri	 yerinə	 yetirildiyi	 halda	 tətbiq	 edilə	 bilər.	 Müvəqqə-
ti	 tədbirlərin	 tətbiqi	 barədə	 qərar	 nümunəsini	 https://docs.eaeunion.org/docs/ru-
ru/01413871/clcd_12052017_53	 tapa	 bilərsiniz	 (Avrasiya	 İqtisadi	 Komissiyası	 Kollegi-
yasının	 isti	yayılmış	polad	bucaqlar	haqqında	qərarı,	2017-ci	 il).	Müvəqqəti	 tədbirlər	bir	
qayda	olaraq	rüsumlar	şəklində	olmaqla	onların	tətbiqi	haqqında	qərarın	dərcindən	sonra	
tətbiq	olunmağa	başlayır.							

Müvəqqəti	tədbirlərin	qüvvədə	olması	üçün	nə	qədər	vaxt	lazımdır?	Qanun	müvəqqəti	təd-
birlərin	antidempinq	və	ya	kompensasiya	araşdırmasının	başlandığı	tarixdən	60	gündən	tez	
tətbiq	edilə	bilməyəcəyini	müəyyən	edir.	Faktiki	olaraq	isə	müxtəlif	mənbələrdən	məlumat-
ların	 toplanması	 və	 təhlili,	 ilkin	 nəticənin	 hazırlanması	 və	 Nazirlər	 Kabineti	 tərəfindən	
nəzərdən	keçirilməsi	və	tədbirlərin	tətbiqi	barədə	qərarın	qəbulu	və	dərc	edilməsinə	ehti-
yac	olduğundan	araşdırmanın	ilkin	mərhələsini	tamamlamaq	antidempinq	və	ya	kompen-
sasiya	araşdırmasının	başlandığı	tarixdən	3-4	aydan	az	çəkmir.	
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İlkin nəticələrin açıqlanması, dinləmələr və yekun nəticənin hazırlanması 

Müvəqqəti	 tədbirlər	 qəbul	 edildiyi	 halda	 araşdırma	 orqanı	 bu	 tədbirləri	 qəbul	 edən	
qərarı	və	 ilkin	nəticəni	Nazirlər	Kabinetinə	bildirəcək	və	 tərəflərə	bu	sənədlərdə	əks	ol-
unmuş	təhlil,	tapıntılar	və	nəticələr	barəsində	rəy	bildirmək	imkanı	verəcəkdir.	Avrasiya	
İqtisadi	Komissiyası	tərəfindən	isti	yayılmış	polad	bucaqlar	üzrə	araşdırmada	(2017-ci	il)	
hazırlanmış	 ilkin	 nəticənin	 nümunəsini	 görmək	 üçün	 http://www.eurasiancommission.
org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD22_notice_preliminary_
measure.pdf	basın.	

28-ci	maddə	ictimai	dinləmələrin	təşkili	və	keçirilməsi	ilə	bağlı	bir	neçə	cəhəti	tənzimləyir

Rəylər	yazılı	şəkildə	və	ya	dinləmələrdə	şifahi	şəkildə	təqdim	edilə	bilər.	Bu	dinləmələr	tək-
bətək	(bir	tərəf	və	araşdırma	orqanının	əməkdaşları)	ola	və	ya	bütün	tərəflərə	açıq	ola	bilər.	
Adətən	konfidensial	məlumatlar	təkbətək	görüşlərdə	müzakirə	edilir.	Zərərlə	bağlı	ümumi	
məsələlər	isə	əksinə	bütün	tərəflərə	açıq	olan	dinləmələrdə	müzakirə	olunur.	

Əgər	məlumatların	düzgünlüyünün	yoxlanılması	müvəqqəti	tədbirlərin	tətbiqindən	əvvəl	
baş	tutmamışdırsa,	onda	araşdırmanın	ikinci	 fazası	ərzində	reallaşacaqdır.	Məlumatların	
yoxlanılması	bütün tərəflərin	təqdim	etdiyi	məlumatların	tam	və	dəqiq	olduğundan	əmin	
olmaq	 məqsədi	 daşıyır.	 Yoxlanıla	 bilməyən	 məlumat	 yekun	 nəticədə	 istifadə	 olunmaya	
bilər	və	yoxlanışa	icazə	verməyən	tərəflə	əməkdaşlıq	etməyən	tərəf	kimi	davranıla	bilər.					

Yuxarıdakı	hərəkətlər	tamamlandıqda	araşdırma	orqanı	yekun	nəticəni	hazırlayacaqdır.	Bu	
nəticə	bütün	müvafiq	maddi	elementlər	üzrə	tapıntıları	və	tədbirlərin	tətbiqi	ilə	bağlı	tövsi-
yəni	özündə	əks	etdirəcəkdir.	Avrasiya	İqtisadi	Komissiyası	tərəfindən	herbisidlər	üzərində	
araşdırmada	 (2018-ci	 il)	 hazırlanmış	 yekun	 nəticənin	 nümunəsini	 görmək	 üçün	 http://
www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/
AD23_report_dated_29052018.pdf	basın.		

