
 

 

TİCARƏTLƏ ƏLAQƏLİ İNVESTİSİYA TƏDBİRLƏRİ ÜZRƏ SAZİŞ 
 

 

Üzvlər,  

 

 Nazirlərin, “İnvestisiya tədbirlərinin ticarəti məhdudlaşdırıcı və təhrifedici təsirləri ilə bağlı 

GATT Maddələrinin işləkliyinin təhlilinin davamı olaraq, danışıqların, müvafiq olaraq ticarətə bu cür 

mənfi təsirlərdən yayınmaq üçün lazım ola biləcək əlavə müddəaları təkmilləşdirməsinə” dair Punta 

del Esta Bəyannaməsində razılaşdığını nəzərə alaraq; 

 

 Azad rəqabəti təmin etməklə bütün ticarət tərəfdaşlarının, xüsusilə də inkişaf etməkdə olan 

Üzv öklərinin iqtisadi artımı səviyyəsini yüksəltmək üçün dünya ticarətinin genişlənməsi və 

mütəmadi liberallaşmasını təbliğ etmək və beynəlxalq sərhədlər boyu investisiyalara yardım etməyi 

arzu edərək; 

 

 İnkişaf etməkdə olan Üzv ölkələrin, xüsusilə də ən az inkişaf etmiş Üzv ölkələrin xüsusi 

ticarət, inkişaf və maliyyə ehtiyaclarını nəzərə alaraq; 

 

 Müəyyən investisiya tədbirlərinin ticarətə məhdudlaşdırıcı və təhrifedici təsirlərə səbəb ola 

biləcəyini qəbul edərək;  

 

Aşağıdakılara dair razılığa gəlirlər: 

 

Maddə 1 

 

Əhatə Dairəsi 

 

 Bu Saziş yalnız mallarla ticarət ilə əlaqədar investisiya tədbirlərinə (bu Sazişdə "TƏİTlər" 

olaraq istinad edilir) tətbiq olunur. 

 

 

Maddə 2 

 

Milli Rejim və Kəmiyyət Məhdudiyyətləri 

 

1. GATT 1994-də nəzərdə tutulmuş digər hüquq və öhdəliklərə zərər vurmadan, heç bir Üzv 

GATT 1994-ün III Maddəsi və ya XI Maddəsinin müəddəalarına uyğun olmayan hər hansı TƏİT 

tətbiq edə bilməz. 

 

2. GATT 1994-ün III Maddəsinin 4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş milli rejim öhdəliyi və GATT 

1994-ün XI Maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş kəmiyyət məhdudiyyətlərinin ümumi ləğv 

olunmasına dair öhdəlik ilə uyğun olmayan TƏİTlərin nümunəvi siyahısı və bu Sazişə edilmiş 

Əlavədə əks olunur. 

 

 

Maddə 3 

 

İstisnalar 

 

 GATT 1994-də nəzərdə bütün istisnalar müvafiq olaraq bu Sazişin müddəalarına tətbiq 

olunur. 

 

 

 



 

 

 

Maddə 4 

 

İnkişaf etməkdə olan Üzv Ölkələr 

 

 İnkişaf etməkdə olan Üzv ölkə GATT 1994-ün XVIII Maddəsinin, GATT 1994-ün Ödəmə 

Balansı Müddəalarına dair Anlaşmanın və 28 noyabr 1979-cu ildə qəbul edilmiş Ödəmə Balansı 

Məqsədləri üzrə Qəbul Edilmiş Ticarət Tədbirlərinə dair Bəyannamənin (BİSD 26S/205-209) GATT 

1994-ün III və XI Maddələrinin göstərişlərindən kənara çıxmaq üçün Üzvə icazə verdiyi çərçivədə və 

müvafiq şəkildə 2-ci Maddənin müddəalarından müvəqqəti olaraq kənara çıxmaqda sərbəstdir. 

 

 

Maddə 5   

 

Bildiriş və Keçid Tənzimləmələri 

 

1. Üzvlər, ÜTT Sazişinin qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən 90 gün ərzində, tətbiq etdikləri 

lakin bu Sazişin müddəaları ilə uyğun gəlməyən bütün TƏİTlər barəsində Mallarla Ticarət üzrə 

Şuraya bildiriş verməlidir. Ümumi və ya xüsusi olaraq tətbiq edilən olan bu cür TƏİTlər barəsində 

onların başlıca xüsusiyyətləri ilə birlikdə bildiriş verməlidir.1 

 

2. Hər bir Üzv, ÜTT Sazişi qüvvəyə mindiyi tarixdən, inkişaf etmiş Üzv ölkə olduğu halda iki il 

müddətində, inkişaf etməkdə olan Üzv ölkə olduğu halda beş il müddətində və ən zəif inkişaf etmiş 

Üzv ölkə olduğu halda yeddi il müddətində 1-ci bənddə bildirilən bütün TƏİTləri aradan 

qaldırmalıdır.   

