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GİRİŞ 

 

 

 ―Mənim şöhrətim 40 döyüşdə qalib gəlməyimdə deyil – təkcə Vaterloo 

məğlubiyyətim onların hamısını gələcək nəsillərin yaddaşından siləcək. Lakin 

heç zaman ölməyən, əsrlərdə yaşayan mənim Mülki Məcəlləm olacaq‖, – bu 

sözlər Müqəddəs Yelena adasında sürgündə olan Napoleona məxsusdur. 

Həqiqətən XIX əsrin əvvəlində Fransa imperatorunun rəhbərliyi altında qəbul 

olunmuş və hüququn sonrakı qlobal inkişafına mühüm təsir etmiş bəşəriyyətin 

ilk Mülki Məcəlləsi nəinki yaşayır, həmçinin hüquqi konstruksiyaları lakonik 

və sərrast dillə ifadə etməsi ilə bizi hələ də valeh edir. Məşhur yazıçı Stendal 

etiraf edirdi ki, öz ədəbi dilini təkmilləşdirmək üçün hər gün həmin Məcəlləni 

oxuyur. Fransa Mülki Məcəlləsinin şöhrəti və nüfuzu elə böyük idi ki, hətta 

deyirdilər ki, hər bir fransız kəndlisinin evində iki kitab var: Bibliya və Mülki 

Məcəllə. 

İlk Mülki Məcəllənin məhz Fransada qəbul olunması təsadüfi deyil. O, 

nəinki fransızlara, həmçinin bəşəriyyətə şəxsi azadlıq ideyalarını gətirən 

Böyük Fransa İnqilabının məntiqi nəticəsi idi. Tarixin məhz bu anından dövlət 

və hüququn ali məqsədi kimi İnsanın, onun azadlığı, hüquqları və ləyaqətinin 

olması fikri hökmran mövqeyə malik olmuşdur. 

Mülki hüququn indi də aktual mənbəyi (məhz mənbəyi, sadəcə tarixi 

abidəsi yox!) olan Roma hüququndan məlum olduğu kimi, insan azadlığı ilk 

növbədə özəl münasibətlərdə özünü daha bariz nümayiş etdirir. Dövlət bu 

münasibətlərə qarışmalı deyil, onları əsasən dispozitiv normalarla tənzimlə-

məlidir. Çünki insan dövlət üçün deyil, dövlət insan üçündür! Bu özəl (mülki) 

hüququn ali prinsipidir və onun Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəl-

ləsinin 6-cı maddəsində təsbit edilən digər prinsipləri bundan irəli gəlir. Məhz 

insan, xalq yox! Xalqın dövlət üçün deyil, dövlətin xalq üçün olması tezisi isə 

artıq publik (ictimai) hüququn ali prinsipidir. 

İnsanın iştirakçısı olduğu hüquqi münasibətlərin böyük əksəriyyəti məhz 

mülki (özəl) hüquqi xarakter daşıyır. Ən əsası isə insan hər an hansısa mülki 

hüquq münasibətinin (məsələn, mülkiyyət hüququ ilə bağlı) subyekti qismin-

də çıxış edir. Lakin mülki hüquq subyektinin (həm fiziki, həm də hüquqi 

şəxsin) sərbəstliyinin ən bariz nümunəsi onun bağladığı müqavilələrdir. Mülki 

hüquq subyektlərinin bərabərliyi və iradə sərbəstliyi, habelə, nəhayət, müqa-

vilə azadlığı Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 6.1.1, 6.1.2 və 

6.1.5-ci maddələrində təsbit edilmiş mülki qanunvericiliyin başlıca prinsiplə-

rindəndir. Dövlət cəmiyyətin iqtisadi rifahının artmasına xidmət edən bu prin-

siplərin realizasiyası üçün maksimal şərait yaratmalıdır. Dövlətin bu sahədə 
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ilk və ən vacib addımı yüksək hüquq texnikası əsasında sadə dillə yazılmış, 

əsasən dispozitiv müddəalardan ibarət olan Mülki Məcəllənin qəbuludur. 

Fransadan sonra hər bir ölkə mülki məcəlləyə malik olmağı özünə borc 

bilmişdir. Bu sənədin əhəmiyyətini nəzərə alaraq onu hətta qeyri-rəsmi olaraq 

qürurla ölkənin iqtisadi konstitusiyası adlandırmağa başladılar. İlk dövrlərdə 

qəbul edilən mülki məcəllələr Fransa təcrübəsindən qaynaqlanırdı: azadlıq ruhu 

və geniş xalq kütlələri üçün asan başa düşülən sadə dil onların prioriteti idi. 

Lakin XIX əsrin ikinci yarısında iqtisadi münasibətlər artıq xeyli 

mürəkkəbləşmişdi və yüksək qanunvericilik texnikasına söykənən adekvat 

hüquqi tənzimə zərurət yaranmışdı. Buna görə də XIX əsrin sonunda hüquq 

texnikası baxımından xeyli müəkəmməl olan Almaniya Mülki Qanunnaməsi 

qəbul edildi. Düzdür, həmin sənədin dili sadə deyildi və geniş xalq kütlələri 

üçüb deyil, daha çox peşəkar hüquqşünaslar üçün nəzərdə tutulurdu. Bir 

müddət sonra qəbul edilən İsveçrə Öhdəlik Qanunu isə Fransa Mülki 

Məcəlləsinin sadə dili və Almaniya Mülki Qanunnaməsinin yüksək hüquq 

texnikasını sintez etmişdir. Digər ölkələrin mülki məcəllələri məhz bu üç 

qanunvericilik aktından birini və ya bir neçəsini nümunə kimi götürmüşdür. 

Hətta Sovet İttifaqının mülki qanunvericiliyi də Almaniya təcrübəsinə 

əsaslanırdı. Düzdür, yalnız planlı dövlət iqtisadiyyatına söykənən SSRİ-də 

(təbii ki, onun tərkib hissəsi olan Azərbaycanda da) mülki qanunvericilik çox 

yarımçıq xarakter daşıyırdı: əsasən vətəndaşlar arasında olan məişət 

münasibətlərini və sosialist təşkilatları arasında inzibati xarakterli normativ-

hüquqi aktlardan irəli gələn bəzi münasibətləri tənzimləyirdi. Bolşeviklər 

hakimiyyətə gəldikləri ilk dövrdə ümumiyyətlə mülki hüququ ləğv etmək 

istəyirdilər, çünki bütün hüquq münasibətlərinin publik (ictimai) xarakter 

alacağını qət etmişdilər. Təbii ki, bu niyyət boş xülya idi: özəl münasibətlər 

insan təbiətinə xasdır, insanın təbiətini isə yalnız Allah dəyişə bilər. Son 

nəticədə məhz özəl münasibətlərə dair məhdudiyyətlər, insanın sərbəstliyinin 

boğulması SSRİ-nin süqutuna gətirdi. Beləliklə də, müstəqillik qazanmış 

keçmiş İttifaq respublikaları bazar iqtisadiyyatının prinsiplərinə və müasir 

tələblərə cavab verən mülki qanunvericilik qəbul etmək şansı qazandı. 

Müstəqilliyinin ilk 8 ili ərzində ölkəmiz Azərbaycan SSR-nin 1964-cü il 

11 sentyabr tarixli Mülki Məcəlləsinə (Sovet Azərbaycanının son Mülki 

Məcəlləsi) düzəlişlər etməklə kifayətlənirdi. Mülki Məcəllə hazırlamaq asan 

məsələ deyil. Fransa Mülki Məcəlləsinin hazırlanmasına 10, Almaniya Mülki 

Qanunnaməsinin hazırlanmasına isə 21 (!) il sərf olunmuşdur. Bu müddətlər 

ərzində layihələr bir neçə dəfə dərc edilmiş və geniş, hətta qızğın 

müzakirələrdən (hər fəsil, hər maddə, hər bənd, hər cümlə, hər ifadə, hər söz 

ətrafında!) keçmişdi. Fransada Napoleon şəxsən bu müzakirələrdə iştirak 

edirdi. Müqayisə üçün deyək ki, heç bu ölkələrin konstitusiyaları da bu qədər 

ilkin müzakirələrə səbəb olmamışdır. Bu da aydındır: axı söhbət adi vətəndaş 
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üçün bəlkə də heç maraqlı olmayan dövlət idarəçiliyindən (seçkilərdən və s.) 

deyil, onun gündəlik həyatı və dolanması üçün vacib olan sənədin – iqtisadi 

konstitusiyanın qəbulundan gedir! 

Əfsuslar olsun ki, müstəqilliyimizin 8-ci ilində – 28 dekabr 1999-cu ildə 

qəbul edilmiş və 1 sentyabr 2000-ci ildə qüvvəyə minmiş Mülki Məcəlləmiz 

əslində çox qısa vaxt ərzində hazırlanmış, onun layihəsi müzakirə üçün 

qabaqcadan dərc edilməmiş və ona dair hər hansı ictimai diskussiyalar 

aparılmamışdır. Qəbul olunmuş Məcəllə yalnız 5 ay sonra – 19 may 2000-ci 

ildə dərc edilmişdir. 1 iyun 2000-ci il tarixində Məcəllə artıq qüvvəyə 

minməli idi. Lakin 26 may 2000-ci il tarixli Qanunla Məcəllənin qüvvəyə 

minmə tarixi 1 sentyabr 2000-ci ilədək təxirə salındı. 

Milli qanunvericilik sistemimizin ən iri həcmli aktı elementar tələblərə 

cavab vermirdi: sənəddə saysız-hesabsız müxtəlif xarakterli (hüquqi, qram-

matik, texniki və s.) qüsurlar var idi, bəzi fəsillər hətta iki yerdə təkrarlanırdı! 

Ötən 13 il ərzində Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə xeyli 

düzəliş edilsə də, onun haqqında ümumi təəssürat yenə də mənfi olaraq qalır. 

Əvvəla, onu deyək ki, Mülki Məcəlləmizin dili çox qüsurludur. 

Cümlələrin böyük hissəsi sanki Azərbaycan dilində yazılmayıb. Elə mücərrəd 

cümlə və ifadələr də var ki, onların heç mənasını başa düşmək olmur. Təbii 

ki, hansısa adekvat hüquq texnikasından, sistemlikdən və terminologiya 

uyğunluğundan danışmağa belə dəyməz. Bütün bu göstəricilərə görə müstəqil 

Azərbaycanın Mülki Məcəlləsi Sovet Azərabycanının mülki məcəllələrindən 

xeyli geridədir. Həmin sənədlərlə müqayisədə üstünlük mövcud Məcəllənin 

daha iri həcmi (tənzimlənən münasibətlərin miqdarı çoxdur) və bazar 

iqtisadiyyatı prinsiplərinə əsaslanmasıdır. Lakin ümumi prinisplərə əsaslanan 

çoxsaylı məntiqsiz və ziddiyyətli hüquqi normalar kimə lazımdır? Yalnız 

təəccüb doğuran müəmmalı müddəaları necə tətbiq etmək olar?  

Beləliklə də, bizim Məcəllə nə Almaniya Mülki Qanunnaməsi kimi 

yüksək hüquq texnikasına, nə də Fransa Mülki Məcəlləsi kimi sadə dilə malik 

deyil. Bir daha təkrarlayırıq ki, Mülki Məcəllə əhəmiyyətinə görə 

Konstitusiyadan sonra ikinci yeri, həcminə görə isə ümumiyyətlə birinci yeri 

tutur. Lakin hüquq texnikasının səviyyəsi, qüsur və səhvlərin sayı baxımından 

Mülki Məcəlləmizin qanunvericilik sistemindəki rolu çox aşağıdır. Əlbəttə, 

burada məntiqi sual yaranır: Mülki Məcəlləmizin bu vəziyyətdə olmasının 

səbəbi nədir? Əslində, bu sualı iki hissəyə bölmək olar: 1) Mülki Məcəllə niyə 

belə pis hazırlanıb? 2) ötən 13 il ərzində Mülki Məcəlləyə xeyli düzəliş 

edilməyinə baxmayaraq, onun səviyyəsi niyə hiss ediləcək dərəcədə 

yaxşılaşmayıb (təqdim edilən kitab bunu tam təsdiq edir)? 

Qeyd edildiyi kimi, Mülki Məcəllənin hazırlanması uzunmüddətli və 

çox çətin prosesdir. Çünki mülki (özəl) hüquq əslində hüququn əsasıdır, təbii 

hüquqdur. Publik (ictimai) hüquq süni hüquqdur və yalnız cəmiyyətin siyasi 
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cəhətdən fəal olan (sayca xalqın çox az hissəsini təşkil edən) qrupların 

münasibətlərini tənzimləyir. 

Mülki hüquq münasibəti isə ilk növbədə cəmiyyət tərəfindən qəbul 

edilməlidir, onun ənənələri və cari tələbatına cavab verməlidir. Burada 

süniliyə yol vermək olmaz. Deməli, Mülki Məcəllənin müəllifləri müvafiq 

cəmiyyətin tarixi, təkamül yolu və ənənələrinə yaxşı bələd olmalıdırlar. Digər 

tərəfdən isə onlar həmin cəmiyyətin gələcək inkişaf istiqamətini də yaxşı 

təsəvvür etməlidirlər. Konkret olaraq bizim halda cəmiyyətimizin dörd amili 

nəzərə alınmalı idi: 1) Azərbaycan əhalisinin əksəriyyəti müsəlmandır və 

şüuraltı da olsa Şəriət normalarının bir qismi (məsələn, halal-haram 

meyarları) ölkəmizdə yaşayır; 2) Azərbaycan totalitar Sovet sistemindən 

təzəcə yaxa qurtarıb; 3) Azərbaycanın 200 ilə yaxın Rusiyanın tərkibində 

olması bizdə kontinental (roman-alman) hüquq sistemini bərqərar etmiş və 

hüquqşünaslarımızın təhsili də məhz bu yönlüdür; 4) Azərbaycan hüquqi 

dövlət və dünya üçün açıq olan sərbəst bazar iqtisadiyyatı qurur. 

Bütün bunları da bilmək əslində azdır. Necə ki, dəqiq elmlər sahəsində 

təbiətin qanunlarını sistemləşdirmək çətindir, cəmiyyətin də təbii qanunlarını 

sistemləşdirmək asan iş deyil. Belə demək mümkünsə, əgər publik hüquq 

normaları deduktiv xarakter (istədiyin normanı yaz və tətbiq et) daşıyırsa, özəl 

hüquq normaları induktiv xarakter daşıyır. Mülki hüquq normalarının təsbiti 

böyük təhlil və tədqiqatlar tələb edir. Başqa sözlə, Mülki Məcəlləni 

hazırlamaq üçün dərin elmi potensiala malik olmaq lazımdır. 

Böyük təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda mülki 

hüquq elmi və məktəbi həmişə zəif olub. Necə ki, gənclərimiz SSRİ dövründə 

hərbi xidmətdə ―rahat‖ yol (aşpaz, sürücü, tikinti işçisi və s.) axtarıblar, 

hüquşünaslarımız da həmişə hüquq-mühafizə orqanlarında işləmək arzusu ilə 

yalnız cinayət hüququna üstünlük veriblər. 

Təbii, elmi əsası olmayan qanunda qüsur da çox olur. Bununla belə, 

publik hüquq sahəsi üzrə bu o qədər də hiss olunmur, çünki onun normaları (bir 

daha təkrar edirik) mahiyyətcə süni xarakter daşıyır. Publik hüquq normasının 

müəllifinə əsasən üç şey tələb olunur: 1) dəqiq siyasi niyyət; 2) sağlam məntiq; 

3) hüquq texnikası. Lakin mülki hüquq normasının müəllifinə dərin və geniş 

elmi-praktiki bilik, habelə analoji xarici qanunvericiliyə bələd olmaq lazımdır. 

Biz hələ indi də eramızdan əvvəl yaranmış Roma mülki hüququna qibtə 

edir, ondan bəhrələnirik. Publik hüquqda belə hal müşahidə olunmur. Publik 

hüquq normaları zaman və məkan baxımdan azmüddətli və dardır. Hər bir 

ölkənin öz hüquq sistemi, öz hüquq metodları var. Lakin artıq sübut olunub 

ki, son nəticədə hər hansı mülki hüquq münasibəti bu və ya digər şəkildə 

(qanunla, presedentlə, adətlə) hər yerdə oxşar tənzimlənir (yalnız yerli ənənə-

lərdən irəli gələn ailə və vərəsəlik münasibətlərinə bu qayda nisbətən aiddir). 

Çünki söhbət təbii münasibətlərdən gedir. İnsanlar isə hər yerdə eynidir. 
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Xarici qanunvericiliyi bilmək onun müddəalarını tərcümə edib mexaniki 

olaraq milli qanunvericiliyimizə daxil etmək demək deyil. Burada bir neçə 

ölkənin nəinki qanunvericiliyinin, həmçinin hüquqi təcrübəsinin dərin təhlili 

tələb olunur. Əfsuslar olsun ki, bizdə xarici qanunvericiliyin müddəaları 

əsasən mexaniki olaraq milli qanunvericiliyimizə daxil edilir. Ən acınacaqlısı 

isə odur ki, qanun layihəsini hazırlayan məmur əksər hallarda optimal xarici 

təcrübəni də axtarmır, sadəcə əlinin altına düşən ilk xarici qanunu tərcümə 

edir. Təbii ki, bir çox hallarda bu Rusiya qanunvericiliyi olur. Bu da 

məmurlarımızın rus dilini nisbətən daha yaxşı bilməsi ilə bağlıdır. Mülki 

Məcəllə də istisna deyil. Onun bir sıra fəsilləri Rusiya Mülki Məcəlləsinin 

hərfi tərcüməsidir. Əlbəttə, Rusiyanın hüquq sistemi bizə çox yaxındır və bu 

baxımdan Rusiya təcrübəsinə müraciət etmək lazımdır. Lakin əvvəla Rusiya 

qanunvericiliyi də qüsurlardan azad deyil. Digər tərəfdən isə ümumiyyətlə 

yalnız bir ölkənin təcrübəsindən yararlanmaq məqsədəuyğun deyil. 