Yekun tədbirlər 

Yekun	 nəticə	 əsasında	 Nazirlər	 Kabineti	 yekun	 tədbirlərin	 tətbiq	 edilib-edilməməsinə	
qərar	verəcəkdir	(yekun	nəticənin	mənfi	olması	halı	 istisna	olmaqla).	Bunu	edərkən	Na-
zirlər	 Kabineti	 yalnız	 dempinq/subsidiya/idxalda	 artımın	 və	 zərər/səbəbli	 əlaqənin	
mövcudluğunu	deyil,	həm	də	istifadəçilərin,	istehlakçıların	və	xalqın	maraqlarını	da	nəzərə	
alacaqdır.	Araşdırmanı	tədbirlərin	tətbiqi	ilə	yekunlaşdıran	qərar	nümunəsini	görmək	üçün	
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01417910/clcd_31052018_90	 basın	 (Avrasiya	 İq-
tisadi	Komissiyasının	Kollegiyasının	herbisidlər	haqqında	qərarı,	2018-ci	il).		

Qüvvəyə	 minməzdən	 əvvəl	 Nazirlər	 Kabinetinin	 qərarı	 yekun	 nəticə	 ilə	 birlikdə	 rəsmi	
qəzetdə	dərc	edilməlidir.	Bu	materiallar,	onların	təsirinə	məruz	qalan	ixracatçılar	və	ixrac	
edən	ölkənin	orqanları	da	daxil	olmaqla	maraqlı	tərəflərə	bildirilməlidir.	
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Cədvəl 13:	Antidempinq	və	kompensasiya	tədbirlərinin	forması

1.	 Tədbirlər	 adətən	 ad valor	 rüsumları	 şəklində	 olur	 (məsələn,	 10%	 antidempinq	
rüsumu).	 Bu	 rüsumlar	 adi	 qaydada	 tətbiq	 olunan	 gömrük	 rüsumlarının	 üzərinə	
əlavə	 edilir.	 Lazım	 gəldikdə,	 rüsumlar	 sabit	 məbləğ	 şəklində	 (məsələn,	 10	 ABŞ	
dolları/ton)	və	ya	dəyişkən	(məsələn,	qiymət	100	ABŞ	dolları/tondan	aşağı	olarsa	
(mal	idxal	edildiyi	zaman	bəyan	edilmiş	qiymət),	100	ABŞ	dolları/ton	ilə	x	ABŞ	dol-
ları/ton	arasındakı	fərq	ödənilməlidir)	ola	bilər.	

2.	 Tədbirlər	həmçinin	öhdəliklər	şəklində	də	tətbiq	edilə	bilər:
a.	 Antidempinq	araşdırmalarında	öhdəlik	halında,	ixracatçı	malı	ton,	ədəd	və	

s	üzrə	müəyyən	qiymətdən	aşağı	ixrac	etməməyi	öz	öhdəsinə	götürəcək-
dir.		

b.	 Kompensasiya	 tədbiri	 araşdırmalarında	 öhdəliklər,	 araşdırılan	 ölkənin	
hökuməti	tərəfindən	subsidiyaların	daha	təqdim	edilməməsi	üzrə	öhdəlik	
götürülməsi	şəklində	ola	bilər.				

Cədvəl 14: Mühafizə	tədbirlərinin	forması

1. Tədbirlər	bir	qayda	olaraq	ad valor	rüsumları	şəklində	olur
2. Tədbirlər	Qanunun	24-cü	maddəsinə	uyğun	olaraq	müəyyən	edilən	və	paylaşdırılan	

kvota	şəklində	ola	bilər

Antidempinq	və	kompensasiya	tədbirləri	maksimum	5 ilə	qədər	tətbiq	edilə	bilər.	Mühafizə	
tədbirləri	maksimum	4 ilə	qədər	tətbiq	edilə	bilər.	Tədbirlər	aşağıda	5.9-cu	bölmədə	izah	
edildiyi	kimi	uzadıla	bilər.		

Bir	 ildən	 çox	 müddəti	 olduqda,	 mühafizə	 tədbirləri	 tətbiq	 müddəti	 ərzində	 proqressiv	
şəkildə	liberallaşdırılmalıdır.	Məsələn,	mühafizə	tədbirləri	4	il	ərzində	tətbiq	olunacaq	40%	
əlavə	idxal	rüsumu	formasındadırsa,	tətbiqin	hər	il	tamamında	əlavə	rüsum	10%-ə	qədər	
azaldılmalıdır.	Tətbiqin	dördüncü	ilinin	sonunda	əlavə	rüsum	aradan	qalxmalıdır	(aşağıda	
5.9-cu	bölmədə	izah	edilən	qaydalara	uyğun	olaraq	uzadılmayana	qədər).	

