
Yoxlama və metroloji attestasiya məqsədilə daşınan 

normativ sənədlərin, etalonların, ölçmə vasitələrinin və 

standart nümunələrin gömrük rüsumlarından, vergilərdən 

və xüsusi icazələr verilməsindən azad edilməsi haqqında 

Saziş 

Bundan sonra «Tərəflər» adlandırılacaq, bu Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin 

Hökumətləri, 

Standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində razılaşdırılmış siyasət 

aparılması haqqında 1992-ci il 13 mart tarixli Sazişə əsaslanaraq, 

Saziş iştirakçısı olan dövlətlərin ərazilərində yaranmış metroloji bazanı, ölçmə 

vasitələrinin və standart nümunələrin istehsalı, yoxlanılması və metroloji attestasiyası 

üzrə müəssisələrin ixtisaslaşmasını nəzərə alaraq, 

ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsinin razılaşdırılmış metodologiyasına və etalonlar, 

standart nümunələr, təsdiq edilmiş tiplərdən olan ölçmə vasitələri və qüvvədə olan 

normativ sənədlər barədə elmi-texniki informasiyanın hazırlanması və mübadiləsi 

texnologiyasına riayət olunmasının, habelə Beynəlxalq Qanunverici Metrologiya 

Təşkilatı (BQMT) və Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı (BST) çərçivəsində müvafiq 

beynəlxalq öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin zəruriliyini dərk edərək, 

aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər: 

Maddə 1 

Bu Sazişin obyekti standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sistemində tətbiq 

edilən normativ sənədlər, bundan sonra «mallar» adlandırılacaq etallonlar, ölçmə 

vasitələri və standart nümunələrdir. 

Maddə 2 

Yoxlama və metroloji attestasiya məqsədilə daşınan mallar gömrük rüsumları, vergilər 

ödəməkdən və xüsusi icazələr verilməsindən azad edilirlər. 

Maddə 3 

Daşınası malların siyahılarını (nomenklaturunu) standartlaşdırma, metrologiya və 

sertifikatlaşdırma üzrə milli orqanlar müəyyən edirlər. 

Maddə 4 

Bu Sazişin təfsiri və ya tətbiqi ilə bağlı mübahisə və fikir ayrılıqları maraqlı Tərəflər 

arasında məsləhətləşmələr (danışıqlar) aparılması yolu ilə həll edilir. 

Maddə 5 



Bu Saziş onun məqsəd və prinsiplərini bütünlüklə qəbul edən digər dövlətlərin, qoşulma 

haqqında sənədləri depozitariyə — Belarus Respublikasının Hökumətinə vermək yolu ilə 

qoşulması üçün açıqdır. 

Maddə 6 

Bu Saziş qeyri-məhdud müddətə bağlanılır. 

Hər bir Tərəf bu Sazişdən çıxmağı nəzərdə tutduqda, depozitariyə öz qərarı barədə ən azı 

12 ay əvvəl yazılı bildiriş göndərməklə, bu Sazişdən çıxmaq hüququna malikdir. 

Maddə 7 

Bu Saziş, onun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurları dövlətlərin 

yerinə yetirmələri barədə üçüncü bildirişin saxlanılmaq üçün depozitariyə verildiyi 

gündən qüvvəyə minir. 

Almatı şəhərində 1995-ci il fevralın 10-da rus dilində bir əsl nüsxədə imzalanmışdır. Əsl 

nüsxə Belarus Respublikası Hökumətinin Arxivində saxlanılır, Belarus Respublikası 

Hökuməti bu Sazişi imzalamış hər bir dövlətə onun təsdiq edilmiş surətini göndərəcəkdir. 

(imzalar) 

Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 8 oktyabr tarixli, 171-IQ nömrəli Qanunu ilə 

təsdiq edilmişdir(«VneshExpertService» LLC). 

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (1997-ci il, 
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