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თავი 7 

 ვაჭრობაში დაცვითი ზომები 

ნაწილი A. ვაჭრობაში ზოგადი დაცვითი ზომები 

 

მუხლი 7.1:  ანტიდემპინგური და საკომპენსაციო ზომები 

1. თუ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით სხვაგვარად არაა განსაზღვრული, თითოეული მხარე 

ინარჩუნებს WTO-ს დამფუძნებელი შეთანხმების დანართი 1A-ის GATT 1994-ის VI მუხლის 

განხორციელების შესახებ შეთანხმებაში განსაზღვრულ უფლებებს და ვალდებულებებს.    

2. თითოეული მხარე ინარჩუნებს WTO-ს დამფუძნებელი შეთანხმების დანართი 1A-ის GATT 

1994-ის VI მუხლის განხორციელების შესახებ შეთანხმებაში განსაზღვრულ უფლებებს და 

ვალდებულებებს. 

3. ნორმალური ღირებულების განსაზღვრის მიზნით, როდესაც ხდება დემპინგური მარჟის 

გაანგარიშება დემპინგური მოკვლევისას, არცერთი მხარე არ გამოიყენებს მეთოდოლოგიას, 

რომელიც დაფუძნებულია მესამე ქვეყნის ღირებულებაზე. 

 

მუხლი 7.2:  გლობალური დაცვითი ზომები 

თითოეული მხარე ინარჩუნებს GATT 1994-ის  XIX მუხლის და დაცვითი ზომების შესახებ 

WTO-ს შეთანხმებაში განსაზღვრულ უფლებებს და ვალდებულებებს.   

 

ნაწილი B.  დროებითი დაცვითი ზომები 

 

 

მუხლი 7.3:  დროებითი დაცვითი ზომის გამოყენება 

1. მხოლოდ გარდამავალ პერიოდში, თუ ამ შეთანხმებაში განსაზღვრული საბაჟო გადასახადის 

შემცირების ან გაუქმების შედეგად, მხარის მიერ წარმოებული ნებისმიერი პროდუქტის 

იმპორტი ხორციელდება მეორე მხარის ტერიტორიაზე ისეთი გაზრდილი ოდენობით, 

აბსოლუტურ გამოსახულებაში ან ადგილობრივ პროდუქციასთან შედარებით,  და ისეთი 

პირობებით, რომელიც არსებითად იწვევს სერიოზულ ზიანს ან ქმნის სერიოზული ზიანის 

გამოწვევის საფრთხეს იმპორტიორი მხარის ტერიტორიაზე მსგავსი ან უშუალო 

კონკურენციაში მყოფი პროდუქტების მწარმოებელი ადგილობრივი წარმოებისთვის, 

იმპორტიორ მხარეს შეუძლია მიიღოს დროებითი დაცვითი ზომები წინამდებარე მუხლის მე-

2 პარაგრაფის შესაბამისად. 
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2. იმ შემთხვევაში, თუ წინამდებარე მუხლის პარაგრაფის 1-ის პირობები დაკმაყოფილებულია, 

მხარეს შეუძლია: 

(a) შეაჩეროს ამ შეთანხმებით გათვალისწინებულ პროდუქტზე დაწესებული საბაჟო 

გადასახადის ნებისმიერი განაკვეთის შემდგომი შემცირება; ან 

(b) გაზარდოს პროდუქტზე დაწესებული საბაჟო გადასახადის განაკვეთი იმ დონემდე, 

რომელიც არ აღემატება: 

(i) ამ შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღის წინა დღეს პროდუქტის მიმართ 

გამოყენებული უპირატესი ხელშეწყობის (MFN) რეჟიმის შესაბამისი გადასახადის 

განაკვეთს; ან 

(ii) დროებითი დაცვითი ზომის გამოყენების დღეს პროდუქტის მიმართ მოქმედი 

უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის (MFN) განაკვეთს.  

 

მუხლი 7.4:  დროებითი დაცვითი ზომების მოქმედების სფერო და ხანგრძლივობა  

1. ამ შეთანხმების ძალაში შესვლის დღიდან კონკრეტულ პროდუქტთან დაკავშირებით  

გარდამავალ პერიოდში დროებითი დაცვითი ზომის გამოყენების ხანგრძლივობა არ უნდა 

აღემატებოდეს სამ წელს. 

2. არცერთი მხარე არ იყენებს ან ინარჩუნებს დროებით დაცვით ზომას: 

(a) გარდა იმ შემთხვევისა და იმ ვადით, რომელიც საჭიროა სერიოზული ზიანის თავიდან 

აცილების ან გამოსწორების და  ზიანის აღმოფხვრის ხელშესაწყობად; ან 

(b) ერთ წელზე მეტი ვადით, გარდა იმ ვადისა, რომელიც შეიძლება გაგრძელდეს ერთ 

წლამდე, თუ კომპეტენტური ორგანოები ამ თავის B ნაწილით (დროებითი დაცვითი 

ზომა) დადგენილი პროცედურების შესაბამისად დაადგენენ, რომ დროებითი დაცვითი 

ზომის გამოყენება კვლავაც აუცილებელია, რათა თავიდან იქნას აცილებული ან 

გამოსწორებული  სერიოზული ზიანი და ხელი შეეწყოს ზიანის აღმოფხვრას და რომ 

არსებობს მტკიცებულებები, რომ წარმოება უმჯობესდება. 