Bununla belə, konkret olaraq bizim Mülki Məcəllədə yalnız Rusiya 

təcrübəsi istifadə edilməyib. Onun hazırlanmasında Almaniya Mülki Qanun-

naməsinin də mühüm təsiri açıq-aydın görsənir. Lakin belə nəticədənsə, Rusi-

ya Mülki Məcəlləsini tam tərcümə edib qəbul etmək daha yaxşı olardı. Çünki 

Mülki Məcəllənin bəzi fəsilləri (əsasən Ümumi hissədə) Rusiyadan, bəziləri 

isə (əsasən Xüsusi hissədə) Almaniyadan götürülüb. Təbii ki, nəticədə Mülki 

Məcəllə sistemsiz sənədə çevrilib, çünki bu zaman nəinki terminologiyalar, 

ümumiyyətlə, oxşar və hətta eyni məsələlərə yanaşma fərqli alınıb. 

Almaniya Mülki Qanunnaməsindən götürülən fəsillərin bəzən bir qədər 

fərqli olması hiss olunur. Lakin bunun yalnız bir səbəbi var: bizim Mülki 

Məcəllənin hazırlanmasında alman mütəxəssisləri iştirak ediblər. Təbii ki, 

onlar Almaniya qanunvericiliyini bir qədər fərqli şəkildə öz təklifləri kimi 

irəli sürüblər. Nəticədə Almaniya Mülki Qanunnaməsindən götürülən fəsillər 

yalnız kompozisiya baxımından bir qədər fərqlidir. Lakin ümumi məna 

eynidir. Əsas problem isə odur ki, alman mütəxəssislərinin təklifləri hərfi 

tərcümə edilərək Mülki Məcəlləyə daxil edilib. Nəticədə Mülki Məcəllənin 

bir sıra müddəası mənasız və məntiqsiz ifadələr toplusuna çevrilib. 

Deyilənlər Mülki Məcəllənin hazırlanmasına aid idi. Yaxşı bəs niyə 13 

il ərzində vəziyyət əsasən dəyişməyib? Axı ölkədə qəbul edilən məhkəmə 

qərarlarında ən çox istinad edilən qanun məhz Mülki Məcəllədir. Niyə bu 

problemi qaldıran yoxdur? 

Məsələ burasındadır ki, üzdəniraq məmurların əli ilə ölkədə normativ-

hüquqi aktların tənqidi siyasi müxalifliyə bərabər tutulur. Məntiq sadə və 

primitivdir: ―parlamentin qəbul etdiyi və prezidentin təsdiq etdiyi qanun necə 

qüsurlu ola bilər axı?!‖ Əslində ölkəmizin siyasi müxalifətini seçki qanunveri-

ciliyindən başqa heç nə maraqlandırmır, o da yalnız seçki illərində. Bilmirik 

nə səbəbdən – xalqın maraqlarına həqiqətən biganəlik, yoxsa savadsızlığa 
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görə – bizdə hətta müxalifət də deyir ki, qanunvericiliyimizin səviyyəsi çox 

yaxşıdır, lakin icrası (tətbiqi) pis vəziyyətdədir. Bu mifdir! Heç bir normativ-

hüquqi akt Allah kəlamı deyil, buna görə də qüsurdan azad deyil. Hətta ən 

yüksək hüquq elmi potensialına malik olan ölkələrin qanunvericiliyində də 

qüsurlar var. Bizdə isə, qeyd etdiyimiz kimi, hüquq elmi və hüquq məktəbi 

yox dərəcəsindədir! Buna görə də qanunvericiliyimizin qüsuru da az deyil. 

Lakin təbii ki, publik qanunvericilik aktlarında qüsur daha azdır, çünki 

onların müəllifləri hətta zəif olsalar da, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinin Administrasiyasında və Milli Məclisin Aparatında sağlam 

məntiqə malik olan savadlı hüquqşünaslar onların səhvlərini aradan qaldıra 

bilirlər. Mülki qanunvericilik üzrə isə bu mümkün deyil. Sadəcə savadlı 

olmaq və sağlam məntiqə malik olmaq burada kifayət etmir. Heç kəs 

universal hüquqşünas ola bilməz. Mülki qanunvericilik aktının hazırlanması 

uzunmüddətli və çoxsaylı müzakirələr tələb edir. Prezidentin Administra-

siyasının və Milli Məclisin Aparatının hüquqşünaslarının isə buna fiziki 

imkanı çatmır. Nəticədə Mülki Məcəlləyə dair aidiyyatı dövlət orqanının 

hazırladığı düzəliş layihəsi ilə bağlı alternativ fikir olmur. Həmin orqanların 

məmurları da öz savadsızlığını ört-basdır etmək üçün qanunların tənqidinə 

siyasi don geyindirirlər. Sanki Milli Məclis və ya Prezident həmin naşı 

məmura səviyyəsiz qanun layihəsi hazırlamağı tapşırıb. Əksinə, hüquqi dövlət 

quran ölkə rəhbərliyi iqtisadi rifahda və investisiyalarda maraqlıdır. Bunun 

üçün isə təkmil mülki qanunvericilik tələb olunur. 

Təbii ki, dövlət orqanları Mülki Məcəlləyə düzəliş layihələrini sırf 

publik maraqlar çərçivəsində hazırlayırlar. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda hər 

hansı qanuna düzəliş bu məqsədlə edilir. Hər hansı qanun layihəsinin yaxşı 

mənada ―yiyəsi‖ var və bu da normal haldır. Mülki Məcəllənin isə belə 

―yiyəsi‖ yoxdur və məhz buna görə də onun səviyyəsi aşağıdır. Ötən 13 il 

ərzində Mülki Məcəlləyə edilən düzəlişlər də əsasən məhz hər hansı dövlət 

orqanının maraqlarından irəli gəlmişdir: məsələn, qiymətli kağızlar üzrə 

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin, 

sığorta müqaviləsi üzrə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin və 

s. Əlbəttə, onların düzəlişlərində də müəyyən qüsurlar var, lakin mənasız və 

məntiqsiz müddəalar yoxdur. Onların qüsurlu müddəaları ilə mübahisə etmək 

olar, hüquqi tənqidlə çıxış etmək olar, amma hər bir halda uzağı ikinci dəfə 

oxuyandan sonra mənasını başa düşmək olar. 

Mülki Məcəllənin publik maraq olmayan müddəalarına isə heç bir 

düzəliş edilmir, çünki maraqlı dövlət orqanı yoxdur. Bu kitabda şərhi verilən 

9 fəsil də əsasən məhz belə müddəalara aiddir. Çünki həmin fəsillər əsasən 

sırf özəl xarakter daşıyan işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi 

müqavilələrinə həsr olunur. Düzdür, onların tənzimində bəzən yersiz 

imperativ normalardan da istifadə olunur. Bu da Məcəlləmizin qüsurlarından 
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biridir: onun tərkibində heç 300 dispozitiv hüquq norması yoxdur. Sanki 

Mülki Məcəllə özəl deyil, publik hüququn mənbəyidir. 

Məlum olduğu kimi, mülki-hüquqi müqavilələr üç qrupa bölünür: 1) 

əmlakın verilməsi barədə müqavilələr; 2) işlərin görülməsi barədə 

müqavilələr; 3) xidmətlərin göstərilməsi barədə müqavilələr. Beləliklə, bu 

kitab son iki qrupa aiddir. İşlərin görülməsi ilə xidmətlərin göstərilməsinin 

fərqi nədən ibarətdir? İşlərin görülməsi üzrə təqdim edilən nəticə mütləq 

olaraq maddi xarakterli olmalı (maddi nəticə), yəni istənilən əşyanın 

hazırlanması və ya emalı, yaxud əşya üzərində hər hansı digər əməyin 

görülməsini nəzərdə tutmalıdır. Əks halda, söhbət işdən deyil, xidmətdən 

gedir. Öz növbəsində xidmətlərin göstərilməsi müqavilələri üzrə nəticə (ideal 

nəticə) ola da bilər, olmaya da bilər. 

Əslində, işlərin görülməsinə dair yalnız bir müqavilə növü var – podrat. 

Buna görə də həmin müqavilənin ―iş‖ və ya ―götürək iş‖, yaxud ―işlərin 

görülməsi‖ adlandırılması daha yaxşı olardı. Xidmətlərin göstərilməsinə 

gəldikdə isə demək lazımdır ki, bu tip müqavilənin növü çoxdur. Hətta Mülki 

Məcəllənin özündə də onların hamısını nəzərdə tutmaq qeyri-mümkündür. Bu 

kitabda xidmətlərin göstərilməsi üzrə Mülki Məcəllə ilə tənzimlənən nisbətən 

daha əhəmiyyətli olan 8 müqaviləyə dair şərh verilir. Onların dördü 

(brokerlik, ticarət nümayəndəliyi (agentliyi), kommersiya konsessiyası və 

turist xidmətlərinin göstərilməsi) qanunvericiliyimizdə ilk dəfə tənzimlənir. 

Onların beşinin adının fərqli olması yaxşı olardı: ―tapşırıq‖ əvəzinə ―vəkalət‖, 

―brokerlik‖ əvəzinə ―maklerlik‖, ―ticarət nümayəndəsi (agent)‖ əvəzinə 

―kommersiya agentliyi‖, ―kommersiya konsessiyası‖ əvəzinə ―distribütorluq‖, 

―saxlama‖ əvəzinə ―əmanət‖. Hər bir müqavilənin öz predmeti olsa da, 

onların üçünü – tapşırığı, ticarət nümayəndəliyini (agentliyini) və komissiyanı 

– vahid qrupa (özgə işlərinin aparılması meyarı üzrə) aid etmək olar. Nəzəri 

baxımdan onların üçü də təmsilçilik münasibətlərini tənzimləyir. 

Kitabdakı Mülki Məcəllənin 9 fəslinin hər bir maddəsinin şərhi bənd-

bənd verilmişdir. Bu zaman oxucunun işini asanlaşdırmaq üçün şərh edilən 

bəndlə bağlı olan Mülki Məcəllənin digər maddə və bəndlərinə dair qarşılıqlı 

istinadlar verilmişdir. İlk dəfə bu metoddan ―Alqı-satqı: Mülki Məcəllənin 

Kommentariyası‖ kitabında (Elçin Qarabalov, Əkrəm Həsənov, Bakı, 

―Abşeron‖ nəşriyyatı, 2007) istifadə edilmişdir. Hər fəslin əvvəlində giriş 

xarakterli geniş təhlil aparılır. Bu təhlil sırf nəzəri xarakter daşımır, mühüm 

praktiki əhəmiyyət də kəsb edir. Çünki kitabdakı müqavilə növlərinin hətta 

anlayışı və predmeti də birmənalı deyil və burada bəzi qarışıqlıq mövcuddur. 

Bəndlərin şərhi zamanı biz mümkün qədər təfərrüatlı olmağa çalışmış, nəinki 

Mülki Məcəllənin, ümumiyyətlə qanunvericiliyin sistemli fenomen olmasını 

rəhbər tutmuşuq. Buna görə də şərh zamanı həm Mülki Məcəllənin digər 

müddəalarına, həm də başqa qanunvericilik aktlarına istinad verilir. 
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Şərh zamanı digər ölkələrlə müqayisədə əsasən bizimlə birgə 

kontinental (roman-alman) hüquq sisteminə aid olan Fransa, Almaniya, 

İsveçrə və Rusiya qanunvericiliyindən və təcrübəsindən istifadə olunur (lakin 

bu o demək deyil ki, şərh zamanı ingilis-amerikan hüquq sisteminə müraciət 

olunmur). Bu da təsadüfi deyil: ilk üç ölkənin mülki qanunvericiliyi 

ümumbəşəri əhəmiyyətə malikdir. Rusiya təcrübəsi isə tarixi-hüquqi bağlılıq 

kontekstində bizim üçün əhəmiyyətlidir. Ən əsası isə bizim Mülki Məcəllənin 

hazırlanması zamanı da məhz bu ölkələrin qanunvericiliyindən istifadə 

olunub. Qeyd edildiyi kimi, Məcəlləmizin dili bir çox hallarda ağır, bəzən isə 

ümumiyyətlə başa düşülən deyil. Bu baxımdan şərh edilən bənddə ifadə 

edilən fikirlərin mənası (qanunvericinin niyyəti) bəzən onun tərcümə edildiyi 

xarici qanunvericilik aktından (xüsusi ilə bu Almaniya Mülki Qanunnaməsinə 

aiddir) daha yaxşı bəlli olur.  

Bu kitaba ehtiyac varmı? Axı Azərbaycanda yerli hüquqi kitablara 

maraq azdır. Gizli deyil ki, onların böyük əksəriyyəti xarici (əsasən rus) 

dildən tərcümədən başqa bir şey deyil və milli qanunvericiliyimizə az 

aidiyyatı var. Təbii ki, bu halda oxucu haqlı olaraq orijinalı oxumağa üstünlük 

verir. Hətta ―şərh‖ və ya ―kommentariya‖ adı ilə yazılan kitabların da 

mətnindən adətən onların dərslik və ya monoqrafiya olması məlum olur. 

Qanunvericiliyin həqiqi kommentariyası olan kitabların əksəriyyəti isə çox 

qısa şərhlərlə kifayətlənir (əksər hallarda şərh edilən müddəanı müəllifin öz 

sözləri ilə izah etməsi ilə). Halbuki, qanunvericiliyimiz xeyli mürəkkəbləşib. 

Buna görə də təcrübə üçün onun dərin və ətraflı şərhi günün tələbidir. Başqa 

sözlə, Azərbaycanda milli qanunvericiliyə əsaslanan hüquqi ədəbiyyat 

sahəsində tələb var, məhz adekvat təklif yoxdur! Bu kitabdakı fəsillərin 

təcrübə üçün əhəmiyyəti isə olduqca böyükdür. 

Bizim təcrübədə çox zaman müqavilələr sadəcə ―müqavilə‖ və ya uzağı 

―xidmət müqaviləsi‖ ya ―xidmətlərin göstərilməsi müqaviləsi‖ (hətta işlərin 

görülməsini nəzərdə tutsa da) adlanır. Bəzən ona görə ki, müqaviləni tərtib 

edənlər nəinki bizim Mülki Məcəlləni, ümumiyyətlə, mülki hüquq 

nəzəriyyəsini də zəif bilirlər. Bəzən isə müqavilənin tərtibatçıları ingilis-

amerikan hüquq sisteminin yanaşmasını yamsılayırlar: uzun-uzadı ətraflı 

müqavilələr tərtib edərək sifarişçi (müştəri, rəhbərlik) qarşısında öz 

əhəmiyyətlərini şişirdirlər və müqavilənin təfsirini bəd ayaqda məhkəmənin 

öhdəsinə buraxırlar. Lakin əslində onlar bununla canlarını qurtarmırlar. Çünki 

məhkəmə həmin müqavilələri hüququn ümumi prinsipləri və müqavilənin 

mətni ilə yanaşı Mülki Məcəllənin konkret müddəaları əsasında təfsir edir. 

Məhkəmə hər hansı müqavilənin modelini ilk növbədə Mülki Məcəllədə 

axtarır və ünsürlərinə (o cümlədən qarışıq müqaviləyə dair) uyğun onun 

müddəalarını tətbiq edir. Buna görə də bizim Mülki Məcəllənin müddəaları 

aktualdır və onlardan qaçmaq mümkün deyil. Qane etmirsə, 
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təkmilləşdirilməsi məsələsini qaldırmaq lazımdır. Başqalarının yad hüquqi 

sistem çərçivəsində hazırladığı standart müqavilələri sifarişçiyə öz məhsulu 

kimi sırıyıb ingilis-amerikan hüquq sisteminin nüfuzu arxasında gizlənmək 

isə peşəkarsızlıqdır. Öz qanunvericiliyimizi bilmək və tətbiq etmək lazımdır! 

Bu kitab əlbəttə ki, yalnız bir şəxsin mülahizələridir və ən azı buna görə 

subyektivdir və şübhəsiz ki, qüsur və səhvlərdən azad deyil. Buna görə də 

müəllif akram.hasanov@ijs.az ünvanına göndərilən, yaxud başqa yolla, o 

cümlədən dərc edilməklə bildirilən hər bir irad və təklifə görə qabaqcadan öz 

dərin minnətdarlığını bildirir və bunu etməyinizi xahiş edir. Unutmayın ki, 

Sizin rəyiniz hüquqi dövlət quran Vətənimizə, bütün xalqımıza lazımdır. Ən 

azı ona görə ki, Mülki Məcəllə kimi əhəmiyyətli sənədə görə xəcalət 

çəkməyək. Axı bizim heç Napoleon kimi 40 qələbəmiz də yoxdur. Heç 

olmasa yaxşı Mülki Məcəlləmiz olsun! 
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39-cu fəsil. PODRAT 
 

 

 1. Məlum olduğu kimi, mülki-hüquqi müqavilələr üç qrupa bölünür: 1) 

əmlakın verilməsi barədə müqavilələr; 2) işlərin görülməsi barədə müqavi-

lələr; 3) xidmətlərin göstərilməsi barədə müqavilələr. Bu təsnifat Azərbaycan 

Respublikasının möcvud mülki qanunvericiliyində də öz əksini tapmışdır. 

Belə ki, məsələn, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 

(bundan sonra MM-nin) 402.1-ci maddəsində (―İlkin müqavilə‖) qeyd olunur 

ki, ilkin müqaviləyə görə tərəflər həmin müqavilədə nəzərdə tutulmuş 

şərtlərlə əmlakın verilməsi, işlərin görülməsi və ya xidmətlərin göstərilməsi 

barədə gələcəkdə müqavilə (əsas müqavilə) bağlamağı öhdələrinə götürürlər. 

Nəzərə alsaq ki, mahiyyət etibarı ilə ilkin müqavilə gələcəkdə bağlanacaq hər 

hansı müqaviləyə aid ola bilər, bütün müqavilələrin üç qrupdan birinə daxil 

olması təsdiqlənir. MM-nin digər maddələrində də bu yanaşmanın şahidi 

oluruq: 13 (―Sahibkarlıq fəaliyyəti‖), 385 (―Öhdəlik anlayışı‖), 398.3 

(―Qiymət‖), 451 (―Öhdəliyin borclunun hesabına icrası‖), 870.1 (―Rentanın 

forması və miqdarı‖), 1206 (―Vəsiyyət tapşırığının predmeti‖) və s. 