Araşdırma	orqanı	ticarət	müdafiə	tədbirlərinin	tətbiqindən	sonra	vəziyyətin	yaxşılaşdığını	
öyrənmək	üçün	 idxal	 statistikasını	analiz	etmək	və	yerli	 istehsalçılarla	əlaqə	yaratmaqla	
mövcud	tədbirləri	izləyə	bilər.	Tədbirlərin	yerli	sənayeyə	dəyən	zərəri	düzəltmədiyi	aşkar	
edilərsə,	araşdırma	orqanı	bunun	səbəbini	yoxlayacaq	və	Nazirlər	Kabinetinə	müvafiq	tək-
liflər	edəcəkdir.				

Yenidən baxılma

Qanunun	 20-ci	 maddəsi	 antidempinq	 və	 kompensasiya	 tədbirləri	 araşdırmalarının	
yenidən	 baxışını	 tənzimlədiyi	 halda,	 Qanunun	 25-ci	 maddəsi	 mühafizə	 tədbirlərinin	
yenidən	baxışını	tənzimləyir.
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Tədbirlər	bir	neçə	il	(yuxarıda	göründüyü	kimi	adətən	4	və	ya	5	il)	qüvvədə	qaldığı	və	təd-
birlərin	əsaslı	hesab	olunması	nəticəsinə	gətirib	çıxaran	şərtlər	dəyişə	bildiyi	üçün	Qanun	
mövcud	olan	tədbirə	yenidən	baxılması	imkanını	təqdim	edir.	Bu	yenidən	baxılmanın	dairə-
si	bir	aspektlə	(dempinq,	subsidiyalaşdırma	və	ya	zərər)	məhdudlaşa	və	ya	onlardan	bir	
neçəsini	əhatə	edə	bilər.				

Bilirdinizmi ki…
…yenidən	baxış	araşdırmasının	keçirildiyi	müddət	ərzində	nəzərdən	keçirilən	tədbirlər	
tətbiq	edilməkdə	davam	edir?	
…Antidempinq	və	kompensasiya	 tədbirləri	bir	neçə	dəfə	5	 ilə	qədər	müddətinə	qədər	
uzadıla	bilər?		

Yenidən	 baxılmanın	 digər	 geniş	 yayılmış	 bir	 növü	 tədbirlərin	 tətbiq	müddətinin	 uzadıl-
malı	olub-olmadığını	müəyyən	etmək	məqsədi	daşıyır.	Bu	adətən	tədbirlərin	müddətinin	
bitməsindən	əvvəl	yerli	sənaye	tərəfindən	tələb	edilməlidir.	Yerli	sənaye	bu	tələbində	təd-
birlərin	müddətinin	bitdiyi	halda	zərərli	dempinq	və	ya	subsidiyaların	davam	edəcəyi	və	ya	
təkrarlanacağını	göstərməlidir.	Mühafizə	tədbirlərinə	gəldikdə	isə	yenidən	baxış	tədbirin	
ciddi	zərərin	qarşısını	almaq	və	ya	aradan	qaldırmaq	üçün	vacib	olmaqda	davam	edib-et-
mədiyini	və	yerli	sənayenin	vəziyyətində	düzəliş	olub-olmadığını	qiymətləndirməlidir.	Uza-
dılma	ilə	bağlı	yenidən	baxışın	sonunda	araşdırma	orqanı	tədbirin	tətbiqinin	davam	etməsi	
və	ya	onun	ləğv	edilməsini	tövsiyə	edəcəkdir.	Tövsiyə	əsasında	Nazirlər	Kabineti	tədbirlərin	
maksimum	5	il	(və	ya	mühafizə	tədbirlərində	4	il)	müddətinə	uzadılmasına	qərar	verə	bilər.	

İkinci	5	 illik	müddətin	bitməsindən	əvvəl,	 yerli	 sənaye	antidempinq və kompensasiya 
tədbirlərinin	uzadılması	üçün	yeni	müraciət	təqdim	edə	bilər.	ABŞ-da	fasiləsiz	olaraq	30	
ildən	çox	müddətə	tətbiq	olunan	tədbirlər	mövcuddur.	Mühafizə tədbirlərinin	isə	8	ildən	
çox	müddətə	tətbiqinə	icazə	verilmir.			   

