
1994-cü İL TARİFLƏR VƏ TİCARƏT ÜZRƏ BAŞ SAZİŞƏ  

MƏRAKEŞ PROTOKOLU 

 

Üzvlər,  

 

 Uruqvay Raundu üzrə Nazirlər Bəyannaməsinə müvafiq olaraq GATT 1947 

çərçivəsində danışıqlar apardıqdan sonra, 

 

Burada aşağıdakılara dair razılığa gəlmişdirlər: 

 

1. Hazırkı Protokola əlavə edilən və hər hansı Üzvə aid olan cədvəl, həmin Üzv 

üçün ÜTT haqqında Sazişin qüvvəyə mindiyi gün bu Üzvə aid olan GATT 

1994-ün Cədvəlinə çevriləcəkdir. Ən Az İnkişaf Etmiş Ölkələrin xeyrinə 

tədbirlər haqqında Nazirlər Qərarına əsasən təqdim olunan hər hansı Cədvəl 

hazırkı Protokola əlavə edilmiş hesab ediləcəkdir.  

 

2. Hər bir Üzv tərəfindən razılaşdırılmış tarif azaldılmaları, Üzvün Cədvəlində 

başqa formada müəyyən edilmədiyi halda, beş bərabər azaldılmalar ilə 

həyata keçiriləcəkdir. İlk olaraq, belə azaldılma ÜTT haqqında Sazişin 

qüvvəyə mindiyi gün həyata keçirilməlidir, hər növbəti azaldılma hər 

növbəti ilin 1 yanvar tarixindən aparılmalıdır, yekun dərəcə isə, Üzvün 

Cədvəlində digər hal nəzərdə tutulmadıqda, ÜTT haqqında Sazişin qüvvəyə 

mindiyi tarixdən dörd ild gec olmayaraq qüvvəyə minəcəkdir. ÜTT 

haqqında Sazişi qüvvəyə mindikdən sonra qəbul edən Üzv, Cədvəlində 

başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, həmin Üzv üçün Sazişin qüvvəyə minməsi 

tarixinə artıq mövcud olan tarif azaldılmalarını, növbəti ilin 1 yanvar tarixinə 

azaldılmasına öhdəlik götürdüyü azaldılmalar ilə birlikdə həyata keçirəcək 

və əvvəlki cümlə ilə müəyyən olunan cədvəldə nəzərdə tutulan bütün 

azaldılmaları həyata keçirəcəkdir. Aşağı salınan dərəcə hər mərhələdə onluq 

payına qədər yuvarlaqlaşdırılmalıdır. Kənd təsərrüfatı malları üzrə, Kənd 

Təsərrüfatı üzrə Sazişin 2-ci Maddəsində müəyyən olunduğu kimi, 

azaldılmaların mərhələləri cədvəllərin müvafiq hissələrinə uyğun həyata 

keçirilməlidir.     

  

3. Bu Protokola əlavə edilmiş cədvəllərdə mövcud olan güzəşt və öhdəliklərin 

icrası, müvafiq müraciət edildiyi təqdirdə, Üzvlər tərəfindən çoxtərəfli 

yoxlamaya məruz qalacaq. Belə yoxlama Üzvlərin, ÜTT haqqında Sazişin 

1A Əlavəsində mövcud olan Sazişlər üzrə hüquq və öhdəliklərinə xələl 

gətirmədən həyata keçirilməlidir. 

 



4. Hər hansı bir Üzvə aid olan və hazırkı Protokola əlavə edilən cədvəl, 1-ci 

bəndin müddəalarına uyğun olaraq, GATT 1994 Cədvəlinə çevrildikdən 

sonra, bu Üzv Cədvələ daxil olan güzəşti istənilən vaxt təxirə sala, yaxud 

tam və ya qismən geri çağıra bilər, o mala münasibətdə ki, bunun əsas 

təchizatçısı, cədvəli hələ ki, GATT 1994 Cədvəlinə çevrilməyən Uruqvay 

Raundunun hər hansı digər üzvüdür. Lakin belə tədbir yalnız Mallarla 

Ticarət üzrə Şuraya hər hansı təxirə salma və ya geri çağırılma haqqında 

yazılı bildirişin təqdim edilməsindən, və müraciət olduğu təqdirdə, müvafiq 

cədvəli artıq GATT 1994 Cədvəlinə çevrildiyi və bu malda əhəmiyyətli 

marağı olan istənilən Üzvlə məsləhətləşmələr aparıldıqdan sonra həyata 

keçirilə bilər. Bu şəkildə bütün təxirə salınan və ya geri çağırılan güzəştlər, 

əsas təchizatçı marağı olan Üzvün cədvəlinin GATT 1994 Cədvəlinə 

çevrildiyi gündən tətbiq olunmalıdır. 

 

5. (a) Kənd Təsərrüfatı üzrə Sazişin 4-cü Maddəsinin 2-ci paraqrafının 

müddəalarına xələl gətirmədən, GATT 1994-ün 1 (b) və 1 (c) 

paraqraflarında, qeyd olunan Sazişin tarixinə istinad məqsədilə, 

hazırkı Protokola əlavə edilən güzəştlər cədvəlində nəzərdə tutulan 

güzəştin mövzusu olan hər bir mala münasibətdə tətbiq olunan tarix 

hazırkı Protokolun tarixi olacaqdır.   

 

(b) GATT 1994-ün II Maddəsinin 6 (a) paraqrafında qeyd olunan Sazişin 

tarixinə istinad məqsədilə, hazırkı Protokola əlavə edilən güzəştlər 

cədvəlinə münasibətdə tətbiq edilən tarix hazırkı Protokolun tarixi 

olacaqdır.  

 

6. Cədvəllərin III hissəsinə daxil edilən, qeyri-tarif tədbirlərinə aid olan 

güzəştlərin dəyişdirilməsi və ya geri çağırılması hallarında GATT 1994-ün 

XXVII Maddəsinin müddəaları və 10 noyabr 1980-ci il tarixində (BİSD 

27/26-28) qəbul edilmiş “XXVIII Maddə üzrə Danışıq Prosedurları” tətbiq 

ediləcəkdir. Belə tətbiq olunma GATT 1994 üzrə Üzvlərin hüquq və 

öhdəliklərinə xələl gətirməməlidir. 

7. Hazırkı Protokola əlavə edilən cədvəl hər hansı mala münasibətdə, ÜTT 

Sazişinin qüvvəyə minməsindən əvvəl GATT 1947-nin Cədvəllərində bu 

mal üçün nəzərdə tutulan rejimdən daha az əlverişli rejim yaratdığı halda,  

Cədvəl ona aid olan Üzv, GATT 1947 və ya 1994-ün XXVIII Maddəsinə 

uyğun zəruri ola biləcək tədbirləri görmüş hesab edilir. Bu paraqrafın 

müddəaları yalnız Misir, Peru, Cənubi Afrika və Uruqvaya tətbiq 

ediləcəkdir. 

 



8. Bununla əlavə edilmiş Cədvəllər, hər bir Cədvəldə göstərildiyi kimi, ingilis, 

fransız və ya ispan dillərində autentikdir. 

 

9. Bu Protokolun tarixi 15 aprel 1994-cü ildir. 
 