 Sözügedən təsnifat yalnız mülki qanunvericilikdə deyil, qanunvericili-

yin digər sahələrində də təsbit edilmişdir: məsələn, Azərbaycan Respublika-

sının Vergi Məcəlləsi (13.2.16.3, 14, 159-cü maddələr və s.), ―İstehlakçıların 

hüquqlarının müdafiəsi haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1-ci 

maddə), ―Lotereyalar haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu (2.0.2, 

2.0.12 və 3.1-ci maddələr) və s. 

 Bununla belə, hər hansı müqavilənin müəyyən qrupa aid edilməsi 

problem doğura bilər. Söhbət yalnız qarışıq müqavilədən (MM-nin 390.4-cü 

maddəsi), yəni müxtəlif müqavilələrin ünsürlərini əhatə edən müqavilədən 

getmir. Çünki bu halda tərəflərin razılaşmasından və ya qarışıq müqavilənin 

mahiyyətindən ayrı hal irəli gəlmirsə, qarışıq müqavilə üzrə tərəflərin münasi-

bətlərinə qarışıq müqavilədə ünsürləri olan müqavilələrə dair qaydalar 

müvafiq hissələrdə tətbiq edilir. Təbii ki, bir müqavilə çərçivəsində müxtəlif 

mahiyyətli hüquqi münasibətlər mövcuddursa, hər birinə aidiyyatı hüquq 

normalarının tətbiqi heç bir problem yaratmır. 

Əsas problem doğuran isə konkret hüquqi münasibətə hansı müqa-

viləyə dair qaydaların tətbiq edilməsinin müəyyənləşdirilməsində çətinliyin 

yaranmasıdır. Məlum olduğu kimi, hər bir təsnifat, hər hansı bölgü nisbidir. 

Buna görə də təcrübədə elə müqaviləyə rast gəlmək olar ki, onun əsasında 

yaranan münasibət eyni zamanda bir neçə müqavilənin ünsürlərinə uyğun ola 

bilər. Məsələn, bəzən podrat və alqı-satqı müqavilələrini ayırmaq çətin ola 

bilər (bu məsələyə biz hələ toxunacağıq). 
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Bununla belə, nəzəri baxımdan əmlakın verilməsi barədə müqavilələr 

qrupuna daxil olan müqavilələri eyniləşdirmək nisbətən asandır. Çünki MM-

nin 135.2-ci maddəsində (―Əşya hüququnun obyektləri‖) mülki hüquq 

münasibətlərinin obyekti kimi əmlakın tərifi verilmişdir: istənilən əşyaların və 

qeyri-maddi əmlak nemətlərinin toplusu. 
 

2. Daha ciddi problem isə işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi 

barədə müqavilələrin fərqləndirilməsindədir. Əmlakın verilməsi barədə mü-

qavilələrdən fərqli olaraq, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi ba-

rədə müqavilələrin predmeti əmlak deyil, hər hansı fəaliyyətdir. Sadə desək, 

bu müqavilələr üzrə borclu kreditora nə isə verməli deyil, onun üçün nə isə 

etməlidir. Buna görə də müqavilə predmeti olan bu fəaliyyətin hansı hallarda 

iş, hansı hallarda isə xidmət olması problemin məğzidir. Təbii ki, məişətdə və 

bəlkə də hətta filoloji baxımdan bu terminlərin ciddi fərqi yoxdur. İş görən 

xidmət göstərir, xidmət göstərən isə iş görür. Lakin məsələnin hüquqi təs-

nifatla bağlı olması və bu təsnifatın sırf nəzəri deyil, həm də real praktiki əhə-

miyyət daşıması iş və xidmət arasında fərqin müəyyən edilməsini zəruri edir. 

Əmlakdan fərqli olaraq, iş və xidmətin tərifi MM-də verilməyib. Digər 

normativ-hüquqi aktlarda da onların birmənalı anlayışları mövcud deyil. Belə 

ki, məsələn, ―Dövlət satınalmaları haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 1-ci maddəsində işlər dedikdə ―binanın, qurğunun və ya obyektin 

layihələşdirilməsi, tikintisi, yenidən qurulması, sökülməsi, təmiri, o cümlədən 

tikinti meydançasının hazırlanması, avadanlığın qurulması, inşaat, 

quraşdırma, tamamlama və ya torpaq işləri, habelə bunlarla əlaqədar qazma, 

geodeziya, elmi-konstruktor, geoloji kəşfiyyat, peykdən çəkiliş, nəşr və çap 

işləri, seysmik tədqiqat və satınalma müqaviləsinə əsasən digər işlər‖, 

xidmətlər dedikdə isə ―mallardan və işlərdən başqa hər hansı digər satınalma 

predmeti‖ başa düşülür. Göründüyü kimi, burada iş və xidməti biri-birindən 

fərqləndirən meyar müəyyən edilməmişdir. Buna görə də borclunun hər hansı 

hərəkətini iş hesab etmək olar. Təsadüfi deyil ki, elə həmin maddədə işləri 

görən və xidmətləri göstərən eyni terminlə (―podratçı‖) adlandırılır. 

Bu fəslin şərhi zamanı biz Azərbaycan Respublikasının qanunveri-

ciliyində iş və xidmətlər arasında hüquqi fərqin müəyyən edilməməsi hallarını 

bir daha vurğulayacaq və bunun törətdiyi hüquqi problemlərə toxunacağıq. 
 

3. Qeyd etmək lazımdır ki, iş və xidmətin fərqi problemi xarici 

ölkələrdə də mövcuddur. Düzdür, ingilis-amerikan hüquq sistemində bu 

problem aktual deyil, çünki presedent hüququna söykənən bu sistemdə mülki 

hüquqi münasibətlər, bir qayda olaraq, çox təfərrüatlı müqavilələrlə (məsələn, 

şəxsi kirayə müqaviləsi – contract of work and labour, tikinti podratı 

müqaviləsi – building contract, construction contract) tənzimlənir. Bu 

ölkələrdə müqavilənin rolu olduqca əhəmiyyətlidir. Buna görə də onlarda 
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müvafiq təşkilatlar (Birləşmiş Müqavilə Tribunalı – Joint Contract Tribunal, 

Tikinti mühəndisləri İnstitutu – Institute of Civil Engineers və s.) tərəfindən 

hazırlanmış nümunəvi müqavilələrə xüsusi önəm verilir. 

Bu hüquq sistemi qrupuna daxil olan bəzi ölkələrdə isə müqavilələrin 

işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsinə bölünməsi etiraf edilsə də, 

bunun heç bir hüquqi nəticəsi nəzərə çarpmır və qanunvericilikdə hər iki növə 

aid olan müqavilələr eyni cür tənzimlənir. Məsələn, Kanadanın Kvebek 

əyalətinin Mülki Məcəlləsinin beşinci kitabının ikinci hissəsinin 8-ci fəsli 

―Podrat və ya xidmətlər haqqında müqavilə‖ adlanır və hər iki növ müqaviləni 

identik qaydada tənzimləyir. 

Amma kontinental (roman-alman) hüquq sistemi qrupuna daxil olan 

ölkələrdə bu məsələ aktualdır. Və bunun da tarixi kökləri var. Məlumdur ki, 

kontinental hüquq sistemi Roma hüququnun ənənələrinə söykənir. Roma 

hüququnun müqavilələr sistemində kirayə müqaviləsi (locatio conductio) 

xüsusi yer tuturdu və üç növə bölünürdü: 1) locatio conductio rei (əşya 

kirayəsi); 2) locatio conductio operis (iş kirayəsi) və 3) locatio conductio 

operarum (xidmət kirayəsi). Hər üç müqavilə növünü birləşdirən amil nəyin 

isə əvəzli qaydada təqdim edilməsi, fərqləndirici amil isə təqdim edilənin 

mahiyyəti idi. Əşya kirayəsi müqaviləsinə görə hər hansı daşınar və ya 

daşınmaz əşya, iş kirayəsi müqaviləsinə görə iqtisadi nəticəsinə (opus) 

təminat verilən hər hansı əmək, xidmət kirayəsi müqaviləsinə görə isə iqtisadi 

nəticəsinə təminat verilməyən hər hansı əmək təqdim edilməli idi. 

Beləliklə də, əgər xidmət kirayəsi müqaviləsi üzrə sifarişçi təkcə 

təqdim edilən əməklə kifayətlənirdi isə, iş kirayəsi müqaviləsi üzrə həm də 

təqdim edilən əməyin nəticəsində maraqlı idi. Digər tərəfdən isə xidmət 

kirayəsi müqaviləsi bilavasitə sifarişçinin rəhbərliyi ilə icra edilirdi isə, iş 

kirayəsi müqaviləsi işçi tərəfindən sərbəst şəkildə icra edilirdi və buna görə də 

bütün riskləri özü daşıyırdı. Beləliklə də xidmət kirayəsi müqaviləsi müasir 

əmək müqaviləsinin, iş kirayəsi müqaviləsi isə çağdaş podrat müqaviləsinin 

təməlini təşkil edirdi. 

 

4. Bununla belə, hazırda mövcud olan digər müqavilələrin iş və ya xid-

mət müqaviləsi olması məsələsi ayrı-ayrı ölkələrdə fərqli cür həll olunur. 

Burada başlıca meyar iş müqaviləsi üzrə təqdim edilməli olan nəticənin maddi, 

yaxud qeyri-maddi xarakterli olmasından asılıdır. Əgər təqdim edilən nəticə 

mütləq maddi olmalıdırsa, onda podrat müqaviləsindən başqa digər iş 

müqaviləsinə yer yoxdur və beləliklə də bütün digər müqavilələr xidmət müqa-

viləsi hesab olunmalıdır. Belə olduğu təqdirdə, dilimizə yad olan rus mənşəli 

―podrat‖ sözünə də heç bir ehtiyac yoxdur və şərh edilən fəsil elə birbaşa ―İş‖ 

və ya ―Götürək iş‖, yaxud ―İşlərin görülməsi‖ adlandırıla bilər. Əksinə, əgər 

təqdim edilən nəticə qeyri-maddi də ola bilərsə, nəticəsinə təminat verilən 
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bütün digər müqavilələr də iş müqaviləsi hesab olunmalıdır. Bu halda ənənəni 

pozmamaq naminə ―podrat‖ sözünü saxlamaq daha məqsədəuyğundur. 

Bu fəslin şərhi zamanı biz bu məsələ üzərində də xüsusi olaraq 

dayanacağıq, çünki hətta podrat müqaviləsinin özü üzrə təqdim edilən 

nəticənin maddi, yaxud qeyri-maddi xarakterli olması məsələsi mübahisəlidir. 

Bu isə problemi daha da qəlizləşdirir və haqlı sual doğurur ―Podrat nədir?‖ 

İşlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi müqavilələrinin 

fərqləndirilməsi, o cümlədən podrat müqaviləsinin dəqiq anlayışının müəyyən 

edilməsi sırf nəzəri problem deyil və bir çox hallarda mühüm praktiki 

əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, məsələn, MM-nin 776-cı maddəsi (Bax həmin 

maddənin şərhinə) podrat müqaviləsi üzrə xüsusi iddia müddətləri və onların 

axımı qaydasını müəyyən edir. Bunun konkret praktiki əhəmiyyəti bağlanmış 

müqaviləyə ümumi iddia müddətlərinin (MM-nin 373.2-ci maddəsinə uyğun), 

yoxsa podrat müqaviləsi üçün müəyyən edilən xüsusi iddia müddətlərinin 

tətbiqi məsələsinin necə həll olunmasından ibarətdir. 

Bütövlükdə işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi üzrə 

müqavilələrin fərqləndirilməsi məsuliyyət məsələsi ilə də bağlıdır və buna 

görə çox vacibdir. Belə ki, məsələn, MM-nin 1099-cu maddəsinə əsasən 

hüquqi və ya fiziki şəxs öz işçisinin törətdiyi mülki hüquq pozuntusu (delikt) 

üçün məsuliyyət daşıyır və əmək (qulluq, mənsəb) vəzifələrinin icrası zamanı 

işçisinin vurduğu zərərin əvəzini ödəməlidir. Burada işçi dedikdə əmək 

müqaviləsi və mülki hüquq müqaviləsi üzrə iş görən fiziki şəxs nəzərdə 

tutulur və beləliklə də xidmət göstərən şəxsin vurduğu zərərə toxunulmur. Bu 

isə zərər vuran tərəfin bağlanılan müqavilənin xidmət müqaviləsi olmasının 

iddia edilməsində maraqlı edir. 

Podrat müqaviləsinin digər müqavilələrdən dəqiq fərqlənidirlməsi 

xarici elementli mülki hüquqi münasibətlərə tətbiq olunmalı hüquq 

normalarının müəyyənləşdirilməsi üçün də çox vacibdir. ―Beynəlxalq xüsusi 

hüquq haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 25.1.6-cı 

maddəsinə əsasən podrat müqaviləsi tərəfləri arasında həmin müqaviləyə 

tətbiq edilməli hüquq barədə razılıq olmadığı halda, müqaviləyə podratçının 

təsis olunduğu, yaşadığı və ya əsasən fəaliyyət göstərdiyi ölkənin hüququ 

tətbiq edilir. Həmin Qanunun 25.2.2-ci maddəsinə görə isə tikinti podrat 

müqavilələrinə belə fəaliyyətin həyata keçirildiyi və ya müqavilə ilə nəzərdə 

tutulan nəticələrin yarandığı ölkənin hüququ tətbiq edilir. 

Göstərilənlərlə bərabər qeyd etmək lazımdır ki, işlər istehlakçı üçün 

görüldükdə və ya xidmətlər istehlakçıya göstərildikdə, yaranan hüquqi 

münasibətlərə eyni ilə ―İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında‖ 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu tətbiq edilir. Həmin Qanunun 1-ci 

maddəsinə görə istehlakçı şəxsi tələbatını ödəmək məqsədi ilə mal, iş və 

xidmətlərdən istifadə edən, onları alan, sifariş verən, yaxud almaq və ya 
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sifariş vermək niyyəti olan şəxsdir. Bununla yanaşı Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 15 aprel 1998-ci il tarixli 80 saylı Qərarı ilə təsdiq 

edilmiş ―Azərbaycan Respublikasında ticarət, məişət və digər növ xidmət (iş 

görülməsi, xidmət göstərilməsi) Qaydaları‖nın tələbləri də gözlənilməlidir. 

 

5. Şərh edilən fəsildə Almaniya Mülki Qanunnaməsinin (yeddinci fəsil 

―Podrat müqaviləsi və oxşar müqavilələr‖) təsiri hiss olunur. Bununla belə 

bütövlükdə şərh edilən fəsil heç bir xarici ölkənin mülki qanunvericiliyini 

təkrarlamır. Ümumiyyətlə, bu, təqdirəlayiqdir: milli qanunvericilik aktlarının 

hazırlanması zamanı xarici təcrübə təhlil edilməli və nəticədə müəlliflər yerli 

ənənə və şəraitə uyğun təkmil sənədi ortaya qoymalıdırlar. Amma təəssüflə 

qeyd etmək lazımdır ki,  şərh olunan fəsildə təsbit edilmiş xarici 

qanunvericilik aktlarının müddəaları əsasən Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə uyğun deyil, fəslin müəlliflərinin öz mülahizəsinin bəhrəsi 

olan normalar isə əlavə suallar yaradır. Bütövlükdə isə fəslin özü sistemsiz 

(maddələr məntiq ardıcıllığı ilə düzülməyib) və boşluqlarla doludur. 

Buna görə də müəlliflər podrat müqaviləsini tənzimləyən təkmil fəsil 

hazırlaya bilmirdilərsə, bütövlükdə hər hansı bir xarici dövlətin mülki 

qanunvericiliyini əsas götürsəydilər, daha yaxşı olardı. Bu baxımdan tarixi-

hüquqi ənənələri nəzərə alaraq, Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsindən 

(37-38-ci fəsillər: ―Podrat‖ və ―Elmi-tədqiqat, təcrübə-konstruktor və 

texnoloji işlərin görülməsi‖) istifadə məqsədəuyğun idi. 

Məlum olduğu kimi, mövcud MM qüvvəyə minənədək qüvvədə 

Azərbaycan SSR-nin 1964-cü il 11 sentyabr tarixli Mülki Məcəlləsi idi. Həmin 

Məcəllədə podrata iki fəsil həsr edilmişdi: ―Podrat‖ (31) və ―Əsaslı tikintidə 

podrat‖ (32). Möcvud MM-də əsaslı tikintidə podrat tənzimlənməsə də, 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 iyun 1994-cü il tarixli 228 

saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Əsaslı tikintidə podrat müqavilələri haqqında 

Qaydalar‖ hələ də mövcuddur. ―Beynəlxalq xüsusi hüquq haqqında‖ 

Azərbaycan Respublikasının Qanununun 25.2.2-ci maddəsində də tikinti 

podrat müqaviləsi xatırlanır. Təbii ki, podratın bu növü olduqca vacibdir və 

xüsusi hüquqi tənzimi labüddür. Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 

37-ci fəslinin (―Podrat‖) 3-cü paraqrafı (―Tikinti podratı‖) bütövlükdə bu 

məsələyə həsr olunub. Buna görə də tikinti podratının tənziminə ehtiyac 

varsa, niyə də bizə ən yaxın hüquq sisteminin təcrübəsindən istifadə etməyək? 

Yeri gəlmişkən, Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsində podratın 

digər növləri də tənzimlənmişdir və orada istifadə olunan terminologiya 

Azərbaycan Respublikasının digər normativ-hüquqi aktlarında istifadə olunur. 