Konfidensiallıq 

3-cü	maddəyə	 əsasən,	 əməkdaşlar	 konfidensial	məlumatı	 icazə	 olmadan	 açıqladıqları	
halda	cinayət	məsuliyyətinə	cavabdehdirlər

Vacib	olan	qiymətləndirmələri	aparmaq	və	nəticələri	əldə	etmək	üçün	araşdırma	orqanı-
na	 təqdim	edilməli	olan	məlumatların	əhəmiyyətli	hissəsi	 ictimaiyyətə	açıqlandığı	halda	
onu	təqdim	etmiş	tərəfin	maraqlarına	ciddi	ziyan	vura	bilər.	Maraqlı	tərəfləri	əməkdaşlıq	
etməyə	cürətləndirmək	üçün	araşdırma	orqanı	konfidensial	hesab	olunan	məlumata	tək-
cə	orqanın	özünün	çıxışı	olmasını	təmin	edəcəkdir.	(Nəzərə	alın	ki,	məhkəmə	mübahisəsi	
halında	 konfidensial	məlumat	məhkəmə	proseslərində	 təqdim	oluna	 bilər.)	 Eyni	 vaxtda	
Qanun	digər	tərəflərin	müdafiə	hüququna	hörmət	edilməsini	tələb	edir.	Bu	hüquqi	tələblərə	
riayət	 etmək	 üçün	 araşdırma	 orqanı	 konfidensial	 məlumatı	 təqdim	 edən	 tərəfdən	 belə	
məlumatın	 mənalı	 qeyri-konfidensial	 xülasəsini	 hazırlamağı	 tələb	 edəcəkdir.	 Bu	 tələbə	
riayət	edilmədiyi	təqdirdə	araşdırma	orqanı	konfidensial	məlumatı	 fayla	daxil	etməkdən	
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və	onu	öz	nəticələri	üçün	istifadə	etməkdən	imtina	edə	bilər.	Qeyri-konfidensial	xülasələr	
ictimai	faylda	yerləşdiriləcək	və	istənilən	maraqlı	tərəfin	tanış	olması	üçün	açıq	olacaqdır.

Məsləhətçiləri işə götürmək?

Şikayət	hazırlamaq	və	ya	şirkəti	araşdırmanın	müxtəlif	mərhələlərində	təmsil	etmək	üçün	
məsləhətçilərin	cəlb	edilməsi	tələb	olunmasa	da,	ticarət	müdafiə	araşdırmalarının	mürək-
kəbliyi	nəzərə	alınaraq	bu	addım	çox	tövsiyə	olunandır.	Aydındır	ki,	məsləhətçinin	müvafiq	
sahədə	sınaqdan	çıxmış	təcrübəsi	olmalıdır.	

Müraciətçi,	məsləhətçi	cəlb	etməməyə	qərar	versə	belə,	 şikayətin,	 sorğu	vərəqəsinə	cav-
abın	və	s.	hazırlanması	üçün	araşdırma	orqanından	istiqamətlər	istəyə	bilər.	Lakin,	bu	hal-
da	araşdırma	orqanı	bitərəf	və	müstəqil	qalmalı	və	heç	bir	tərəfin	maraqlarını	başqaların-
dan	üstün	tutmamalıdır.			

  TİCARƏT MÜDAFİƏ TƏDBİRLƏRİNİN İSTİFADƏSİ 

Dünyada 

ÜTT	 təcrübəsində	 ticarət	 müdafiə	 tədbirlərinin	 əhəmiyyəti	 nədən	
ibarətdir?	ÜTT	Komitələrinə	verilən	hesabatlara	(01/1995-12/2017-
ci	il	dövrünü	əhatə	edən)	əsasən:
•	 56	 üzv	 ölkə	 tərəfindən	 3,604	 antidempinq	 tədbiri	 tətbiq	

edilmişdir.	 Bunlardan	 656-sı	 Hindistan,	 427-si	 ABŞ,	 325-i	 Aİ,	
251-i	 Braziliya,	 241-i	 Argentina,	 197-si	 Çin	 tərəfindən	 tətbiq	
edilmişdir

•	 22	üzv	ölkə	tərəfindən 257	kompensasiya	tədbiri	tətbiq	edilmişdir	ki,	bunlardan	
122-si	ABŞ-a	məxsusdur

•	 36	üzv	ölkə	tərəfindən	166	mühafizə	tədbiri	tətbiq	edilmişdir	ki,	bunlardan	21-i	
Hindistana	məxsusdur

Aydındır	ki,	 antidempinq	dünyada	ən	 çox	 istifadə	olunan	 ticarət	müdafiə	 tədbiridir.	An-
tidempinq	 tədbirlərinin	 sayı	 son	 illərdə	 əhəmiyyətli	 dərəcədə	 artaraq	 2011-ci	 ildə	 99	
tədbirdən	2015,	 2016	və	2017-ci	 illərdə	müvafiq	 olaraq	181,	 171	və	194	 tədbirə	qədər	
yüksəlmişdir.
Antidempinq	tədbirlərinin	sektorlar	üzrə	bölgüsü:
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mürəkkəbliyi nəzərə alınaraq bu addım çox tövsiyə olunandır. Aydındır ki, məsləhətçinin 
müvafiq sahədə sınaqdan çıxmış təcrübəsi olmalıdır.  
 