(c) წინამდებარე პუნქტის „a“ და „b“ ქვეპუნქტებისთვის ზიანის მიყენების გარეშე,  

მიუხედავად მისი ხანგრძლივობისა, ასეთი ღონისძიება უნდა შეწყდეს გარდამავალი 

პერიოდის დასრულებისთანავე. 

 

3. ზიანის აღმოფხვრის ხელშეწყობის მიზნით, როდესაც დროებითი დაცვითი ზომის 

გამოყენების ვადა გრძელდება, მხარე რომელიც აგრძელებს ზომას, ამ გაგრძელების ვადაში 

მოახდენს ამ ზომის ლიბერალიზაციას. 

4. დროებითი დაცვითი ზომები არ გამოიყენება ისეთი პროდუქტის იმპორტისას, რომელზეც 

ადრე ვრცელდებოდა ამგვარი ზომა.  
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5. არცერთ მხარეს არ შეუძლია გამოიყენოს დროებითი დაცვითი ზომა იმ პროდუქტის მიმართ, 

რომლის მიმართაც მხარემ გამოიყენა დაცვითი ზომა GATT 1994-ის XIX მუხლის და WTO-ს 

დაცვითი ზომების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად, და არცერთ მხარეს არ შეუძლია 

შეინარჩუნოს დროებითი დაცვითი  ზომა იმ პროდუქტზე, რომელიც ექვემდებარება მხარის 

მიერ შემოღებულ ზომას, GATT 1994-ის XIX მუხლის და WTO-ს დაცვითი ზომების შესახებ 

შეთანხმების შესაბამისად. 

6. დროებითი დაცვითი ზომის შეწყვეტისთანავე, მხარე, რომელსაც შემოღებული ქონდა 

დროებითი დაცვითი ზომა, ამ ზომის შეწყვეტის დღიდან იყენებს საბაჟო გადასახადის 

განაკვეთს, რომელიც მოცემულია ამ შეთანხმების 1-A დანართის გრაფიკში, თითქოს 

დროებითი დაცვითი ზომა არასოდეს ყოფილა გამოყენებული. 

 

მუხლი 7.5: მოკვლევის პროცედურები 

დროებითი დაცვითი ზომები გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც დაცვითი 

ზომების შესახებ WTO-ს შეთანხმებით დადგენილი პროცედურების მიხედვით ჩატარებული 

მოკვლევა აშკარად აჩვენებს, რომ გაზრდილმა იმპორტმა სერიოზული ზიანი გამოიწვია ან 

ქმნის სერიოზული ზიანის გამოწვევის საფრთხეს.  

 

მუხლი 7.6: პირობითი ზომები 

1. კრიტიკულ ვითარებაში, როდესაც დაგვიანება გამოიწვევს ძნელად გამოსასწორებელ ზიანს, 

მხარეს შეუძლია გამოიყენოს დროებითი პირობითი დაცვითი ზომა თუ წინასწარი შეფასებით 

არსებობს აშკარა მტკიცებულებები იმისა, რომ გაზრდილი იმპორტი ადგილობრივ 

მრეწველობისთვის სერიოზულ ზიანს ან ზიანის მიყენების საფრთხეს იწვევს. 

2. დროებითი ზომის გამოყენებამდე, ზომის შემომღები მხარე აცნობებს მეორე მხარეს ამის 

თაობაზე და, მეორე მხარის მოთხოვნის საფუძველზე, იწყებს კონსულტაციებს ასეთი 

ღონისძიების გამოყენების შემდეგ. 

3. დროებითი პირობითი დაცვითი ზომის გამოყენების ხანგრძლივობა არ უნდა 

აღემატებოდეს 200 დღეს, რომლის დროსაც 7.3, 7.4, და 7.5 მუხლების შესაბამისი მოთხოვნები 

უნდა დაკმაყოფილდეს. ასეთი დროებითი პირობითი დაცვითი ზომა გამოყენებულ უნდა 

იქნას ამ შეთანხმებით პროდუქტზე გათვალისწინებული გადასახადის ნებისმიერი  

განაკვეთის შემდგომი შემცირების შეჩერების ფორმით, ან საბაჟო გადასახდელების გაზრდის 

ფორმით, რაც არ უნდა აღემატებოდეს  7.2.3 „b“ მუხლში მითითებულ ყველაზე დაბალ 

განაკვეთებს. ნებისმიერი დამატებითი საბაჟო გადასახადები ან დაგროვებული გარანტიები 

დაუყოვნებლივ ანაზღაურდება, თუ 7.5 მუხლში მითითებული მოკვლევის შედეგად 

დადგინდება, რომ გაზრდილ იმპორტს არ გამოუწვევია, ან არ არსებობდა საფრთხე, გამოეწვია 

სერიოზული ზიანი ადგილობრივი წარმოებისთვის. 
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4. დროებითი დაცვის ნებისმიერი ამგვარი პირობითი ზომის გამოყენების პერიოდი 

ჩაითვლება, როგორც დროებითი დაცვითი ღონისძიების მოქმედების პერიოდის ან ამ 

პერიოდის ნებისმიერი გაგრძელების ნაწილად. 