Məsələn, ―Kommersiya sirri haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 15.1-ci maddəsində ―elmi-tədqiqat, təcrübə-konstruktor və 

texnoloji işlərin yerinə yetirilməsi müqavilələri‖ xatırlanır. Qeyd edildiyi 
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kimi, Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 37-ci fəsli ―Podrat‖, 38-ci 

fəsli isə məhz ―Elmi-tədqiqat, təcrübə-konstruktor və texnoloji işlərin 

görülməsi‖ adlanır. ―Kommersiya sirri haqqında‖ Azərbaycan Respub-

likasının Qanununun 15.2-ci maddəsi isə podrat müqaviləsinin adını çəkir. 

Nəticədə həmin Qanunun 15-ci maddəsi ―nou-hau‖ya dair hüquqlarla bağlı 

podrat müqaviləsi və elmi-tədqiqat, təcrübə-konstruktor və texnoloji işlərin 

yerinə yetirilməsi müqavilələri üçün fərqli hüquqi rejim müəyyənləşdirir, 

halbuki Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyindən fərqli olaraq, bizim 

qanunvericilik həmin müqavilələri biri-birindən ayırmır. 

Beləliklə, bəzi normativ-hüquqi aktlarmızın müəllifləri terminolo-

giyaların dəqiqliyinə varmadan Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyindən 

istifadə etməkdən çəkinmirlər. Nəticədə isə qanunvericiliyimizdə pərakən-

dəlik və ziddiyyətlər yaranır. 

Təbii ki, Rusiya Federasiyasının qanunvericilində də çoxlu problemlər 

mövcuddur. Qanunvericiliyində problem olmayan ölkə yoxdur. Lakin 

Rusiyada normativ-hüquqi aktlar, bizdən fərqli olaraq, elmi əsaslarla və uzun 

müddət ərzində hazırlanır. Qanunvericiliyin hazırlanmasına bu cür yanaşan 

ölkələrin hüququ daha sistemli olur. Buna görə də milli normativ-hüquqi 

aktların hazırlanması zamanı həmin ölkələrin qanunvericilindən geniş istifadə 

edilməli, sonradan isə həmin aktlar yerli təcrübənin tələblərinə uyğun 

təkmilləşdirilməlidir. Məsələn, MM-nin 51-53-cü fəsilləri (―Bank əmanəti‖, 

―Bank hesabı‖ və ―Mülki dövriyyənin iştirakçıları arasında hesablaşmalar‖) 

bütövlükdə Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsindən (44-46-cı fəsillər) 

götürülmüşdü. Lakin hazırda həmin fəsillərə biz bir sıra düzəlişlər etmişik və 

nəticədə onlar hətta Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsində olan 

fəsillərdən daha təkmildir. 

Beləliklə də, sistemsiz və səliqəsiz şəkildə hazırlanan şərh edilən 

fəsildə xeyli qüsurlar mövcuddur. Həmin qüsurlar geniş şərh ediləcəkdir. 

Yekunda onu da qeyd edək ki, şərh edilən fəsildən 761-ci maddə 

çıxarılmışdır. Həmin maddənin müddəası MM-nin 760-cı maddəsinə (Bax 

həmin maddənin şərhinə) daxil edilmişdir. 

 

Maddə 752. Podrat müqaviləsi 

 

752.1. Podrat müqaviləsinə görə podratçı müqavilədə nəzərdə 

tutulan işi icra etməyi, sifarişçi isə podratçıya razılaşdırılmış muzd 

ödəməyi öhdəsinə götürür. 

752.2. Əgər podratda hər hansı məmulatın hazırlanması nəzərdə 

tutularsa və podratçı onu özünün əldə etdiyi materiallardan hazırlayarsa, 

hazırlanmış məmulata mülkiyyəti sifarişçiyə verir. Əgər əvəz edilən əşya 

hazırlanmışdırsa, alqı-satqı qaydaları tətbiq edilir. 



 19 

752.3. Podratla bağlı smetanın tərtibi, əgər razılaşmada ayrı 

qayda müəyyənləşdirilməyibsə, ödənilmir. 

 

 1. Şərh edilən maddə bütövlükdə podrat müqaviləsinin anlayışını 

verməyə cəhd etsə də, bu cəhd uğursuz alınmış və nəticədə podrat 

müqaviləsinin ünsürləri tam əhatə olunmamışdır. Məsələn, podrat 

müqaviləsinin bağlanması, müddəti və digər məsələlər nəinki şərh edilən 

maddədə, ümumiyyətlə, şərh edilən fəsildə təsbit olunmamışdır. Buna görə də 

həmin məsələlər üzərində ayrıca dayanmaq zəruridir. 

 

 2. Podrat müqaviləsi həm şifahi, həm də yazılı (sadə və ya notarial) 

formada bağlanıla bilər. Bununla belə, məişət podratı müqavilələri istisna 

olmaqla, podrat müqavilələrinin əksəriyyəti yazılı formada bağlanılır. 

 Sifarişçi dövlət qurumudursa, podrat müqaviləsi yazılı formada 

bağlanmalıdır. Həmin müqavilənin nümunəsi Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 28 fevral 2003-cü il tarixli 34 saylı ―Mallar (işlər və 

xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi»nin təsdiq edilməsi 

haqqında Qərarı‖ ilə təsdiq edilmişdir. 

Tikinti işlərinin görülməsi ilə bağlı podrat müqaviləsi də yazılı 

formada bağlanmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 iyun 

1994-cü il tarixli 228 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Əsaslı tikintidə podrat 

müqavilələri haqqında Qaydalar‖ın 3.1-ci bəndi həmin müqaviləyə dair 

konkret tələblər müəyyən edir: podrat müqaviləsinin tərkibi onun ayrılmaz 

hissəsi sayılan əlavə sazişlər, qoşmalar, cizgilər (çertyojlar), təsnifatlar, 

smetalar, razılaşma protokolları, cədvəllər və s. daxil olmaqla, bütün sənəd və 

materialların siyahısından ibarət olur. Müqavilənin mətnində sifarişçinin 

tapşırığı (işlərin siyahısı, obyektin təsviri) ümumi şəkildə şərh edilir və 

müqavilə qoşmalarında aşağıdakı kimi xırdalanır: 

1) sifarişçi və podratçının rekvizitləri və tam adları; 

2) müqavilənin dəyəri; 

3) işlərin başlanma və qurtarma müddəti; 

4) ödəmə və hesablaşmanın qayda və şərtləri; 

5) tərəflərin öhdəlikləri; 

6) işlərin görülməsi; 

7) işlərin təhvili və qəbulu; 

8) işlərin və materialların keyfiyyətinə nəzarət; 

9) zəmanət və təminat; 

10) götürülən öhdəliklərin yerinə yetirilməsində tərəflərin məsuliyyət 

dərəcəsi; 

11) müqavilənin pozulması şərtləri və qaydaları; 

12) başqa şərtlər. 
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 Qaydalara tikinti üçün podrat müqaviləsinin nümunəsi də əlavə 

edilmişdir. 

 

 3. Podrat müqaviləsi, bir qayda olaraq, sifarişçinin təşəbbüsü ilə 

bağlanır. Bu zaman sifarişçi dövlət qurumudursa, podrat müqaviləsi ―Dövlət 

satınalmaları haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun 

bağlanmalıdır (məsələn, tenderin keçirilməsi və s.). 

Tikinti işlərinin görülməsi üçün podrat müqaviləsinin bağlanması üçün 

aparılan müqaviləqabağı işlərə dair Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 7 iyun 1994-cü il tarixli 228 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş 

―Əsaslı tikintidə podrat müqavilələri haqqında Qaydalar‖ın 2-ci bəndi çox 

sərt imperativ normalar müəyyən etmişdir. Belə ki, podratçı olmaq iddiasında 

olanlar, bütün potensial sifarişçilərə öz ixtisaslaşma səviyyəsi, maliyyə, 

istehsal və maddi imkanları haqqında məlumatlar göndərməlidirlər (hətta 

sifarişçi həmin məlumatları tələb etməsə belə). Məlumatların tərkibinə 

aşağıdakılar daxil olmalıdır: 

1) təşkilatın yaranma və inkişafı tarixinin qısa xülasəsi; 

2) təşkilatın yeri və strukturu; 

3) işçilərin sayı və onların ixtisas səviyyələri; 

4) təşkilatın yerinə yetirdiyi işlərin növü, həcmi və imkanları; 

5) təşkilatın xüsusilə yaxşı yerinə yetirdiyi işlərin və xidmətlərin adı; 

6) bu və ya digər tikinti fəaliyyəti növünə görə lisenziyanın olması, 

onun müddəti və kim tərəfindən verilməsi; 

7) son üç ildə dövlət və digər sifarişçilər üçün təşkilat tərəfindən 

yerinə yetirilmiş əsas obyektlərin siyahısı; 

8) maliyyə vəziyyəti; 

9) təşkilat tərəfindən yaxın 2-3 ildə yerinə yetirilə biləcək işlərin 

maksimum və minimum həcmləri (dəyər ifadəsində). 

Belə məlumatlar sifarişçiyə, ona münasib olan podratçıların 

seçilməsinə və gələcək podrat müqavilələrinin bağlanmasına imkan verir. 

Sifarişçi, obyektin (müəssisənin, binanın, qurğunun və ya onların 

növbələrinin) tikintisinin qiymətinin təyin olunması metodlarından asılı 

olaraq, əsaslı tikinti üçün podrat müqaviləsinin tipini və onun bağlanması 

qaydalarını müəyyən edir. 

Podratçı seçildikdən sonra, müqavilə hazırlanan dövrdə tərəflər ilkin 

müqavilə bağlaya bilərlər. İlkin müqavilə bağlandıqdan sonra podratçı öz 

istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinin planlaşdırılması, iş proqramının təşkili, 

layihə-smeta sənədlərinin sifarişi texnoloji-təşkilati layihələrin hazırlanması 

və s. işləri görə bilər, həmçinin müvafiq material və avadanlıqları sifariş edə 

bilər. İlkin müqaviləyə aşağıdakılar daxil edilir: 
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1) sifarişçinin, podratçının və ehtimal olunan subpodrat təşkilatların 

adları; 

2) obyektin adı və onun haqqında əsas məlumatlar (işin həcmi, 

qiyməti, tikintinin tikilib başa gəlməsinin təxmini müddəti); 

3) layihə-smeta sənədlərinin və podrat müqaviləsinin bağlanmasına 

lazım olan sənədlərin tərkibi, həcmi və təqdim edilməsi vaxtı; 

4) tikinti üçün ayrılan meydançanın hazırlığı haqqında məlumat və 

meydançanın azad olunması şərtləri; 

5) tikintinin avadanlıq, material və məmulatlarla təmin olunması 

qaydaları: 

6) podrat müqaviləsinin bağlanmasının vaxtı və qaydaları, ilkin 

müqavilənin pozulmasında tərəflərin məsuliyyət dərəcələri. 

İlkin müqavilə podratçıya öz partnyorları ilə də belə müqavilələr 

bağlamasına imkan verir. Sövdələşmənin pozula biləcəyi halda, ilkin 

müqavilədə nəzərdə tutulmuş mülki məsuliyyət tədbirləri, tərəflərin 

mənafelərini qorumaq və planlaşdırmaq üçün təminat yaradır. 

 

 4. Podrat müqaviləsi onun özündə nəzərdə tutulan müddət ərzində icra 

edilməlidir. Podrat müqaviləsində işin həm başlanma, həm də bitmə tarixləri 

göstərilə bilər. Podrat müqaviləsində işin görülməsi müddəti nəzərdə 

tutulmadıqda, podratçı işə əsassız ləngimələr olmadan dərhal başlamalıdır 

(MM-nin 427.2-ci maddəsinə əsasən). İsveçrə Öhdəlik Qanununun 366-cı 

maddəsinin 1-ci abzasına görə podratçının işin icrasına gec başlaması və ya işi 

ləng icra etməsi sifarişçiyə müqaviləyə xitam vermək hüququnu verir. 

Təbii ki, podrat müqaviləsinin müddətinin əhəmiyyəti bəzi hallarda 

həlledici ola bilər. Əgər müqavilə ilə müəyyən edilən tarixdən sonra sifarişçi 

podratın nəticəsində maraqlı deyilsə, podratçının məsuliyyəti artır. Məsələn, 

toy günündən sonra dərzi tərəfindən gəlin paltarının təhvil verilməsinin artıq 

heç bir mənası yoxdur. Burada podratın nəticəsi nəinki göstərilən gündə, hətta 

göstərilən saatda təqdim edilməlidir. Məlum olduğu kimi, MM-nin 427.4-cü 

maddəsinə müvafiq olaraq ağlabatan müddətdə icra edilməmiş öhdəliyi, eləcə 

də icra müddəti tələbetmə anı ilə müəyyənləşdirilmiş öhdəliyi borclu 

kreditorun icra tələbini irəli sürdüyü gündən yeddi gün müddətində icra 

etməyə borcludur, bu şərtlə ki, MM-dən, öhdəliyin şərtlərindən, işgüzar 

adətlərdən və ya öhdəliyin mahiyyətindən icranı başqa müddətdə həyata 

keçirmək vəzifəsi irəli gəlməsin. 

Ehtimal olunur ki, podratın nəticəsi müqavilə müddətinin sonunda 

təqdim edilməlidir. Lakin müqavilə ilə podratın nəticəsinin hissə-hissə təqdim 

edilməsi və ödənilməsi də nəzərdə tutula bilər. Fransa Mülki Məcəlləsində 

(1791-ci maddə) bu hal üçün müvafiq prezumpsiya da müəyyən olunub: əgər 

sifarişçi muzdu görülmüş işə mütənasib ödəyirsə, podratın nəticəsinin 
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ödənilmiş hissələri sifarişçi tərəfindən yoxlanılmışdır. Almaniya Mülki 

Qanunnaməsində (641-ci maddənin 1-ci abzası) və İsveçrə Öhdəlik 

Qanununda (372-ci maddənin 2-ci abzası) isə fərqli prezumpsiya təsbit 

olunub: müqavilə ilə podratın nəticəsinin hissə-hissə təhvil verilməsi və hər 

bir hissənin qiyməti müəyyən edilibsə, sifarişçi hər bir hissəni qəbul edərkən 

razılaşdırılmış muzdu ödəməlidir. 

MM-nin 428.1-ci maddəsinə uyğun olaraq əgər sifarişçi podratın 

nəticəsini almaqdan üzrlü səbəbə görə imtina etməzsə, podratçı öhdəliyi 

vaxtından əvvəl icra edə bilər. MM-nin 428.2-ci maddəsinə görə isə öhdəliyin 

tərəflərinin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması ilə bağlı öhdəliyin 

vaxtından əvvəl icrasına yalnız öhdəliyin vaxtından əvvəl icrasının 

mümkünlüyü öhdəlik şərtlərində nəzərdə tutulduqda və ya işgüzar dövriyyə 

adətlərindən və ya öhdəliyin mahiyyətindən irəli gəldikdə yol verilir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 iyun 1994-cü il tarixli 

228 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Əsaslı tikintidə podrat müqavilələri 

haqqında Qaydalar‖ın 3.4-cü bəndinə əsasən işlərin yerinə yetirilmə 

müddətini tərəflər müqavilədə obyektin təhvil verilməsinin təqvim tarixini və 

ya obyektin tikilməyə başlanmasından qurtarmasına qədər olan dövrün 

müddətini göstərməklə, qarşılıqlı razılaşma əsasında müəyyənləşdirirlər. 

Müqavilədə göstərilən ilkin işlərdən (məsələn, sifarişçinin beh köçürməsi, 

inşaat meydançasının podratçıya təhvil verməsi və s.) ən gec başlananın vaxtı, 

tikintinin başlanması vaxtı sayılır. 

Podrat müqaviləsində obyektin tikilməyə başlanmasından başa 

çatmasına qədərki dövr dəqiq göstərilir. 

Tərəflərin razılaşdırdığı tikinti işlərinin yerinə yetirilmə qrafikində 

aralıq müddətlər də nəzərdə tutulur. Əgər tərəflərdən biri qrafikdə nəzərdə tu-

tulan işlərə vaxtında başlamırsa və qrafik pozulursa, digər tərəfin müqavilə-

dən imtina etmək və ona dəyən zərərin ödənilməsini tələb etmək hüququ var. 

Müqavilədə obyektin tikintisi müddətinin ya son həddi (məsələn, 

obyektin inşasının müddəti, başlanğıc tarixindən təminatla istismara təhvil 

verilmə tarixinədək 24 aydan artıq olmamalıdır) və ya müqavilədə nəzərdə 

tutulmuş bütün işlərin görülüb başa çatmasının dəqiq tarixi (məsələn, «obyekt 

təminatlı istismara sentyabr ayının 1-də təhvil verilməlidir») göstərilir. 

Müqavilədə hər iki tərəfin razılığı ilə iş əsnasında işlərin görülməsi 

qrafikində dəyişiklik edilməsi lüzumunun yaranması şərtləri də əks etdirilə 

bilər. İşlərin yerinə yetirilmə müddətləri günlə, on günlə, ayla və s. ilə 

göstərilə bilər. Müqavilədə işin başa çatması vaxtı, şərtləri və işlərin qəbulu 

qaydaları göstərilir və ümumi halda tikintinin faktiki olaraq başa çatması 

tarixi və ya tamamlanmış tikinti obyektinin istismara verilməsi üçün qəbul 

aktının imzalanma tarixi obyektin başa çatma vaxtı hesab edilir. Çoxtərəfli 

podrat müqaviləsində investisiya dövrləri və mərhələləri üzrə iştirakçılar 
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tərəfindən yerinə yetiriləcək işlərin və xidmətlərin başlanmasının və 

qurtarmasının ümumi vaxtları göstərilir.  

Öhdəliyin vaxtından əvvəl yerinə yetirilməsinə görə podratçıya 

sifarişçi tərəfindən əvvəlcədən razılaşdırılmış həvəsləndirici güzəşt və ya 

mükafat nəzərdə tutula bilər. 

  

752.1. 