Müraciətçi, məsləhətçi cəlb etməməyə qərar versə belə, şikayətin, sorğu vərəqəsinə 
cavabın və s. hazırlanması üçün araşdırma orqanından istiqamətlər istəyə bilər. Lakin, bu 
halda araşdırma orqanı bitərəf və müstəqil qalmalı və heç bir tərəfin maraqlarını 
başqalarından üstün tutmamalıdır.    
 

6 TİCARƏT MÜDAFİƏ TƏDBİRLƏRİNİN İSTİFADƏSİ  

6.1 Dünyada  
 
ÜTT təcrübəsində ticarət müdafiə tədbirlərinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir? ÜTT 

Komitələrinə verilən hesabatlara (01/1995-12/2017-ci il dövrünü 
əhatə edən) əsasən: 
• 56 üzv ölkə tərəfindən 3,604 antidempinq tədbiri tətbiq edilmişdir. 
Bunlardan 656-sı Hindistan, 427-si ABŞ, 325-i Aİ, 251-i Braziliya, 241-i 
Argentina, 197-si Çin tərəfindən tətbiq edilmişdir 

• 22 üzv ölkə tərəfindən 257 kompensasiya tədbiri tətbiq edilmişdir ki, bunlardan 
122-si ABŞ-a məxsusdur 

• 36 üzv ölkə tərəfindən 166 mühafizə tədbiri tətbiq edilmişdir ki, bunlardan 21-i 
Hindistana məxsusdur 

 
Aydındır ki, antidempinq dünyada ən çox istifadə olunan ticarət müdafiə tədbiridir. 
Antidempinq tədbirlərinin sayı son illərdə əhəmiyyətli dərəcədə artaraq 2011-ci ildə 99 
tədbirdən 2015, 2016 və 2017-ci illərdə müvafiq olaraq 181, 171 və 194 tədbirə qədər 
yüksəlmişdir. 
 
Antidempinq tədbirlərinin sektorlar üzrə bölgüsü: 

     

1153 757 452 286 271 
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mürəkkəbliyi nəzərə alınaraq bu addım çox tövsiyə olunandır. Aydındır ki, məsləhətçinin 
müvafiq sahədə sınaqdan çıxmış təcrübəsi olmalıdır.  
 
Müraciətçi, məsləhətçi cəlb etməməyə qərar versə belə, şikayətin, sorğu vərəqəsinə 
cavabın və s. hazırlanması üçün araşdırma orqanından istiqamətlər istəyə bilər. Lakin, bu 
halda araşdırma orqanı bitərəf və müstəqil qalmalı və heç bir tərəfin maraqlarını 
başqalarından üstün tutmamalıdır.    
 

6 TİCARƏT MÜDAFİƏ TƏDBİRLƏRİNİN İSTİFADƏSİ  

6.1 Dünyada  
 
ÜTT təcrübəsində ticarət müdafiə tədbirlərinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir? ÜTT 

Komitələrinə verilən hesabatlara (01/1995-12/2017-ci il dövrünü 
əhatə edən) əsasən: 
• 56 üzv ölkə tərəfindən 3,604 antidempinq tədbiri tətbiq edilmişdir. 
Bunlardan 656-sı Hindistan, 427-si ABŞ, 325-i Aİ, 251-i Braziliya, 241-i 
Argentina, 197-si Çin tərəfindən tətbiq edilmişdir 

• 22 üzv ölkə tərəfindən 257 kompensasiya tədbiri tətbiq edilmişdir ki, bunlardan 
122-si ABŞ-a məxsusdur 

• 36 üzv ölkə tərəfindən 166 mühafizə tədbiri tətbiq edilmişdir ki, bunlardan 21-i 
Hindistana məxsusdur 

 
Aydındır ki, antidempinq dünyada ən çox istifadə olunan ticarət müdafiə tədbiridir. 
Antidempinq tədbirlərinin sayı son illərdə əhəmiyyətli dərəcədə artaraq 2011-ci ildə 99 
tədbirdən 2015, 2016 və 2017-ci illərdə müvafiq olaraq 181, 171 və 194 tədbirə qədər 
yüksəlmişdir. 
 
Antidempinq tədbirlərinin sektorlar üzrə bölgüsü: 

     

1153 757 452 286 271 1153 757 452 286 271
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Aydın	olur	ki,	kimyəvi	maddələr	sektoru	ilə	müşayiət	olunmaqla	sadə	metallar	sektoru	an-
tidempinq	tədbirlərinin	tətbiqindən	ən	çox	təsirlənən	sektordur.	Plastik	maddələr	və	tek-
stil	də	çox	sayda	tədbirlərlə	xarakterizə	olunur.	