 

3. Mallarla Ticarət üzrə Şura, bu Sazişin müddəalarını yerinə yetirməkdə xüsusi çətinliklərlə 

qarşılaşan inkişaf etməkdə olan Üzv ölkə, habelə ən zəif inkişaf etmiş Üzv ölkə üçün 1-ci bəndə 

uyğun olaraq bildirilən TƏİTlərin aradan qaldırılması üzrə keçid müddətini müraciət əsasında uzada 

bilər. Belə müraciəti nəzərdən keçirərkən, Mallarla Ticarət üzrə Şura sözügedən Üzvün fərdi inkişaf, 

maliyyə və ticarət ehtiyaclarını nəzərə almalıdır. 

 

4. Keçid dövrü zamanı, Üzv, ÜTT Sazişinin qüvvəyə mindiyi tarixdə mövcud olan və 1-ci bəndə 

əsasən bildirdiyi hər hansı TƏİTin şərtlərinə 2-ci Maddənin müddəaları ilə ziddiyyət dərəcəsini 

artıracaq şəkildə dəyişiklik etməməlidir. ÜTT Sazişinin qüvvəyə minməsindən əvvəlki 180 gündən az 

müddət ərzində qəbul olunan TƏİTlər 2-ci bənddə göstərilən keçid tənzimləmələrindən yararlana 

bilməyəcəkdir. 

 

5. 2-ci Maddənin müddəalarına baxmayaraq, 1-ci bəndə əsasən bildirilmiş TƏİTin aid olduğu 

müəssisələrə zərər vurmamaq məqsədilə, Üzv, keçid dövrü zamanı eyni TƏİTi yeni bir investisiyaya 

(i) belə investisiya məhsulları həmin müəssisələrin investisiya məhsulları ilə oxşar olduqda, və (ii) 

yeni investisiya ilə həmin müəssisələr arasında rəqabət şərtlərinin pozulmasından çəkinmək zəruri 

olduqda tətbiq edilə bilər. Yeni investisiyaya bu yolla tətbiq olunan istənilən TƏİT barədə Mallarla 

Ticarət üzrə Şuraya bildiriş verilməlidir. Belə bir TƏİTin şərtləri öz rəqabət təsirlərinə görə 

müəssisələrə tətbiq olunan şərtlər ilə bərabər olmalıdır və həmin TƏİTə eyni vaxtda xitam 

verilməlidir. 

 

 

Maddə 6 

 

Şəffaflıq 

                                                      
1 TƏİTlər diskresion səlahiyyət əsasında tətbiq olunduğu halda, hər bir xüsusi müraciət barədə bildiriş 

verilməlidir. Xüsusi müəssisələrin qanuni kommersiya maraqlarına zərər vuracaq məlumat açıqlanmamalıdır. 



 

 

 

1. Üzvlər, GATT 1994-ün X Maddəsində, 28 noyabr 1979-cu ildə qəbul edilmiş Bildiriş, 

Məsləhətləşmə, Mübahisələrin Həlli və Nəzarət ilə bağlı Anlaşmada əks olunan “Bildiriş”ə dair 

öhdəlikdə və 15 aprel 1994-cü ildə qəbul edilmiş Bildiriş Prosedurlarına dair Nazirlər Qərarında 

nəzərdə tutulmuş şəffaflıq və bildirişə dair öhdəliklərə sadiqliklərini TƏİTlərə münasibətdə bir daha 

təsdiq edirlər.  

 

2. Hər bir Üzv öz əraziləri daxilində regional və yerli hökumət və orqanlar tərəfindən tətbiq 

olunanlar da daxil olmaqla TƏİTlərin dərc edildiyi nəşrlər barədə Katibliyə bildiriş verməlidirlər.  

 

3. Hər bir Üzv məlumat əldə etmək üçün müraciətlərə müsbət yanaşmalı və bu Sazişdən ortaya 

çıxan və digər Üzv tərəfindən qaldırılan hər hansı məsələyə dair məsləhətləşmə aparılması üçün 

uyğun imkan yaratmalıdır. GATT 1994-ün X Maddəsinə uyğun olaraq, heç bir Üzvdən, açıqlanması 

qanunların icrasına mane olacaq və ya başqa cür ictimai mənafeyə zidd olacaq, ya da ictimai və ya 

xüsusi olan müəyyən müəssisənin qanuni kommersiya maraqlarına zərər vuracaq məlumatın 

açıqlanması tələb olunmur. 