 

1. Podrat müqaviləsinin tərəfləri sifarişçi və podratçıdır. Sifarişçi və 

podratçı həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər ola bilər. Bu zaman podrat 

müqaviləsi ilə görülən iş lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növünə aiddirsə, 

podratçı müvafiq lisenziyaya və ya icazəyə (xüsusi razılığa) malik olmalıdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 sentyabr 2002-ci il tarixli 782 saylı 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət 

növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında Qaydalar‖ında 

lisenziyalaşdırılan işlərin qəti siyahısı müəyyən edilmişdir: məsələn, audit 

işləri, dağ-mədən işləri, dağ və buruq qazmalarının aparılması, liftlərin 

quraşdırılması və təmiri, qaldırıcı qurğuların, metallurgiya avadanlıqlarının, 

təzyiq altında işləyən qazanların, tutumların istehsalı, quraşdırılması və təmiri, 

tikinti-qurşadırma işləri və s. 

 

2. Podrat müqaviləsinə görə podratçı müqavilədə nəzərdə tutulan işi 

icra etməlidir. Təbii ki, yaranan ilk sual işin nə olmasıdır. Hansı fəaliyyət 

növü, nə kimi əmək növü podrat müqaviləsi və ümumiyyətlə mülki hüquq 

kontekstində iş hesab edilir? Sifarişçi podratçıya nəyin müqabilində 

razılaşdırılmış muzdu ödəməyi öhdəsinə götürür? Sadəcə iş görülməsi faktına 

görə, yoxsa onun təqdim edilən nəticəsi müqabilində? Əgər muzd işin 

nəticəsinin təqdim edilməsi müqabilində ödənilirsə, həmin nəticə yalnız 

maddi ola bilər, yoxsa qeyri-maddi nəticə də ehtiva edilir? Əfsuslar olsun ki, 

Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 631-ci maddəsinin 1-ci bəndini təkrarlayan, 

lakin nədənsə həmin maddənin 2-ci bəndinə (həmin bəndə görə podrat 

müqaviləsinin predmeti görülən işin nəticəsidir) göz yuman şərh edilən bənd 

bu suallara cavab vermir. Podrat müqaviləsinin təsbit edilən tərifi amorf 

xarakter daşıyır və onu digər müqavilə növlərindən fərqləndirməyə imkan 

vermir. Buna görə də podrat müqaviləsinin mahiyyətini başa düşmək üçün 

həm bu fəslin digər müddəalarına, həm bütövlükdə MM-yə, həm də xarici 

ölkələrin təcrübəsinə müraciət etməliyik. 

 

3. MM-nin 762-766-cı maddələrində (Bax həmin maddələrin şərhinə) 

podratın nəticəsinin qüsursuz olmasına görə podratçının məsuliyyət daşıdığı 

təsbit olunmuşdur. Eyni zamanda MM-nin 770-ci maddəsində (Bax həmin 
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maddənin şərhinə) işin nəticəsinin sifarişçi tərəfindən qəbul edilməsi nəzərdə 

tutulur. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 iyun 1994-cü il tarixli 

228 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Əsaslı tikintidə podrat müqavilələri 

haqqında Qaydalar‖ın 1.2-ci bəndində də sifarişçi tərəfindən görülmüş işin təh-

vil götürülməsi nəzərdə tutulur. Buna görə də podrat müqaviləsi üzrə podratçı 

yalnız işi icra etməli deyil, həm də həmin işin nəticəsini sifarişçiyə təqdim 

etməlidir. 

Buna görə də şərh edilən bəndin aşağıdakı redaksiyada verilməsi 

düzgün olardı: ―Podrat müqaviləsinə görə podratçı müqavilədə nəzərdə 

tutulan işi icra etməyi və onun nəticəsini sifarişçiyə təqdim etməyi, sifarişçi 

isə işin nəticəsini qəbul etməyi və podratçıya razılaşdırılmış muzd ödəməyi 

öhdəsinə götürür‖. Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 702-ci 

maddəsinin 1-ci bəndində məhz buna bənzər müddəa təsbit edilmişdir. İsveçrə 

Öhdəlik Qanununun 363-cü maddəsində də podratçı tərəfindən işin 

nəticəsinin təqdim edilməsi podrat müqaviləsinin vacib ünsürü kimi göstərilir. 

Fransa Mülki Məcəlləsində işin nəticəsinin sifarişçiyə təqdim edilməsi 

birbaşa təsbit edilməsə də, podrat müqaviləsinə dair müddəaların sistemli 

şərhi bu nəticəyə gəlməyə tam əsas verir. 

 

4. Qeyd etdiyimiz kimi, şərh edilən bənd Almaniya Mülki 

Qanunnaməsinin 631-ci maddəsinin 1-ci bəndini təkrarlayır. Lakin həmin 

maddənin 2-ci bəndinə görə podrat müqaviləsinin predmeti əşyanın 

hazırlanması və ya dəyişdirilməsi (məsələn, təmiri), həmçinin işin görülməsi, 

yaxud xidmətin göstərilməsi yolu ilə əldə edilən hər hansı digər nəticədir. 

Almaniyanın məhkəmə təcrübəsi bu yanaşmanı qəti prinsip kimi təsbit 

etmişdir. Belə ki, Almaniya Federal Məhkəməsi 22 oktyabr 1981-ci il tarixli 

qərarı (BHGZ 82, 105) ilə bu prinsipi şübhə altına alan bütün əvvəlki 

qərarlarına zidd olaraq, nəticəyə görə məsuliyyətin müəyyən edildiyi hər 

hansı müqaviləni podrat kimi qiymətləndirmişdir. 

Beləliklə, Almaniyada podratçı tərəfindən işin nəticəsinin təqdim 

edilməsi nəinki vacib sayılır, hətta iş və xidmət müqavilələri arasında fərq 

məhz bu meyara əsasən aparılır. Sifarişçi maddi və ya qeyri-maddi 

xarakterindən asılı olmayaraq hər hansı nəticə müqabilində muzd ödəyirsə, 

nəticəyə sərf olunan əmək iş hesab edilir. Buna görə də Almaniyada, məsələn, 

daşıma (Almaniya Mülki Qanunnaməsində bu növ müqavilə ayrıca 

göstərilməyib) və ya turist xidmətlərinin göstərilməsi (Almaniya Mülki 

Qanunnaməsinin 651a maddəsinin 1-ci abzası) də iş kimi qiymətləndirilir. 

Ümumiyyətlə, bu meyara söykənən məntiqlə müqavilə növlərinin 

əksəriyyətini, hətta banklar tərəfindən həyata keçirilən pul köçürmələrini də, 

işlərin görülməsinə aid etmək olar. 
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5. Lakin, bildiyimiz kimi, məişətdə əksər müqavilələrin məhz 

xidmətlərin göstərilməsinə aid edilməsi, hətta xidmət sahəsinin (sektorunun) 

iqtisadiyyatın xüsusi və iri bölmələrindən biri kimi vurğulanmasına səbəb 

olmuşdur. Bu kontekstdə iş və xidmət müqavilələrinin fərqi hər hansı iqtisadi 

nəticənin sifarişçiyə təqdim edilməsində deyil. Bəli, işlərin görülməsi 

müqaviləsi üzrə sifarişçiyə mütləq qaydada görülən işin nəticəsi təqdim 

edilməlidir. Xidmətlərin göstəriləməsi müqaviləsi üzrə iqtisadi nəticənin 

(ideal nəticənin) sifarişçiyə təqdim edilməsi vacib olmaya da bilər. Amma bu, 

heç də o demək deyil ki, xidmətlətin göstərilməsi müqaviləsində sifarişçi 

tərəfindən muzdun yalnız təqdim edilən iqtisadi nəticə müqabilində 

ödənilməsi şərtləndirilə bilməz. Bu baxımdan əqdlərdə təmsilçilikdən doğan 

xidmət xarakterli özgə işlərini aparma müqavilələrinə (Bax MM-nin 40, 42 və 

44-cü fəsillərinin şərhinə) nəzər salmaq kifayətdir. Belə ki, məsələn, ticarət 

nümayəndəliyi (agentliyi) və komissiya müqavilələri (Bax MM-nin 42 və 44-

cü fəsillərinin şərhinə) üzrə ticarət agenti və komisyonçu göstərilən xidmətin 

iqtisadi nəticəsinə görə cavabdeh ola da bilər, olmaya da bilər. Təbii ki, təkcə 

bu meyar üzrə birinci halda onların iş görməsini, ikinci halda isə xidmət 

göstərməsini söyləmək gülməli olardı. Yalnız tapşırıq müqaviləsinə (Bax 

MM-nin 40-cı fəslinin şərhinə) görə vəkalət alan göstərilən xidmət üzrə 

konkret nəticənin əldə olunmasına təminat vermir (Bax MM-nin 777.1-ci 

maddəsinin şərhinə). Digər xidmət müqavilələri (məsələn, elə komissiya və 

ya ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqavilələri) üzrə analoji müddəanın 

olmaması bir daha təsdiqləyir ki, iqtisadi nəticənin təqdim olunması 

meyarının özü iş və xidmətin fərqinin əsasını təşkil etmir. 

Bəzi xidmət müqavilələri üzrə isə əksinə: xidmət göstərən sifarişçiyə 

mütləq iqtisadi nəticəni təqdim etməlidir. Məsələn, daşıma müqaviləsi (Bax 

46-cı fəslin şərhinə) xidmətlərin göstərilməsinə aid olsa da, daşımaya görə 

muzd, bir qayda olaraq, nəticəyə görə ödənilir. Bununla belə, məlumdur ki, 

daşıma zamanı daşıyıcının təqdim etdiyi iqtisadi nəticə maddi xarakter 

daşımır. Çünki həmin nəticə hər hansı əşyanın hazırlanması və ya emalı, 

yaxud əşya üzərində hər hansı digər əməyin tətbiq edilməsini nəzərdə tutmur 

(bununla belə, məsələn, mebelin daşınması onun həm də yığılması, 

quraşdırılması və yerləşdirilməsini də nəzərdə tutursa, bu, podrat 

müqaviləsidir və misal üçün Fransa Kassasiya məhkəməsinin ticarət işləri 

üzrə palatasının 20 yanvar 1998-ci il qərarı həmin münasibətləri məhz bu cür 

qiymətləndirmişdir). İşlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi 

müqavilələri arasındakı fərq də elə məhz bundan ibarətdir. İşlərin görülməsi 

üzrə təqdim edilən nəticə mütləq olaraq maddi xarakterli olmalı (maddi 

nəticə), yəni istənilən əşyanın hazırlanması və ya emalı, yaxud əşya üzərində 

hər hansı digər əməyin görülməsini nəzərdə tutmalıdır. Əks halda, söhbət 
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işdən deyil, xidmətdən gedir. Öz növbəsində xidmətlərin göstərilməsi 

müqavilələri üzrə nəticə (ideal nəticə) ola da bilər, olmaya da bilər. 

MM-nin 763-766-cı maddələrində (Bax həmin maddələrin şərhinə) 

görülən işin nəticəsinin qüsurları olduqda əlavə icra tələbi, qüsurun sifarişçi 

tərəfindən düzəldilməsi, qüsur nəticəsində müqavilədən imtina və muzdun 

azaldılması məsələlərinin tənzimlənməsi zamanı söhbətin məmulatdan 

(əşyadan) getməsi xüsusi vurğulanır. Başqa sözlə, şərh edilən fəsildə birbaşa 

göstərilməsə də, podratçı tərəfindən sifarişçiyə təqdim edilən işin maddi 

xarakterli olması ehtiva edilir. 

MM-nin 400.2-ci maddəsində (―Ümumi müqavilə‖) isə deyilir ki, 

sahibkarlıq məqsədi olmadan və ya özünün zəruri ehtiyaclarının ödənilməsi 

üçün əmlak və ya xidmət əldə edən və ya onlardan istifadə edən şəxslə, əgər 

digər tərəf özünün sahibkarlıq fəaliyyəti həddində hərəkət edirsə, müqavilə 

bağlamaqdan əsassız imtina edilə bilməz. Göründüyü kimi, burada yalnız 

əmlakın və ya xidmətin əldə edilməsi nəzərdə tutulur. Aydın məsələdir ki, işin 

əldə edilməsi mümkün deyil. Buna görə əmlakın əldə edilməsi dedikdə həm də 

iş nəticəsində təqdim olunan əmlak da başa düşülməlidir. Bu isə işin 

nəticəsinin mütləq maddi olması mülahizəsini bir daha təsdiqləyir. 

Bununla belə, MM-nin müəlliflərinin də bu məntiqdən çıxış etmələrini 

söyləmək də yanlış olardı. Bizim MM-də fundamental məntiq axtarmaq 

əbəsdir. Etiraf etməliyik ki, bizim MM sistemsizdir. Belə ki, məsələn, MM-nin 

436-cı maddəsinə (―Öhdəliyin icrasının keyfiyyəti‖) görə əgər icranın 

keyfiyyəti müqavilədə müfəssəl müəyyənləşdirilməyibsə, borclu ən azı orta 

keyfiyyətli iş görməli və orta keyfiyyətli əşya verməlidir. Xidmətlərin 

keyfiyyəti ya unudulub, ya da ki, qanunverici işlə xidmətin yaxud bəlkə də 

hətta əşya ilə xidmətin fərqini görmür. Lakin sual olunur: bu fərqi görmürsə, 

niyə vahid terminologiyadan istifadə etmir?! 

―Dövlət satınalmaları haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 1-ci maddəsində işlər dedikdə ―binanın, qurğunun və ya obyektin 

layihələşdirilməsi, tikintisi, yenidən qurulması, sökülməsi, təmiri, o cümlədən 

tikinti meydançasının hazırlanması, avadanlığın qurulması, inşaat, 

quraşdırma, tamamlama və ya torpaq işləri, habelə bunlarla əlaqədar qazma, 

geodeziya, elmi-konstruktor, geoloji kəşfiyyat, peykdən çəkiliş, nəşr və çap 

işləri, seysmik tədqiqat və satınalma müqaviləsinə əsasən digər işlər‖ başa 

düşülür. İşlərin ümumi anlayışı verilməsə də, sadalanan fəaliyyət növlərinin 

hamısının nəticəsi maddi xarakterlidir. 

Buna görə də şərh edilən bəndin ən optimal redaksiyası belə olmalı idi: 

―Podrat müqaviləsinə görə podratçı müqavilədə nəzərdə tutulan işi icra 

etməyi və onun maddi nəticəsini sifarişçiyə təqdim etməyi, sifarişçi isə işin 

nəticəsini qəbul etməyi və podratçıya razılaşdırılmış muzd ödəməyi öhdəsinə 

götürür‖. 
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6. Qeyd edilən təsnifat kontekstində MM-nin 777.1-ci maddəsində 

(Bax həmin maddənin şərhinə) tapşırıq müqaviləsinə verilən anlayış təəccüb 

doğurur: ―tapşırığı həyata keçirməyi öhdəsinə götürən şəxs (vəkalət alan) 

başqa şəxsin (vəkalət verənin) ona tapşırdığı əqdləri, işləri və ya digər 

xidmətləri konkret nəticə əldə olunmasına təminat vermədən icra etməyi 

öhdəsinə götürür‖. MM-nin 786.5 və 786.6-cı maddələrində (Bax həmin 

maddələrin şərhinə) tapşırıq müqaviləsi üzrə vəkalət alanın vəkalət verən 

üçün yalnız işlər görməsi nəzərdə tutulur, əqd və xidmətlər isə ümumiyyətlə 

―unudulub‖. Yeri gəlmişlkən, MM-nin tapşırıq müqaviləsinə aid olan 786.5 

və 786.6-cı maddələrinin (Bax həmin maddələrin şərhinə) konstruksiyası 

MM-nin podrat müqaviləsinə aid olan 760-cı maddəsini (Bax həmin maddənin 

şərhinə) təkrarlayır və bu da öz növbəsində tamamilə fərqli öhdəlik növlərinin 

oxşarlığı haqqında yanlış təsəvvür yaradır. 

Tapşırıq müqaviləsinin konstruksiyası ondan ibarət olmalıdır ki, 

vəkalət alan vəkalət verənin adından və onun hesabına hər hansı hüquqi 

hərəkətləri yerinə yetirir (məsələn, Fransa Mülki Məcəlləsinin 1984-cü 

maddəsi, Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 971-ci maddəsi). 

Bizim MM-də verilən anlayışdan isə belə çıxır ki, tapşırıq müqaviləsi 

əsasında əqd bağlana, iş görülə və xidmət göstərilə bilər. Deməli, podrat 

müqaviləsi ilə görülən işlə tapşırıq müqaviləsi əsasında görülən işin fərqi 

ondan ibarətdir ki, birinci halda podratçı görülən işin nəticəsinə görə 

məsuliyyət daşıyır, ikinci halda isə vəkalət alan görülən işin nəticəsinə görə 

məsuliyyət daşımır. Əlbəttə, konkret nəticə əldə olunmasına təminat 

verilməyən iş konstruksiyası absurddur. Digər tərəfdən, bu halda iş və 

xidmətin heç bir fərqi də olmur. 

Buna baxmayaraq, MM-nin 777.4-cü maddəsi (Bax həmin maddənin 

şərhinə) hətta nəzərdə tutur ki, MM-yə uyğun olaraq müqavilələrin hər hansı 

növünə aid olan müqavilələrə, o cümlədən podrat müqaviləsinə tapşırıq 

müqaviləsi haqqında qanunvericilik yalnız subsidiar şəkildə (əlavə vasitə ki-

mi) tətbiq edilir. Başqa sözlə, tapşırıq müqaviləsinin bir növ xüsusi müqavilə 

növü olmasını və subsidiar qaydada hər hansı müqaviləyə tətbiq edilməsini 

vurğulamaq cəhdi göstərilir. Bu isə öz növbəsində tapşırıq müqaviləsinin 

özünün bir növ ―əriməsinə‖ şərait yaradır. Çünki hər hansı müqaviləyə tətbiq 

edilə bilən müqavilə növü ola bilməz. Müqavilə hüququna dair ümumi müd-

dəalar MM-nin ―Ümumi hissə‖sində nəzərdə tutulur. Buna görə də qa-

nunvericinin məntiqini inkişaf etdirsək tapşırıq müqaviləsinin də müddəaları 

MM-nin öhdəlik hüququna dair ümumi müddəalarında təsbit edilməli idi. 