Ən	çox	hədəf	alınan	5	ölkə	(Antidempinq)

Çin	antidempinq	tədbirlərinin	ən	çox	hədəfi	olan	ölkədir.	Qeyd	etməyə	dəyər	ki,	reytinqdə	
ikinci,	üçüncü	və	beşinci	yerləri	də	Asiya	ölkələri,	müvafiq	olaraq	Koreya,	Tayvan	və	Yaponi-
ya	tutur.	Rusiya	122	tədbir	ilə	10-cu	yerdədir.	

Regional kontekstdə

Keçmiş	SSRİ	ölkələri	arasında	Avrasiya	İqtisadi	Birliyini	 təşkil	edən	ölkələr	(Ermənistan,	
Belarus,	Qazaxıstan,	Qırğızıstan	və	Rusiya)	qüvvədə	olan	qanunvericiliyə	və	Avrasiya	İqti-
sadi	Komissiyası	çərçivəsində	aktiv	araşdırma	orqanına	malikdir.2018-ci	ilin	avqust	ayına	
qədər	Komissiya	45	antidempinq,	kompensasiya	və	mühafizə	tədbiri	araşdırması	aparmış	
və	 27	 tədbir	 tətbiq	 etmişdir.	 Daha	 çox	məlumat	 üçün	 http://www.eurasiancommission.
org/ru/act/trade/podm/Pages/default.aspx	basın.

Ukrayna	da	ticarət	müdafiə	tədbirlərinin	aktiv	 istifadəçisidir.	Onun	qüvvədə	olan	qanun-
vericiliyi	və	İqtisadi	İnkişaf	və	Ticarət	Nazirliyi	çərçivəsində	araşdırma	orqanı	mövcuddur.	
2017-ci	ilin	dekabr	ayı	etibarilə	Ukrayna	7	araşdırma	və	2	baxış	keçirmiş	və	17	qüvvədə	
olan	tədbirə	malik	olmuşdur.			

Moldova	 qüvvədə	 olan	 qanunvericiliyə	malikdir	 və	 vaxtaşırı	 olaraq	 araşdırmalar	 həyata	
keçirir.	Tacikistan	və	Gürcüstan	hazırda	qüvvədə	olan	qanunvericiliyə	malik	olmasalar	da,	
hər	ikisi	belə	qanunvericilik	hazırlayırlar.

Baltikyanı	respublikalar	Avropa	İttifaqının	bir	hissəsi	kimi	qüvvədə	olan	qanunvericiliyə	və	
yerli	istehsalçıların	maraqlarını	qoruyan	aktiv	araşdırma	orqanına	malikdirlər.	

Nəhayət,	ÜTT-yə	üzv	olmayan	ölkələr	arasında	Özbəkistanın	qüvvədə	olan	qanunvericiliyi	
olduğu	başa	düşülsə	də,	ondan	istifadə	etmədiyi	görünür.	Əksinə,	Türkmənistan	bu	sahədə	
qüvvədə	olan	qanunvericiliyə	malik	deyildir.		

Türkiyəyə	gəldikdə,	bu	ölkə	qüvvədə	olan	qanunvericiliyə	və	İqtisadiyyat	Nazirliyi	çərçivəsində	
araşdırma	orqanına	malikdir.	2017-ci	ilin	dekabr	ayı	etibarilə	Türkiyə		23	davam	edən	araşdırma,	
həmçinin	bir	neçə	baxışa	və	qüvvədə	olan	160-dan	çox	antidempinq	tədbirinə	malik	olmuşdur.	
Türkiyə,	 həm	 də	 mühafizə	 tədbirlərinin	 əsas	 istifadəçilərindən	 biridir.	 Daha	 çox	 məlumat	
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Aydın olur ki, kimyəvi maddələr sektoru ilə müşayiət olunmaqla sadə metallar sektoru 
antidempinq tədbirlərinin tətbiqindən ən çox təsirlənən sektordur. Plastik maddələr və 
tekstil də çox sayda tədbirlərlə xarakterizə olunur.  
 
Ən çox hədəf alınan 5 ölkə (Antidempinq) 

     
926 262 197 181 152 

 
Çin antidempinq tədbirlərinin ən çox hədəfi olan ölkədir. Qeyd etməyə dəyər ki, 
reytinqdə ikinci, üçüncü və beşinci yerləri də Asiya ölkələri, müvafiq olaraq Koreya, 
Tayvan və Yaponiya tutur. Rusiya 122 tədbir ilə 10-cu yerdədir.  