 

 

Maddə 7 

 

Ticarətlə Əlaqəli İnvestisiya Tədbirləri üzrə Komitə 

 

1. Bu Sazişlə Ticarətlə Əlaqəli İnvestisiya Tədbirləri üzrə Komitə (bu Sazişdə "Komitə" olaraq 

istinad edilir) yaradılır və bütün Üzvlər üçün açıq olmalıdır. Komitə öz Sədrini və Sədr Müavinini 

seçir və ildə ən azı bir dəfə və digər hallarda hər hansı Üzvün müraciəti əsasında görüşür.    

 

2. Komitə, Mallarla Ticarət üzrə Şuranın müəyyən etdiyi öhdəlikləri yerinə yetirməli və Üzvlərə 

bu Sazişin fəaliyyəti və icrası ilə bağlı istənilən məsələyə dair məsləhətləşmək imkanı verməlidir. 

 

3. Komitə bu Sazişin fəaliyyəti və icrasına nəzarət etməli və bununla bağlı Mallarla Ticarət üzrə 

Şuraya illik hesabat verməlidir.    

 

 

Maddə 8 

 

Məsləhətləşmə və Mübahisələrin Həlli 

 

 GATT 1994-ün XXII və XXIII Maddələrinin Mübahisələrin Həlli üzrə Anlaşma ilə 

təkmilləşdirilən və tətbiq olunan müddəaları bu Saziş üzrə məsləhətləşmələrə və mübahisələrin həllinə 

tətbiq olunur.   

 

 

Maddə 9 

 

Mallarla Ticarət üzrə Şura tərəfindən Baxış Keçirilməsi 

 

 ÜTT Sazişinin qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra beş ildən gec olmayaraq, Mallarla Ticarət üzrə 

Şura bu Sazişin fəaliyyətini nəzərdən keçirməli və müvafiq olduqda onun mətninə dəyişikliklər 

edilməsini Nazirlər Konfransına təklif etməlidir. Bu baxış müddətində, Mallarla Ticarət üzrə Şura 

Sazişin investisiya və rəqabət siyasətinə dair müddəalar ilə tamamlanmalı olub-olmadığını nəzərə 

almalıdır. 

 

 

 



 

 

 

ƏLAVƏ 

 

Nümunəvi Siyahı 

 

1. GATT 1994-ün III Maddəsinin 4-cü bəndində nəzərdə tutulan milli rejim öhdəliklərinə zidd 

olan TƏİTlərə, yerli qanunvericilik və ya inzibati qaydalar əsasında məcburi və ya  hüquqi qüvvəyə 

malik olan yaxud üstünlük əldə etmək üçün müvafiq uyğunluğun zəruri olduğu və aşağıdakıları tələb 

edən tədbirlər daxildir:  

 

(a) yerli mənşəli və ya yerli mənşədən olan məhsulların müəssisə tərəfindən xüsusi 

məhsullar ilə, məhsulların həcmi və ya dəyəri ilə, yaxud məhsulun yerli istehsalının 

həcm və ya dəyər nisbəti ilə müəyyənləşdirilən qaydada alınması və ya istifadəsi; və 

ya 

 

(b) müəssisənin idxal olunmuş məhsulları alması və ya istifadəsinin özünün ixrac etdiyi 

yerli məhsulların həcmi və ya dəyəri ilə bağlı məbləğlə məhdudlaşdırılması. 

 

2. GATT 1994-ün XI Maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan keyfiyyət məhdudiyyətlərinin 

ümumi aradan qaldırılması öhdəliyi ilə zidd olan TƏİTlərə yerli qanunvericilik və ya inzibati qaydalar 

əsasında məcburi və ya  hüquqi qüvvəyə malik olan yaxud üstünlük əldə etmək üçün müvafiq 

uyğunluğun zəruri olduğu və aşağıdakıları məhdudlaşdıran tədbirlər daxildir: 

 

(a) müəssisə tərəfindən öz yerli istehsalatında istifadə olunan və ya onunla əlaqədar olan 

məhsulların ümumilikdə və ya özünün ixrac etdiyi yerli istehsalın həcmi və ya 

dəyərinə uyğun məbləğdə idxalı; 

 

(b) müəssisə tərəfindən, öz yerli istehsalatda istifadə olunan və ya onunla əlaqədar olan 

məhsulların, müəssisənin xarici valyutaya çıxışını ona aid edilə bilən xarici valyuta 

axını ilə bağlı məbləğlə məhdudlaşdırılması ilə idxalı;  və ya 

 

(c) müəssisə tərəfindən xüsusi məhsullar ilə, məhsulların həcmi və ya dəyəri ilə, yaxud 

məhsulun yerli istehsalının həcm və ya dəyər nisbəti ilə müəyyənləşdirilən 

məhsulların ixracı və ya ixrac üçün satışı. 

 