MM-nin 777.4-cü maddəsindən (Bax həmin maddənin şərhinə) belə 

çıxır ki, güya podratçı həm də vəkalət alandır və sifarişçinin adından və 

hesabına əqdlər bağlaya bilər. Halbuki podrat müqaviləsinin konstruksiyası 

podratçının belə hüquqa malik olmasını ehtiva etmir. Podratçı sifarişçi üçün 
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yalnız müvafiq işləri görməlidir. Bu zaman işlərin görülməsi özünə üçüncü 

şəxslə əqdin bağlamasını da daxil edirsə, podratçıya etibarnamə verilməli və ya 

onunla əlavə olaraq tapşırıq müqaviləsi bağlanmalıdır. Müqayisə üçün qeyd 

edək ki, Fransa Kassasiya məhkəməsinin 2 fevral 1965-ci il tarixli qərarında 

(JCP 1965, II 1965, 14089) məsələyə məhz bu cür münasibət göstərilmişdir. 

Podrat və tapşırıq müqavilələrinin müqayisəsi kontekstində nəzərə 

almaq lazımdır ki, MM-nin 57-ci fəsli (―Özgə işlərini tapşırıqsız aparma‖) ilə 

tənzimlənən özgə işlərini tapşırıqsız aparmanın da predmeti tapşırıq müqavi-

ləsinin predmetinə bənzərdir. ―İşləri aparma‖ ―işlərin görülməsi‖ demək de-

yil. Burada ―iş‖ sözünün mənası podrat müqaviləsindəki ―iş‖dən fərqlidir və 

məhz özgəsi adından və onun hesabına hüquqi hərəkətlərin həyata keçirilmə-

sini nəzərdə tutur. Buna görə də MM-nin 1087.2-ci maddəsinə uyğun olaraq 

işlərin tapşırıqsız aparılmasını sonradan sahibkar bəyəndikdə MM-nin sözü-

gedən 57-ci fəslinin (maddədə ―bölmənin‖ yazılıb, lakin təbii ki, bu texniki 

səhvdir) müddəalarının əvəzinə tapşırıq haqqında müddəalar tətbiq olunur. 

Bənzər problemlər konsessiya müqaviləsində (Bax MM-nin 43-cü 

fəslinin şərhinə) də nəzərə çarpır. Belə ki, MM-nin 802.1.3-cü maddəsinə (Bax 

həmin maddənin şərhinə) əsasən konsessiya müqaviləsində əlavə olaraq 

konsessionerin satılmış malların təmiri işlərini yerinə yetirməsi nəzərdə tutula 

bilər. Xatırladırıq ki, MM-nin 800.1-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin 

şərhinə) görə konsessiya müqaviləsinin predmetini malların alqı-satqısı üzrə 

xidmətlər təşkil edir və həmin müqavilə üzrə işlərin görülməsini nəzərdə 

tutulur. Təbii ki, qarışıq müqavilə (MM-nin 390.4-cü maddəsi) çərçivəsində hər 

hansı işlərin də görülməsi nəzərdə tutula bilər və bu halda həmin münasibətlərə 

podrat müqaviləsi haqqında qaydalar tətbiq edilməlidir. MM-nin 802.1.3-cü 

maddəsini (Bax həmin maddənin şərhinə) məhz bu cür başa düşmək lazımdır. 

Nəhayət, MM-nin komissiya müqaviləsinə aid olan 815.3-cü 

maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) deyilir ki, komisyonçunun və ya 

onun işçi heyətinin adi işlərin yerinə yetirilməsi xərclərinin və müqaviləyə 

uyğun və ya komisyon muzdunun hesabına ödənilən digər xərclərin əvəzi 

ödənilmir. Xatırladırıq ki, MM-nin 808.1-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin 

şərhinə) əsasən komissiya müqaviləsinə görə bir tərəf (komisyonçu) digər 

tərəfin (komitentin) tapşırığı ilə muzd müqabilində öz adından, lakin 

komitentin hesabına bir və ya bir neçə əqd bağlamağı öhdəsinə götürür. Hər 

hansı işlərin yerinə yetirilməsi burada nəzərdə tutulmur. Buna görə də MM-

nin 815.3-cü maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) yanlış 

terminologiyadan istifadə edilmişdir. 

 

7. Əgər işlərin görülməsi mütləq olaraq maddi nəticənin sifarişçiyə 

təqdim edilməsini nəzərdə tutursa, podrat müqaviləsindən başqa işlərin 

görülməsinə dair hər hansı müqavilə ola bilərmi? Xeyr, ola bilməz. Əlbəttə, 
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təcrübədə tərəflər bağladıqları müqaviləni istədikləri kimi adlandıra bilərlər, 

lakin nəticə etibarı ilə bağlanan müqavilə podrat müqaviləsinin 

konstruksiyasına uyğun olacaq. Belə oldğu təqdirdə isə, belə çıxır ki, işlərin 

görülməsinə dair yalnız bir müqavilə var və bu da podrat müqaviləsidir. Bir 

tip daxilində yalnız bir növ ola bilərmi? Xeyr, ola bilməz. Bu halda podrat 

müqaviləsini sadəcə ―iş müqaviləsi‖ adlandırmaq daha düzgün olmazdımı? 

Hesab edirik ki, ―podrat‖ın Azərbaycan dilinə mənsub söz olmadığını nəzərə 

alaraq, bu, daha düzgün olardı. 

Buna görə də ―Kommersiya sirri haqqında‖ Azərbaycan Respublika-

sının Qanununun 15.1-ci maddəsində xatırlanan elmi-tədqiqat, təcrübə-

konstruktor və texnoloji işlərin yerinə yetirilməsi müqavilələri əslində podrat 

müqaviləsinin növləridir. Eyni ilə ―Yol hərəkəti haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 9-cu maddəsinin II hissəsində və ―Avtomobil 

yolları haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 41-ci maddəsində 

deyilir ki, avtomobil yollarının təmiri, tikintisi, yenidən qurulması, tədqiqi və 

sınağı üzrə layihə və podrat işlərinin icrası müsabiqə əsasında seçilən hüquqi 

və fiziki şəxslər tərəfindən yol təsərrüfatı orqanları ilə bağlanan podrat 

müqavilələri əsasında həyata keçirilir. Madam ki, layihə və podrat işləri 

podrat müqaviləsi əsasında icra olunur, layihə işləri ilə podrat işlərinin fərqi 

də yoxdur. Belədirsə, ―layihə işləri‖ ifadəsinə ehtiyac da yoxdur. 

―Audit xidməti haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

əsasən auditorun fəaliyyəti xidmət kimi qiymətləndirilir. Halbuki həmin 

Qanunun 16-cı maddəsinə əsasən auditor və ya auditor təşkilatı tərəfindən 

müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməsi auditor rəyinin təhvil-qəbul aktı ilə 

müəyyən olunur. Auditor rəyi müyyən olunmuş forma əsasında tərtib edilir. 

Qanunun 8-ci maddəsinə görə auditor rəyi auditorun (auditor təşkilatının) 

imzası və möhürü ilə təsdiq olunmuş, audit aparılan təsərrüfat subyektinin 

maliyyə vəziyyətinə, maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının qanuniliyinə, illik 

mühasibat hesabatları maddələrinin doğruluğuna, mühasibat uçotunun ümumi 

vəziyyətinə verdiyi qiyməti əks etdirən və bütün hüquqi və fiziki şəxslər, 

dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanları, habelə məhkəmə orqanları üçün 

hüquqi əhəmiyyəti olan rəsmi sənəddir. 

 Beləliklə də, auditorun əməyinin nəticəsi maddi xarakterli olan yazılı 

rəydir. Buna görə də auditorun müştərisi ilə bağladığı əqd podrat müqavilə-

sidir. Bununla belə auditorun müştərisinə hər hansı xidmətin (məsələn, 

məsləhətin verilməsi) də göstərilməsi istisna deyil. Bu kontekstdə Qanunun 

adının ―Auditor fəaliyyəti haqqında‖ olması daha düzgün olardı.  

Podrat müqaviləsinə ―Energetika haqqında‖ Azərbaycan Respub-

likasının Qanunu ilə nəzərdə tutulan enrgetika müqavilələri (V fəsil) də aiddir: 

kəşfiyyat üzrə müqavilələr, işlənmə və hasilat üzrə müqavilələr, baş enerji 

nəqletmə sistemləri üzrə müqavilələr, enerjinin paylanması üzrə müqavilələr 
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və yeraltı anbarlar üzrə müqavilələr. Həmin müqavilələr üzrə icraçı Qanunda 

podratçı adlandırılır. ―Qaz təchizatı haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 11-ci maddəsinə əsasən qaz nəqli xidmətlərinin təşkili, qaz 

paylayıcı şəbəkələrinin tikintisi və yeraltı qaz anbarlarının yaradılması, 

onların istismarı, yenidən qurulması da podrat müqaviləsinə aid olan 

energetika müqavilələri əsasında həyata keçirilir. 

―Memarlıq fəaliyyəti haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 7 və 11-ci maddələrinə əsasən memarlıq fəaliyyəti sahəsində 

bağlanılan müqavilələr də podrat müqaviləsinin növləridir. 

Qeyd edilənlərə əsasən Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi-

nin 6-cı maddəsinin ―d‖ bəndində podrat müqaviləsi ilə yanaşı tapşırıq, 

komisyon (yəgin ki, komissiya müqaviləsi nəzərdə tutulur), müəlliflik və baş-

qa mülki-hüquqi müqavilələr üzrə də işlərin yerinə yetirilməsinin gös-

tərilməsini səhv hesab edirik. 

 

8. Nəzərə almaq lazımdır ki, podratın nəticəsi maddi xarakter daşısa 

da, bəzi hallarda, məsələn, podratın nəticəsi kağız daşıyıcısı olduqda, 

nəticənin məzmununu əqli mülkiyyət hüququnun predmeti təşkil edə bilər. Bu 

halda həmin predmetə dair hüquqların dəqiq müəyyən edilməsi vacibdir. 

―Kommersiya sirri haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 15.1-

ci maddəsinə əsasən elmi-tədqiqat, təcrübə-konstruktor və texnoloji işlərin 

yerinə yetirilməsi müqavilələrində başqa hallar nəzərdə tutulmadıqda və 

müqavilə üzrə sifarişçi dövlət hakimiyyəti və yerli (bələdiyyə) orqanı 

olmadıqda: 1) mülki-hüquq müqaviləsinin həyata keçirilməsindən yaranan 

«nou-hau»ya mülkiyyət hüququ sifarişçiyə məxsusdur; 2) icraçı müqavilənin 

yerinə yetirilməsindən əldə edilən «nou-hau»dan istehsalatında istifadə etmək 

hüququna malikdir; 3) icraçı sifarişçinin yazılı razılığı olmadan göstərilən 

«nou-hau»nu üçüncü şəxslərə vermək hüququna malik deyil. Podrat 

müqaviləsinin (fəslin giriş şərhinin 5-ci hissəsində sözügedən Qanunda podrat 

müqaviləsinin və elmi-tədqiqat, təcrübə-konstruktor və texnoloji işlərin yerinə 

yetirilməsi müqavilələrinin fərqləndirilməsinin Rusiya Federasiyasının 

qanunvericiliyinin kortəbii yamsılanmasının nəticəsi olduğunu və bizdə 

sonuncu üç müqavilənin də podrat müqaviləsinə aid olduğunu vurğulamışdıq) 

yerinə yetirilməsi zamanı sifarişçi tərəfindən əldə edilən «nou-hau» hüququ 

müqavilə bağlananadək bu müqavilənin yerinə yetirilməsindən asılı olma-

yaraq sifarişçi tərəfindən əvəzsiz istifadə hüququnu yaratmır. Həmin Qanunun 

16-cı maddəsinə görə isə «nou-hau» işlərin nəticələrinin ayrılmaz hissəsi və 

ya onların təhlükəsiz istifadəsinin şərti olmadıqda, habelə müqavilədə başqa 

hallar nəzərdə tutulmadıqda, dövlət hakimiyyəti orqanları ilə bağlanan elmi-

tədqiqat, təcrübə-konstruktor və texnoloji işlərin yerinə yetirilməsi 

müqavilələrindən irəli gələn «nou-hau» hüququ icraçıya məxsusdur. 
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9. Podrat müqaviləsinin qeyd edilən anlayışı mülki müqavilələr üçün 

ənənəvi xarakteristika baxımdan onun konsensual, ikitərəfli və əvəzli (əvəzsiz 

də ola bilər) olmasını söyləməyə əsas verir. 

Konsensual müqavilə kimi podrat müqaviləsi üzrə öhdəliklər tərəflər 

arasında razılaşmanın bağlanma anından etibarən əmələ gəlir. Podrat 

müqaviləsini digər konsensual müqavilələrdən fərqləndirən xüsusi cəhət 

ondan ibarətdir ki, əgər digər konsensual müqavilələr müqavilə bağlanan anda 

dərhal icra edilə bilərsə, podrat müqaviləsi çərçivəsində bu, mümkün deyil. 

Çünki müqavilə bağlandığı andan sonra podratçı işi bu və ya digər zaman 

çərçivəsində yerinə yetirməlidir. 

İkitərəfli müqavilə kimi podrat müqaviləsi hər iki tərəf üçün öhdəliklər 

yaradır: podratçı işi icra etməli və onun nəticəsini sifarişçiyə təqdim etməli, 

sifarişçi isə işin nəticəsini qəbul etməli və bunun müqabilində podratçıya 

muzd ödəməlidir. 

Şərh edilən bəndə görə podrat müqaviləsi mütləq qaydada əvəzli 

olmalıdır. Lakin əslində bu, belə deyil. MM-nin 753.1-ci maddəsində (Bax 

həmin maddənin şərhinə) qeyd edilir: ―Sifarişçi podratçıya şərtləşdirilmiş 

muzd ödəməyə borcludur. Əgər həmin şəraitdə podratın yalnız muzd 

müqabilində yerinə yetirilməsi ehtimal edilirsə, belə hesab edilir ki, muzd 

dinməz razılıq əsasında şərtləşdirilmişdir‖. Göstərilən bəndin ikinci 

cümləsindən belə çıxır ki, podrat müqaviləsi əvəzsiz də ola bilər, lakin 

müqavilədə bu, birbaşa təsbit edilməlidir ki, muzdun ödənilməsi ehtimalı 

mövcud olmasın. Beləliklə də, podrat müqaviləsi, bir qayda olaraq, əvəzlidir 

və müqavilədə bu barədə müddəa olmadıqda, onun əvəzli olması 

prezumpsiyası rəhbər tutulmalıdır. Analoji yanaşma Almaniya Mülki 

Qanunnaməsinin 632-ci maddəsi və Fransa Kassasiya məhkəməsinin mülki 

işlər üzrə palatasının 17 dekabr 1997-ci il tarixli qərarı (Bull. civ. III, № 226) 

ilə də müəyyən edilmişdir. 

 

10. Məlum olduğu kimi, əmək müqaviləsi də konsensual, ikitərəfli və 

əvəzli hüquqi münasibətləri tənzimləyir. Keçmiş sosialist düşərgəsinin 

ölkələrinin əksəriyyətində olduğu kimi, bizdə əmək müqaviləsi Azərbaycan 

Respublikasının Əmək Məcəlləsi ilə tənzimlənir. Lakin digər ölkələrdə əmək 

müqaviləsi də adətən mülki qanunvericiliyə aid edilir. Məsələn, Almaniya 

Mülki Qanunnaməsinin 6-cı fəsli ―Əmək müqaviləsi‖ adlanır. 

Qanunvericiliyin hansı sahəsinə aid olmasından asılı olmayaraq, 

podrat (podratçı fiziki şəxs olduqda) və əmək müqavilələri əsasən iki meyar 

üzrə fərqlənir: 1) predmet; 2) təşkilati. 

Podrat müqaviləsi üzrə podratçı yalnız gördüyü işin nəticəsini 

sifarişçiyə təqdim etdikdə mükafatlandırılır. İşəgötürən isə hər bir halda 

işçiyə minimum aylıq əmək haqqı məbləğindən aşağı olmayan əmək haqqı 
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(hazırda bu 60 manatdır) verməlidir. Azərbaycan Respublikasının Əmək 

Məcəlləsinin 168-ci maddəsinin 3-cü bəndinə əsasən işçinin təqsiri üzündən 

tam zay olmuş məhsula görə haqq verilmir. Bütün digər hallarda işçinin 

əməyinin əvəzi bu və ya digər şəkildə ödənilməlidir. Başqa sözlə, podrat 

müqaviləsinin predmetini təqdim edilən nəticə, əmək müqaviləsinin 

predmetini isə ―canlı əmək‖ təşkil edir. 

Podrat müqaviləsi iki bərabər tərəflərin bağladığı əqddir və onun 

icrası zamanı podratçı sərbəstdir. Sifarişçi yalnız işin gedişatına nəzarət edə 

bilər. Əmək müqaviləsi çərçivəsində isə işçi işəgötürənə tabedir və, bir qayda 

olaraq, işəgötürənin müəyyən etdiyi iş rejimi və intizam qaydaları 

çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Təbii ki, podrat müqaviləsi çərçivəsində 

podratçı işin icrası ilə bağlı bütün riskləri, o cümlədən əmlakın təsadüfən 

məhv olması və ya təsadüfən zədələnməsi riskini, özü daşıyır. 

Əmək və podrat müqavilələrinin fərqləndirilməsi olduqca vacibdir, 

çünki birinci müqavilənin əksər şərtləri qanunvericiliklə imperativ şəkildə 

tənzimlənmişdir. Bəzi hallarda isə əmək müqaviləsi üzrə işçi podrat 

müqaviləsi üzrə podratçıdan daha güzəştli hüquqlara malikdir. Məsələn, MM-

nin 62.1.3-ci maddəsinə görə hüquqi şəxs ləğv edilərkən onun kreditorlarının 

tələblərinin ödənilməsi növbəliliyində əmək müqaviləsi üzrə işləyən şəxslərin 

əməyinin ödənilməsi üçüncü növbəyə, podratçıların muzdunun ödənilməsi isə 

sonuncu beşinci növbəyə aid edilmişdir. 