6.2 Regional kontekstdə 
 
Keçmiş SSRİ ölkələri arasında Avrasiya İqtisadi Birliyini təşkil edən ölkələr (Ermənistan, 
Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Rusiya) qüvvədə olan qanunvericiliyə və Avrasiya 
İqtisadi Komissiyası çərçivəsində aktiv araşdırma orqanına malikdir.2018-ci ilin avqust 
ayına qədər Komissiya 45 antidempinq, kompensasiya və mühafizə tədbiri araşdırması 
aparmış və 27 tədbir tətbiq etmişdir. Daha çox məlumat üçün bura basın. 
 
Ukrayna da ticarət müdafiə tədbirlərinin aktiv istifadəçisidir. Onun qüvvədə olan 
qanunvericiliyi və İqtisadi İnkişaf və Ticarət Nazirliyi çərçivəsində araşdırma orqanı 
mövcuddur. 2017-ci ilin dekabr ayı etibarilə Ukrayna 7 araşdırma və 2 baxış keçirmiş və 
17 qüvvədə olan tədbirə malik olmuşdur.    
 
Moldova qüvvədə olan qanunvericiliyə malikdir və vaxtaşırı olaraq araşdırmalar həyata 
keçirir. Tacikistan və Gürcüstan hazırda qüvvədə olan qanunvericiliyə malik olmasalar 
da, hər ikisi belə qanunvericilik hazırlayırlar. 
 
Baltikyanı respublikalar Avropa İttifaqının bir hissəsi kimi qüvvədə olan qanunvericiliyə 
və yerli istehsalçıların maraqlarını qoruyan aktiv araşdırma orqanına malikdirlər.  

926 262 197 181 152
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üçün	 https://www.ticaret.gov.tr/portal/faces/home/ithalat/ticaretPolitikasiSav/ticaretPoli-
tikasiSav-Ticaret_Politikasi_Savunma_Araclari_Nedir_?_afrLoop=34775271164981549&_afr-
WindowMode=0&_afrWindowId=vmg7613do&_adf.ctrl-state=165859olkk_127%20-%20
!%40%40%3F_afrWindowId%3Dvmg7613do%26_afrLoop%3D34775271164981549%26_
afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D165859olkk_131	basın.	

Antidempinq	qanunvericiliyi	ÜTT	veb	saytında	G/ADP/N/1/ISO	ölkə	kodu	sənəd	simvolu	ilə	
əldə	edilə	bilər.	Misal	üçün,	Türkiyədə	hazırda	tətbiq	olunan	qanunvericilik	27	may	1999-cu	
ildə	qüvvəyə	minmiş	4412	nömrəli	Qanunla	dəyişiklik	edilmiş	3577	nömrəli	 İdxalda	Haqsız	
Rəqabətin	qarşısının	alınması	haqqında	Qanun;	20	oktyabr	1999-cu	ildə	Rəsmi	Qəzetdə	dərc	
olunmuş	(23861	nömrəli)	İdxalda	Haqsız	Rəqabətin	qarşısının	alınması	haqqında	Fərman;	və	
30	oktyabr	1999-cu	ildə	Rəsmi	Qəzetdə	dərc	olunmuş	(23861	nömrəli)	müvafiq	tənzimləməni	
özündə	əks	etdirən	G/ADP/N/1/TUR/3-G/SCM/N/1/TUR/3	sənədlərində	tapılır.	Bu	normativ	
aktlara	edilən	iki	dəyişiklik	sonradan	G/ADP/N/1/TUR/3/Suppl.1-G/SCM/N/1/TUR/3/Sup-
pl.1	və	G/ADP/N/1/TUR/3/Suppl.2-G/SCM/N/1/TUR/3/Suppl.2	sənədlərində	yer	almışdır.							

Bir	sözlə,	ticarət	müdafiə	tədbirləri	yuxarıda	qeyd	olunan	ölkələrin	çoxunun	ticarət	siyasə-
tinin	vacib	alətinə	çevrilmişdir	və	bunun	yaxın	gələcəkdə	belə	davam	etməsi	gözlənilir.					

  HÖKUMƏT ORQANLARI 

İqtisadiyyat	 Nazirliyi	 ticarət	 müdafiə	 siyasətinin	 inkişaf	 etdirilməsinə,	 o	 cümlədən	 bu	
sahədə	qanunvericiliyin	hazırlanması	 və	onun	 icrasına	 cavabdehdir.	Nazirlik	 araşdırma-
ların	nəticələrinin	Nazirlər	Kabinetinə	təqdim	edilməsi	üçün	də	məsuliyyət	daşıyır.	Bizim	
əlaqə	vasitələrimiz	aşağıdakı	kimidir:	
İqtisadiyyat	Nazirliyi
Ticarət	Siyasəti	və	ÜTT	Departamenti	
Ü.	Hacıbəyov	küçəsi	84,	Bakı	şəhəri	(Hökumət	evi)
Telefon:	(+99412)	3102800,	4938867 
Faks:	(+99412)	4925895
Elektron	poçt:	…
Veb	səhifə:	http://economy.gov.az/ 