 

მუხლი 7.7: შეტყობინება და კონსულტაციები 

1. მხარე ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით: 

(a) დროებითი დაცვის შესახებ დაწყებული მოკვლევის თაობაზე;   

(b) დასკვნის მომზადების თაობაზე, რომელიც ეხება გაზრდილი იმპორტით გამოწვეულ 

სერიოზულ ზიანს ან ასეთი საშიშროების არსებობას;   

(c) გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე, გამოიყენოს ან გააგრძელოს დროებითი 

დაცვითი ზომების გამოყენება; და 

(d) გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე, რომლითაც ხდება დროებითი დაცვითი ზომის 

ლიბერალიზაცია, 7.4.3 მუხლის შესაბამისად. 

2. ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის „b“ და „c“ ქვეპუნქტებში მითითებული შეტყობინების 

გაგზავნისას მხარე, რომელიც იყენებს დროებითი დაცვითი ზომას, აწვდის მეორე მხარეს 

ყველა შესაბამისი ინფორმაციას, რომელიც უნდა შეიცავდეს მტკიცებულებას გაზრდილი 

იმპორტით გამოწვეული სერიოზული ზიანის ან მისი გამოწვევის საფრთხის შესახებ, 

განსახილველი პროდუქტის ზუსტ აღწერას, შემოთავაზებულ დროებით დაცვის ზომას, მისი 

შემოღების შემოთავაზებულ თარიღს და მის მოსალოდნელ ხანგრძლივობას. დროებითი 

დაცვითი ზომის გამოყენების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, 7.5 მუხლით 

გათვალისწინებული განსაზღვრების წერილობითი შედეგები, მათ შორის მტკიცებულება, 

რომ ზომის გამოყენების გაგრძელება  აუცილებელია სერიოზული ზიანის თავიდან აცილების 

ან გამოსწორების მიზნით და რომ წარმოება უმჯობესდება. ასევე უნდა იქნეს მიწოდებული. 

3. მხარემ, რომელიც სთავაზობს დროებითი დაცვის ღონისძიების გამოყენებას ან გაგრძელებას, 

უნდა უზრუნველყოს ადეკვატური შესაძლებლობა მეორე მხარესთან წინასწარი 

კონსულტაციებისთვის, რათა მოხდეს, კერძოდ, ამ მუხლის მე-2 პუნქტით 

გათვალისწინებული ინფორმაციის განხილვა, დროებითი დაცვით ღონისძიებაზე აზრთა 

გაცვლა  და დროებითი დაცვითი ზომის გაგრძელების შემთხვევაში, შეთანხმების მიღწევა 

კომპენსაციის თაობაზე, როგორც ეს ჩამოყალიბებულია 7.8.1 მუხლში. 

4. მხარე ვალდებულია, მეორე მხარეს მიაწოდოს თავისი კომპეტენტური ორგანოების მიერ 

მომზადებული, საჯაროდ ხელმისაწვდომი ანგარიშის ასლი, WTO-ს დაცვითი ზომების 

შესახებ შეთანხმების შესაბამისად, როგორც კი ეს შესაძლებელი იქნება. 
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მუხლი 7.8:  კომპენსაცია 

1. მხარე, რომელიც აგრძელებს დროებით დაცვით ზომას, მეორე მხარესთან კონსულტაციების 

გზით, სთავაზობს მეორე მხარეს ორმხრივად შეთანხმებულ კომპენსაციას დათმობების სახით, 

რომელთაც არსებითად ექვივალენტური სავაჭრო ზეგავლენა გააჩნიათ ან დამატებითი 

გადასახადის ექვივალენტურია, რომელიც მოსალოდნელია ზომის შემოღების შედეგად. 

ასეთი კონსულტაციები უნდა დაიწყოს დროებითი დაცვითი ზომის გაგრძელებიდან 30 დღის 

განმავლობაში. 

2. თუ მხარეები ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას კომპენსაციის თაობაზე კონსულტაციების 

დაწყებიდან 30 დღის განმავლობაში, მაშინ ექსპორტიორ მხარეს შეუძლია, შეაჩეროს 

არსებითად ექვივალენტური დათმობების გამოყენება იმ მხარის ვაჭრობის მიმართ, რომელიც 

იყენებს დროებით დაცვის ზომას. 

3. მხარემ წერილობით უნდა მიაწოდოს მეორე მხარეს ინფორმაცია დათმობის შეჩერებამდე 

მინიმუმ 30 დღით ადრე, ამ მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად. 

4. ზომის გამგრძელებელი მხარის ვალდებულება, უზრუნველყოს კომპენსაცია 1-ლი პუნქტის 

თანახმად და მეორე მხარის უფლება, შეაჩეროს დათმობები ამ მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, 

გაუქმდება დროებითი დაცვითი  ზომის გამოყენების დასრულების დღეს.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