Eyni zamanda işəgötürən və ya sifarişçi müvafiq olara işçinin və ya 

podratçının vurduğu zərərə görə məsuliyyət daşıyır. Belə ki, MM-nin 1099-cu 

maddəsinə (―Hüquqi və ya fiziki şəxsin öz işçisi tərəfindən törədilmiş mülki 

hüquq pozuntusu (delikt) üçün məsuliyyəti‖) əsasən hüquqi və ya fiziki şəxs 

öz işçisinin törətdiyi mülki hüquq pozuntusu (delikt) üçün məsuliyyət daşıyır 

və əmək (qulluq, mənsəb) vəzifələrinin icrası zamanı işçisinin vurduğu 

zərərin əvəzini ödəməlidir. Bu zaman işçi əmək müqaviləsi əsasında iş görən 

fiziki şəxsdir, habelə mülki hüquq müqaviləsi üzrə iş görən fiziki şəxsdir, bir 

şərtlə ki, bu zaman o, müvafiq hüquqi və ya fiziki şəxsin tapşırığı ilə və işlərin 

təhlükəsiz aparılmasına onun nəzarəti altında fəaliyyət göstərsin və ya 

fəaliyyət göstərməli olsun. 

 

11. Qeyd edildiyi kimi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

7 iyun 1994-cü il tarixli 228 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Əsaslı tikintidə 

podrat müqavilələri haqqında Qaydalar‖la podratın xüsusi növü – əsaslı 

tikintidə podrat tənzimlənmişdir. Bununla belə həmin Qaydalarda əsaslı 

tikintidə podratın anlayışı verilməmişdir. Qaydaların 1.2-ci bəndində verilən 

əsaslı tikintidə podratın analyışı bütövlükdə podrat müqaviləsinin anlayışına 

bənzəyir və onun xüsusi növünü əsla xarakterizə etmir: ―Podratçı, sifarişçinin 

tapşırığı ilə, özünün və ya sifarişçinin materiallarından istifadə etməklə, 
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konkret işi müəyyən olunmuş müddətdə mövcud norma və qaydalara, 

həmçinin müqavilə şərtlərinə uyğun yerinə yetirməyi öz öhdəsinə götürür. 

Sifarişçi isə görülmüş işi təhvil götürməyi və müəyyən edilmiş müddətdə 

şərtləşdirilmiş qiymətlə haqqını ödəməyi öhdəsinə götürür‖. Həmin bənddə 

eyni zamanda deyilir: ―Tikinti üçün podrat Müqaviləsi əsaslı tikinti və təmir, 

fəaliyyət göstərən müəssisələrin, bina və qurğuların yenidən qurulması, 

obyektin yerləşdiyi sahə ilə bağlı olan quraşdırma, sazlama-işəsalma və sair 

işlərin yerinə yetirilməsi üçün bağlanır‖. Göründüyü kimi, burada da 

ümumiyyətlə tikinti üçün podrat müqaviləsinin növləri müəyyən edilir və 

əsaslı tikinti yalnız onlardan biridir. 

Qaydalarda əsaslı tikintidə podratın anlayışının verilməməsi onunla 

bağlıdır ki, sözügedən Qaydalar qəbul ediləndə Azərbaycan SSR-nin 1964-cü 

il 11 sentyabr tarixli Mülki Məcəlləsi hələ qüvvədə idi və onun 32-ci fəsli 

bütövlükdə podratın bu növünü tənzimləyirdi. Həmin Məcəllənin 363-cü 

maddəsində deyilirdi: ―Əsaslı tikintidə podrat müqaviləsinə görə podratçı 

təşkilat planda nəzərdə tutulan obyekti layihə-smeta sənədlərinə müvafiq 

olaraq obyekti müəyyən edilmiş müddətdə öz qüvvə və vəsaitləri ilə tikib 

sifarişçi təşkilata təhvil verməyi öhdəsinə götürür, sifarişçi isə, podratçıya 

tikinti meydançası verməyi, təsdiq edilmiş layihə-smeta sənədlərini və 

qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər sənədləri ona təqdim etməyi, tikin-

tinin vaxtında maliyyələşdirilməsini təmin etməyi, obyektləri qəbul etməyi və 

onların pulunu ödəməyi öhdəsinə götürür‖. Təbii ki, hazırda bu Məcəllə 

qüvvədə olmadığı üçün həmin anlayış da aktuallığını itirib. Buna görə də 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 iyun 1994-cü il tarixli 228 

saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Əsaslı tikintidə podrat müqavilələri haqqında 

Qaydalar‖ın hər hansı tikinti işlərinə tətbiq edilməsi üçün tam əsas var. 

Bütövlükdə tikinti podratının və podratın digər növlərinin xüsusi 

tənzimlənməsinə bir çox ölkələrdə rast gəlinir. Belə ki, məsələn, Rusiya 

Federasıyasının Mülki Məcəlləsində (37-38-ci fəsillər) məişət podratı, tikinti 

podratı, layihə və tədqiqat işləri üzrə podrat, dövlət ehtiyacları üçün podrat 

işləri, elmi-tədqiqat, təcrübə-konstruktor və texnoloji işlər ayrıca tənzimlənir. 

Almaniyada isə podratın növləri normativ-hüquqi akt olmayan və yalnız 

tövsiyəvi xarakter daşıyan digər sənədlərlə tənzimlənir: Tikinti podratı 

Nizamnaməsi, Podrat Nizamnaməsi və Sərbəst sənətkarların yerinə yetirdiyi 

podrat işləri Nizamnaməsi. 

 

12. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 iyun 1994-cü il 

tarixli 228 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Əsaslı tikintidə podrat müqavilələri 

haqqında Qaydalar‖ın 1.3-cü bəndi hər hansı podrat müqaviləsi üçün aktual 

olan başlıca prinsipi nəzərdə tutmuşdur. Belə ki, podrat müqaviləsi üzrə 

tərəflərin qarşılıqlı münasibətlərinin başlıca prinsipi mövcud hüquqi əsaslar 
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çərçivəsində müstəqillikdir. Bu prinsip aşağıdakı əsaslar istiqamətində həyata 

keçirilir: 

1) istehsal təsərrüfat sərbəstliyi: podratçı iqtisadi, sosial, ekoloji və 

digər dövlət norma və qaydalarına əməl edərək istehsalat proqramını 

formalaşdırır, öz fəaliyyətinin bütün texniki-iqtisadi göstəricilərini işləyib 

hazırlayır və təsdiq edir; 

2) podrat müqaviləsinin üstünlüyü: podratçı sifarişçilərlə olduğu kimi, 

təhcizatçılarla, banklarla, layihə təşkilatları və başqaları ilə sərbəst müqavilə 

(kontrakt) bağlayır; 

3) müqavilə qiymətləri: podratçı planlaşdırılmış dövr üçün qüvvədə 

olan qayda və tövsiyələrə uyğun, müqavilədə nəzərdə tutulmuş işlərin maya 

dəyərinin hesabatını hazırlayır. İstehsalın gözlənilən real xərclərini, həmçinin 

gəlir normalarını və bazar şəraitini nəzərə alan podratçının təklif etdiyi və 

sifarişçinin qəbul etdiyi (bir qayda olaraq sövdələşmələrdə) müqavilə 

qiymətləri tərəflərin razılığı olmadan dəyişdirilə bilməz. 

 

752.2. 

 

1. Qeyd edildiyi kimi, podrat müqaviləsi üzrə podratçı tərəfindən hər 

hansı əşyanın hazırlanması nəzərdə tutula bilər. Əşyanın hazırlanmanın 

nəticəsi olmasını vurğulamaq üçün adətən onu ―məmulat‖ adlandırırlar. 

Məsələn, ―Qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 1.1.3-cü maddəsində ―qiymətli metallardan və 

qiymətli daşlardan məmulatlar‖ın anlayışı belə verilir: ―qiymətli metallardan 

və onların əlvan metallarla ərintilərindən, qiymətli daşlardan xüsusi emal 

edilmiş qiymətli və ya yarımqiymətli və bəzək daşları ilə bəzədilmiş və ya 

bəzədilməmiş bədii-estetik, məişət məqsədləri üçün istifadə edilən, bədii-

incəsənət tərtibatına malik olan zərgərlik və digər məişət əşyaları‖. Buna görə 

də şərh edilən bəndin birinci cümləsində podrat müqaviləsi əsasında 

hazırlanmalı olan əşya məmulat adlandırılır. Eyni zamanda şərh edilən bəndin 

ikinci cümləsində artıq ―əşya‖ sözündən istifadə olunur. 

Ümumiyyətlə, podrat müqaviləsi üzrə yeni əşyanın hazırlanmasının 

hüquqi nəticələri MM-nin ―Ümumi hissə‖sində də müəyyən mənada əks 

olunmuşdur. Belə ki, məsələn, MM-nin 188.2-ci maddəsində qeyd olunur ki, 

əgər müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, özünün materiallarından 

hazırlanmış əmlaka mülkiyyət hüququ əldə edən mülkiyyətçi emalın dəyərini 

emal edən şəxsə ödəməlidir. 

 

2. Podrat müqaviləsi üzrə məmulat (əşya) həm sifarişçinin, həm də 

podratçının materiallarından (məmulatın hazırlanması üçün lazım olan digər 

əşyalardan, məsələn, xammaldan) hazırlana bilər. Bu, həm şərh edilən 
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bənddən (məmulatın podratçının materiallarından hazırlanması mümkün 

hallardan biri kimi göstərilir), həm də MM-nin 767-ci (―İşin podratçının 

materialları ilə icra edilməsi‖) və 768.1.1-ci (sifarişçidən alınmış 

materialların keyfiyyəti məsələsi) maddələrindən (Bax həmin maddələrin 

şərhinə) tam aydın olur. Təbii ki, məmulat eyni zamanda hər iki tərəfin 

materiallarından da hazırlana bilər. 

 

3. Təbii ki, əgər podrat müqaviləsinə görə podratçı sifarişçi üçün hər 

hansı məmulatı hazırlamalıdırsa, yekunda həmin məmulatı görülən işin 

nəticəsi kimi sifarişçinin mülkiyyətinə verməlidir. Lakin nədənsə şərh edilən 

bənddə göstərilir ki, podratçı məmulatı özünün əldə etdiyi materiallardan 

hazırladıqda, ona mülkiyyət hüququnu (şərh edilən bənddə ―mülkiyyəti‖ 

yazılıb, təbii ki, göstərilən kontekstdə bu, hüquqi baxımdan düzgün ifadə 

deyil) sifarişçiyə verir. Elə təəssürat yarana bilər ki, güya məmulat 

sifarişçinin, yaxud podratçı ilə sifarişçinin birgə materiallarından 

hazırlandıqda, məmulata mülkiyyət hüququ sifarişçiyə verilməli deyil. 

Əlbəttə, belə yanaşma sağlam məntiqə və podrat müqaviləsinin 

mahiyyəti və məqsədinə zidd olardı. Əslində, çox bəsit ifadə edilmiş şərh 

olunan bəndin müəllifləri demək istəyiblər ki, podratçı öz materiallarını 

məmulatın hazırlanmasına sərf edərkən təbii ki, materiallar bu və ya digər 

şəkildə həmin məmulatın tərkib hissəsinə çevrilir və sifarişçinin mülkiyyətinə 

keçir. Məlum olduğu kimi, MM-nin 181.4-cü maddəsinə görə mülkiyyətçisi 

olan əmlaka mülkiyyət hüququ başqa şəxs tərəfindən alqı-satqı, dəyişdirmə, 

bağışlama müqaviləsi və ya bu əmlakın özgəninkiləşdirilməsinə dair digər əqd 

əsasında əldə edilə bilər. Belə əqdlərdən biri də podrat müqaviləsidir. Şərh 

edilən bəndə əsasən məmulat podratçının materiallarından hazırlandıqda, 

həmin materiallar məmulatın tərkibində sifarişçinin mülkiyyəti olur. 

Təbii ki, yalnız və ya həmçinin sifarişçinin materiallarından hazırlanan 

məmulat da sifarişçinin mülkiyyətinə keçir. Lakin bu halda sifarişçinin 

materiallarının taleyi aydındır və məmulatın podratçının materiallarından 

hazırlandığ halından fərqli olaraq mülkiyyətçi dəyişmir. Belə ki, MM-nin 

188.1-ci maddəsinə əsasən əgər müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, 

şəxsin özünə mənsub olmayan materialların emalı yolu ilə hazırladığı yeni 

daşınar əmlaka mülkiyyət hüququnu materialların mülkiyyətçisi əldə edir. 

Emalın dəyəri materialların dəyərindən əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olduqda, 

yeni əmlaka mülkiyyət hüququnu vicdanla hərəkət edərək, materialları özü 

üçün emal etmiş şəxs əldə edir. Başqa sözlə, podrat müqaviləsi üzrə emalın 

dəyəri materialların dəyərindən əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olduqda belə, 

hazırlanmış məmulata mülkiyyət hüququ sifarişçiyə keçir, çünki hər bir halda 

podratçı məmulatı özü üçün hazırlamayıb. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, qeyd edilən bəsit ifadə Almaniya Mülki 

Qanunnaməsinin 651-ci maddəsindən uğursuz istifadə cəhdinin nəticəsidir. 

Əslində həmin maddədə nəzərdə tutulur ki, əgər podratçı məmulatı öz mate-

rialından hazırlamağı öhdəsinə götürürsə, hazırlanan məmulata mülkiyyət hü-

ququnu sifarişçiyə verməlidir. Başqa sözlə, Almaniya Mülki Qanunnaməsində 

məhz yuxarıda izah etdiyimiz fikir təsbit edilmişdir və bu halda məmulatın 

sifarişçinin materialından hazırlanması zamanı birmənalı şəkildə sifarişçinin 

mülkiyyəti olması prezumpsiya edilir. Sadəcə bizim qanunverici Almaniya 

Mülki Qanunnaməsindəki fikri düzgün ifadə etməmişdir. 

 

4. Podrat müqaviləsinə əsasən həm əvəz edilən, həm də əvəzedilməz 

əşya hazırlana bilər. Məlum olduğu kimi, MM-nin 135.7-ci maddəsinə görə 

başqa əşyalardan yalnız özlərinə xas əlamətlərə görə ayrılmış fərdi-müəyyən 

əşyalar əvəzedilməz əşyalar sayılır. Növ əlamətlərinə görə fərqlənən, dövriyyə-

də adətən say, ölçü və ya çəki ilə müəyyənləşdirilən daşınar əşyalar əvəzedilən 

əşyalar sayılır. Məsələn, pul (kağız pul və ya qəpik) əvəz edilən əşyadır. 

Sual ola bilər ki, şərh edilən bənddə məhz MM-nin 135.7-ci 

maddəsinin hüquqi kateqoriyası nəzərdə tutulurmu? Çünki, göründüyü kimi, 

həmin maddədə ―əvəzedilən‖, şərh edilən bənddə isə ―əvəz edilən‖ yazılıb, 

yəni birinci halda eyni hərflərdən ibarət və eyni cür eşidilən termin bir sözdən, 

ikinci halda isə iki sözdən ibarətdir. MM-nin 739.1-ci maddəsində (borc 

müqaviləsi), habelə 826.2-ci və  829.4-cü maddələrində (saxlama müqaviləsi 

– Bax həmin maddələrin şərhinə) də bu termin iki sözdən ibarətdir və 

Azərbaycan dilinin qrammatikası nöqteyi-nəzərindən bu düzgündür. Bununla 

belə həm şərh edilən bənddə, həm də sadalanan üç halda məhz MM-nin 

135.7-ci maddəsinin hüquqi kateqoriyasının nəzərdə tutulması şübhə 

doğurmur. Həmin maddədə sadəcə texniki qüsura yol verilmişdir. 

Maraqlıdır ki, MM-nin 438-ci maddəsi (―Müqavilənin predmeti növlü 

əşya olduqda öhdəliyin icrası‖) isə sözügedən hüquqi kateqoriyanı eyni 

zamanda ―növlü əşya‖ və ―əvəz edilə bilən əşya‖ adlandırır. Əlbəttə, nəinki bir 

normativ-hüquqi aktda, bütövlükdə qanunvericilik sistemində bir anlayışın 

müxtəlif terminlərlə ifadə edilməsi yolverilməzdir və buna görə də şərh edilən 

hal birmənalı olaraq bizim MM-nin qüsurudur. 

 

5. Yeni əşyanın kimin materiallarından hazırlanmasının və bu zaman 

onun əvəzedilməz, yaxud əvəz edilən olmasının çox vacib hüquqi nəticəsi ola 

bilər. Belə ki, əvəz edilən əşya tamamilə və ya qismən də olsa sifarişçinin 

materiallarından hazırlanmırsa, tərəflər arasındakı münasibətlər alqı-satqı 

müqaviləsi hesab olunur. Bu, olduqca vacib məsələdir və podrat 

müqaviləsinin yalnız xidmət müqavilələrindən və əmək müqaviləsindən deyil, 

həm də alqı-satqı müqaviləsindən fərqləndirilməsinin vacibliyini göstərir. 



 37 

Problem ondan ibarətdir ki, alqı-satqı müqaviləsi kimi podrat müqaviləsi üzrə 

də hər hansı əşyanın əvəzli qaydada digər tərəfin mülkiyyətinə vermək 

nəzərdə tutula bilər. 

Hələ Roma hüququnun bəyan etdiyi prinsip ondan ibarət idi ki, öz 

materialından məmulat hazırlayıb əvəzli qaydada başqasına verən şəxs alqı-

satqı müqaviləsi bağlamış hesab olunur. Əksinə, əgər məmulat sifarişçinin 

materialından hazırlanırdısa, tərəflər arasında podrat müqaviləsinin 

bağlanması bildirilirdi. Bu yanaşma uzun müddət hökmran mövqeyə malik 

idi. Məsələn, son dövrədək Almaniya Mülki Qanunnaməsində də podrat və 

alqı-satqı müqavilələri arasında fərq məhz bu meyar əsasında aparılırdı. Bu 

prinsip ―Malların beynəlxalq alqı-satqı müqavilələri haqqında‖ 11 aprel 

1980-cı il tarixli BMT Konvensiyasının 3-cü maddəsində də təsbit 

olunmuşdur: malı sifariş verən tərəf onun hazırlanması üçün zəruri olan 

materialların mühüm hissəsini təqdim etməyi öz öhdəsinə götürmürsə, tərəflər 

arasında alqı-satqı müqaviləsi bağlanmış hesab olunur. 