Araşdırma	 həyata	 keçirmək	 səlahiyyəti	 əslində	 Antiinhisar	 Siyasəti	 və	 İstehlakçıların	
Hüquqlarının	Müdafiəsi	Dövlət	Xidməti	tərəfindən	onun	Antiinhisar	və	Reklam	Qanunveri-
ciliyinə	Nəzarət	Şöbəsi	vasitəsilə	həyata	keçirilir.	Bizim	əlaqə	vasitələrimiz	aşağıdakı	kimidir:
Antiinhisar	Siyasəti	və	İstehlakçıların	Hüquqlarının	Müdafiəsi	Dövlət	Xidməti	
Həsən	bəy	Zərdabi	prospekti	88	A	
Bakı	şəhəri,	Yasamal	rayonu 
Telefon:	(+99412)	4981501,	4981504	 
Faks:	(+99412)	4972408	
Elektron	poçt:	…
Veb	sayt:	http://www.consumer.gov.az/ 
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  ƏLAVƏ OXU  

Azərbaycandakı dövlət orqanları, qanunvericilik və məlumat mənbələri

•	 “Antidempinq,	 kompensasiya	və	mühafizə	 tədbirləri	haqqında”	31	may	2016-cı	 il	
tarixli	261-VQ	nömrəli	Azərbaycan	Respublikasının	Qanunu	

•	 Azərbaycan	Respublikası	Prezidentinin	“”Antidempinq,	kompensasiya	və	mühafizə	
tədbirləri	haqqında”	Azərbaycan	Respublikasının	2016-cı	il	31	may	tarixli	261-VQ	
nömrəli	Qanununun	tətbiqi	barədə”	987	nömrəli	Fərmanı 

•	 İqtisadiyyat	Nazirliyi	
•	 Antiinhisar	Siyasəti	və	İstehlakçıların	Hüquqlarının	Müdafiəsi	Dövlət	Xidməti	
•	 Azərbaycan	Respublikasının	Dövlət	Statistika	Komitəsi	

ÜTT	materialları 

•	 Antidempinq	haqqında	Saziş
•	 Subsidiyalar	və	Kompensasiya	Tədbirləri	haqqında	Saziş
•	 Mühafizə	Tədbirləri	haqqında	Saziş
•	 Antidempinqə	həsr	olunmuş	veb	səhifə
•	 Subsidiyalar	və	kompensasiya	tədbirlərinə	həsr	olunmuş	veb	səhifə
•	 Mühafizə	tədbirlərinə	həsr	olunmuş	veb	səhifə
•	 ÜTT	Analitik	İndeksi
•	 Appellyasiya	Orqanı	Hesabatlar	və	Qərarlarının	Toplusu

Seçilmiş araşdırma orqanlarının veb saytları 

•	 Avstraliya
•	 Kanada	–	Kanada	Sərhəd	Xidməti	Agentliyi
•	 Kanada	–	Kanada	Beynəlxalq	Ticarət	Tribunalı
•	 Avropa	Komissiyası
•	 Yeni	Zelandiya
•	 Cənubi	Afrika
•	 Türkiyə
•	 Amerika	Birləşmiş	Ştatları	–	İdxal	Administrasiyası
•	 Amerika	Birləşmiş	Ştatları	–	Beynəlxalq	Ticarət	Komissiyası
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Bu	nəşr	Avropa	İttifaqının	maliyyə	dəstəyi	ilə	ərsəyə	gətirilmişdir.	Onun	məzmunu	
üçün	Aİ	tərəfindən	maliyyələşən	“ÜTT-yə	üzvlük	danışıqlarında	İqtisadiyyat	

Nazirliyinin	ÜTT	Şöbəsinə	dəstək	və	potensialın	gücləndirilməsi”	layihəsi	təklikdə	
məsuliyyət	daşıyır	və	məzmun	Avropa	İttifaqının	yanaşmasını	əks	etdirmir.	



Avropa İttifaqına üzv olan dövlətlər öz biliklərini, 
resurs və müqəddəratlarını bir-birinə bağlamağa 
qərar vermişdirlər. Onlar sabitlik, demokratiya və 
davamlı inkişaf yolunu birgə qurmuş, eyni zamanda 
öz mədəni müxtəlifliyini, tolerantlıq və azadlığını 
qoruyub saxlamışlar. Avropa İttifaqı nailiyyet və 
dəyərlərini öz sərhədlərindən kənarda olan ölkələr 
və xalqlar ilə bölüşməkdə qərarlıdır.