Hazırda isə Avropa Birliyi ölkələri Avropa parlamentinin və Avropa 

Şurasının 15 may 1999-cu il tarixli 1999/44/EC saylı direktivinin 

gerçəkləşdirilməsi nəticəsində materialın mənsubiyyətindən asılı olmayaraq 

bütövlükdə istehlak mallarının istehlakçılara verilməsi əqdinə hər bir halda 

alqı-satqı haqda qaydaları tətbiq edirlər. 

Şərh edilən bənddəki yanaşma Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 651-

ci maddəsindən götürülmüşdür. Bu yanaşma məntiqlidir. Çünki bir tərəf öz 

materialından əvəz edilən əşyanı hazırlayırsa, digər tərəf hazırlama prosesinə 

heç cür nəzarət edə bilməz. Əvvəla, o, heç bir material təqdim etməyib ki, 

onları bu və ya digər şəkildə eyniləşdirə bilsin. Digər tərəfdən isə, hazırlanan 

əşyanın özü əvəz ediləndir. Deməli, son nəticədə hansı əşyanın təqdim 

ediləcəyinə də nəzarət etmək mümkün deyil. 

Əksinə, digər iki halda, yəni 1) əvəz edilən əşyanın sifarişçinin 

materialından hazırlanması və 2) əvəzedilməz əşyanın podratçının 

materialından hazırlanması zamanı sifarişçi ona yekunda təqdim edilməli olan 

əşyanı eyniləşdirə bilər. 

Bununla belə, şərh edilən bənddəki yanaşmanın ―Malların beynəlxalq 

alqı-satqı müqavilələri haqqında‖ 11 aprel 1980-cı il tarixli BMT 

Konvensiyasındakı yanaşmadan fərqli olması aşağıdakı hallarda təcrübədə 

müəyyən problemlər törədə bilər: 1) əvəedilməz əşyanın hazırlanması üçün 

materialların hamısını və ya mühüm hissəsini sifarişçi təqdim etmişdir; 2) 

əvəz edilən əşyanın hazırlanması üçün materialların mühüm hissəsini sifarişçi 

təqdim etmişdir. Hər iki halda Konvensiyaya görə alqı-satqı, şərh edilən 

bəndə görə isə podrat müqaviləsinin bağlanması nəticəsinə gəlmək olar. 

Başqa sözlə, bir müqavilə fərqli əqd növü hesab edilə bilər və ona müxtəlif 

qaydaların tətbiq edilməsi haqda mübahisə yarana bilər. 
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Məsələni qəlizləşdirən çox vacib bir amil də mövcuddur. MM-nin 

604-cü maddəsində (―Oxşar müqavilələr‖) deyilir: ―Hazırlanmalı və ya 

istehsal edilməli malların göndərilməsinə dair müqavilələr, əgər sifarişçi 

həmin malların hazırlanması və ya istehsalı üçün zəruri materialların mühüm 

hissəsini göndərməyi öz öhdəsinə götürürsə, habelə əgər mal göndərən tərəfin 

vəzifələrinin daha böyük hissəsi işlərin görülməsindən və ya başqa xidmət-

lərin göstərilməsindən ibarət deyildirsə, alqı-satqı müqavilələrinə bərabər 

tutulur‖. Bir sıra sual doğuran bu maddə hazırlanmalı olan əşyanın əvəzli 

qaydada onu hazırlayan şəxs tərəfindən digər tərəfə verilməsi üzrə 

münasibətləri tənzimləyir və bu münasibətlərin alqı-satqı kimi 

səciyyələndirilməsinin şərt(lər)ini müəyyən edir. 

Bu şərtlərdən biri malın hazırlanması üçün zəruri materialların mühüm 

hissəsinin safarişçinin təqdim etməsidir. Məsələyə bu cür yanaşma təəccüb 

doğurur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, ―Malların beynəlxalq alqı-satqı 

müqavilələri haqqında‖ 11 aprel 1980-cı il tarixli BMT Konvensiyası, əksinə, 

məhz bu halda bağlanan əqdi alqı-satqı müqaviləsi hesab etmir. Materialların 

mühüm hissəsini sifarişçi təqdim edirsə, bunun nəyi alqı-satqı müqaviləsidir? 

Bu anlaşılmazlığın yeganə səbəbi kimi MM-nin 604-cü maddəsində (―Oxşar 

müqavilələr‖) texniki səhvə yol verilməsini göstərmək olar: ―öhdəsinə 

götürürsə‖ əvəzinə əslində ―öhdəsinə götürmürsə‖ yazılmalı idi. 

Lakin bu halda da, əgər bu şərt ayrılıqda meyar kimi götürülsə, MM-

nin 604-cü maddəsi (―Oxşar müqavilələr‖) ilə şərh edilən bənd arasında 

müəyyən rəqabət mövcuddur. Şərh edilən bəndə görə yalnız əvəz edilən əşya 

bütövlükdə podratçının materialından hazırlansa, bağlanılan əqd alqı-satqı 

müqaviləsidir. MM-nin 604-cü maddəsi isə ―Malların beynəlxalq alqı-satqı 

müqavilələri haqqında‖ 11 aprel 1980-cı il tarixli BMT Konvensiyasını 

təkrarlamış olur və beləliklə də şərh edilən bəndi əhəmiyyətsiz edir: əşyanın 

əvəz edilən, yaxud əvəzedilməz olmasından asılı olmayaraq müqavilənin alqı-

satqı hesab edilməsi üçün yalnız sifarişçinin materialların mühüm hissəsinin 

təqdim edilməməsi başlıca amilə çevrilir. Deməli, bu maddələr bir növ ―biri-

birindən xəbərsiz‖ MM-yə daxil edilib, bu isə bizim MM-nin sistemsiz 

normativ-hüquqi akt olması fikrini bird daha təsdiqləyir. 

İkinci şərt isə mal göndərən (əşyanı hazırlayan) tərəfin vəzifələrinin 

daha böyük hissəsi işlərin görülməsindən və ya başqa xidmətlərin 

göstərilməsindən ibarət olmamasıdır. Buradan aydın olmur ki, həmin vəzifələr 

nəyə nisbətən daha böyük hissəni təşkil etməlidir. Güman etmək olar ki, 

söhbət malın sifarişçiyə təqdim edilməsindən gedir. Yəni malı hazırlayanın 

malı sifarişçiyə təqdim etməsi vəzifəsi onun vəzifələrinin əsas hissəsini təşkil 

etməlidir. Amma bunun necə müəyyən olunması məsələsi açıq qalır. 

Hazırlanmalı olan mal sifarişçiyə təqdim edilməlidirsə, malın hazırlanması, 

yoxsa təqdim edilməsi vəzifəsinin daha vacib olması necə müəyyən ediləcək? 
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Etiraf etmək lazımdır ki, bu, mümkün deyil. Deməli, bu şərt əhəmiyyətsizdir 

və təcrübədə tətbiq oluna bilməz. 

Ən maraqlısı isə budur ki, MM-nin 604-cü maddəsinin (―Oxşar 

müqavilələr‖) şərtlərinin ayrılıqda və ya birgə alqı-satqının meyarı olması 

məsələsi də tam aydın deyil. İkinci şərtin əhəmiyyətsiziliyini nəzərə alaraq, bir 

nəticəyə gəlmək olar: ya ―Malların beynəlxalq alqı-satqı müqavilələri 

haqqında‖ 11 aprel 1980-cı il tarixli BMT Konvensiyasının yanaşması tətbiq 

edilməli, ya da MM-nin 604-cü maddəsi (―Oxşar müqavilələr‖) anlaşılmazlıq 

kimi ümumiyyətlə tətbiq edilməməlidir. Maddədə texniki səhvin də olmasını 

və məsələnin şübhəli olduğunu nəzərə alaraq, ikinci variant daha 

məqsədəuyğun görünür. Hər halda podrat müqaviləsinə dair yalnız şərh edilən 

bəndin rəhbər tutulması daha ağlabatandır. 

 

 752.3. 
 

 Sifarişçi tərəfindən podratçıya ödənilən muzd podratçının çəkəcəyi 

xərclər və alacağı mükafatdan ibarətdir. Podrat müqaviləsi üzrə görülən iş 

mürəkkəb xarakterli olduqda, adətən podratçı görüləcək işlərin smetasını, yəni 

konkret işlərin görülməsi üçün çəkəcəyi xərclərin və mükafatının məbləğini 

göstərən təfərrüatlı sənədi hazırlayır. 

 MM-nin 752.1-ci maddəsini (Bax həmin maddənin şərhinə) şərh 

edərkən MM-nin 753.1-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) də 

istinad edərək podrat müqaviləsinin əvəzli olması prezumpsiyasını 

vurğulamışdıq. Podrat müqaviləsində ayrı qayda müəyyən edilməyibsə, 

podratçı gördüyü hər işə görə muzd tələb edə bilər, hətta həmin muzdun 

məbləği müqavilədə göstərilməyibsə belə. Şərh edilən bənd isə bu qaydadan 

istisna müəyyən edir: podratçının smetanı əvəzsiz qaydada hazırlaması 

prezumpsiyası mövcuddur. Təbii ki, podrat müqaviləsində smetanın 

hazırlanması üçün də muzdun ödənilməsi şərti nəzərdə tutula bilər. 

 

Maddə 753. Muzd barəsində razılaşma 

 

753.1. Sifarişçi podratçıya şərtləşdirilmiş muzd ödəməyə 

borcludur. Əgər həmin şəraitdə podratın yalnız muzd müqabilində 

yerinə yetirilməsi ehtimal edilirsə, belə hesab edilir ki, muzd dinməz 

razılıq əsasında şərtləşdirilmişdir. Əgər muzdun miqdarı 

müəyyənləşdirilməyibsə, adi muzdun şərtləşdirildiyi hesab olunur. 

Şərtləşdirilmiş muzd ödənildikdə, podratçının müqavilə üzrə 

razılaşdırılmış iş həcminə daxil olan bütün işləri ödənilmiş sayılır. 

753.2. Əgər müqavilədə nəzərdə tutulan iş həcminin yerinə 

yetirilməsi üçün muzdun əsasları müqavilə bağlandıqdan sonra 
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sifarişçinin sərəncamları əsasında dəyişmişdirsə, onda dəyərin artması və 

ya azalması nəzərə alınmaqla yeni qiymət razılaşdırılmalıdır. 

753.3. Əgər sifarişçi müqavilədə nəzərdə tutulmayan əlavə işlərin 

görülməsini tələb edirsə, podratçının həmin işləri yerinə yetirməyə görə 

ayrıca muzd almaq hüququ vardır. Əgər sifarişçi əlavə işlərin yalnız 

ayrıca muzd müqabilində yerinə yetirilə biləcəyini qəbul etmirsə, 

podratçı ayrıca muzd almaq hüququ barəsində işə başlamazdan əvvəl 

məlumat verməlidir. 

753.4. Müqavilədə nəzərdə tutulmayan və sifarişçi tərəfindən 

yerinə yetirilməsi tələb edilməyən işlər ödənilmir. Tələb edildikdə 

podratçı belə işlərin nəticələrini aradan qaldırmalıdır. Əgər o bunu 

ağlabatan müddət ərzində etməzsə, sifarişçi onları podratçının hesabına 

aradan qaldıra bilər. Bundan başqa, podratçı bütün digər zərər üçün 

sifarişçi qarşısında məsuliyyət daşıyır. 

 

Sifarişçi podratçıya görülən iş müqabilində muzd (bir qayda olaraq, 

müəyyən pul məbləğinin, lakin prinsip etibarı ilə muzd hər hansı əşya 

formasında da ola bilər) ödəməlidir. Bunun üçün muzdun məbləğinin 

müqavilədə müəyyənləşdirilməsi vacib deyil. Bu halın hüquqi nəticələri şərh 

edilən maddədə öz əksini tapmışdır. 

Muzdun məbləği podrat müqaviləsində sabit və ya təqribi qiymət kimi 

müəyyənləşdirilə bilər. Müqavilədə ayrı hal nəzərdə tutulmayıbsa, 

müqavilənin qiyməti sabit hesab olunur. 

Sabit qiymətin dəyişdirilməsi üçün hər iki tərəfin razılığı tələb olunur. 

Şərh edilən maddədə sabit qiymət üzrə hüquqi münasibətlər tənzimlənmişdir. 

Təqribi qiymətin dəyişməsi üzrə hüquqi münasibətlər MM-nin 754-cü 

maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) tənzimlənir. 

 

753.1. 
 

1. Qeyd edildiyi kimi, podrat müqaviləsi, bir qayda olaraq, əvəzlidir. 

Bununla belə, podrat müqviləsi üzrə muzdun məbləği (müqavilənin qiyməti) 

həmin müqavilənin mühüm şərti deyil. Təbii ki, muzdun məbləğinin podrat 

müqaviləsinin mühüm şərti olması müqavilədə müəyyən edilə bilər. Bu halda 

podrat müqaviləsində muzdun məbləği göstərilməyibsə, müqavilə 

bağlanmamış hesab edilir (MM-nin 405.1-ci maddəsinə əsasən). 

Şərh edilən bəndə görə əgər həmin şəraitdə podratın yalnız muzd mü-

qabilində yerinə yetirilməsi ehtimal edilirsə, belə hesab edilir ki, muzd dinməz 

razılıq əsasında şərtləşdirilmişdir. Bu müddəa Almaniya Mülki Qanunnamə-

sinin 632-ci maddəsinin 1-ci bəndini təkrarlayır. Müddəanın mənasından belə 

çıxır ki, muzdun məbləğini müəyyən etməyən hər bir podrat müqaviləsi avto-
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matik olaraq əvəzli müqavilə hesab edilmir. Əgər həmin şəraitdə podratın yal-

nız muzd müqabilində yerinə yetirilməsi ehtimal edilmirs, podrat müqaviləsi 

əvəzsiz müqavilə hesab edilməlidir. Məsələn, ərinin köynəyinin düyməsini 

tikən arvadın bu işi muzd müqabilində görməsini təsəvvür etmək çətindir. 

Ehtimal etmək olar ki, arvad əri üçün bu işi əvəzsiz qaydada yerinə yetirir. 

Bununla belə, podrat müqaviləsinin əvəzli, yaxud əvəzsiz olması 

barədə əsaslı şübhə yaranırsa, həmin müqavilə əvəzli hesab edilməlidir. 

 

2. Əvəzliliyi ehtimal edilən muzdun məbləği göstərilməyən podrat 

müqaviləsi üzrə adi muzdun şərtləşdirildiyi hesab olunur. Məlum olduğu kimi, 

MM-nin 398.3-cü maddəsinə görə əvəzli müqavilədə qiymət nəzərdə 

tutulmayıbsa və müqavilə şərtlərinə əsasən müəyyənləşdirilə bilməzsə, 

müqavilənin icrası üçün pul müqayisəyə gələ bilən hallarda oxşar mallar, işlər 

və ya xidmətlər üçün adətən alınan qiymət üzrə ödənilməlidir. Şərh edilən 

bənddə məhz belə bir hal nəzərdə tutulmuşdur. Təbii ki, şərh edilən bənddəki 

―adi muzdun‖ konkret miqdarını hər bir halda məhkəmə müəyyən etməlidir. 

Eyni yanaşma digər ölkələrdə, o cümlədən ingilis-amerikan hüquq 

sistemi ölkələrində də müşahidə olunur. Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 

632-ci maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən isə bu halda məhkəmə ilk növbədə 

rəsmi təsdiqlənmiş qiymətləri, belə qiymətlər olmadıqda – bu kimi işlər üçün 

adi qiyməti tətbiq etməlidir. Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 709-

cu maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, bu halda analoji işlərin görülməsi 

üçün ödənilən məbləğ ödənilməlidir. Fransa məhkəmələri muzdun miqdarını 

müəyyən edərkən tərəflər arasındakı konkret münasibətləri rəhbər tutur 

(Fransa Kassasiya məhkəməsinin mülki işlər üzrə palatasının 4 oktyabr 1989-

cu il tarixli qərarı, Bull. Civ. I, № 301). İsveçrə Öhdəlik Qanununun 374-cü 

maddəsinə görə isə ödəniləcək muzdun məbləği podratın təqdim edilən 

nəticəsinin dəyəri və podratçının xərcləri nəzərə alınmaqla müəyyən olunur. 

 

3. Podrat müqaviləsində göstərilən muzdun miqdarı həmin müqavilə ilə 

müəyyən edilən işlərin hamısının əvəzidir və podratçı həmin işlərin hər hansına 

görə əlavə muzdun ödənilməsini tələb edə bilməz. Bu zaman podratçı xərc-

lərinin artması (məsələn, materialların qiymətinin artması ilə əlaqədar) səbəbinə 

istinad edərək ödəniləcək muzdun miqdarının artırılmasını tələb edə bilməz. Bu 

yanaşma Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 iyun 1994-cü il 

tarixli 228 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Əsaslı tikintidə podrat müqavilələri 

haqqında Qaydalar‖ın 3.3.2-ci bəndində təsbit olunmuşdur. Həmin bəndə 

əsasən sabit qiymətin artırılması üçün hətta inflyasiya da səbəb gətirilə bilməz. 

Bununla belə, müqayisə üçün qeyd edək ki, məsələn, İsveçrə Öhdəlik 

Qanununun 373-cü maddəsinə əsasən fövqəladə səbəblərə əsaslanaraq 

məhkəmə ödəniləcək muzdun məbləğini artıra bilər. Rusiya Federasiyasının 
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Mülki Məcəlləsinin 709-cu maddəsinin 6-cı bəndinə görə isə podratçının 

xərcləri podrat müqaviləsi bağlanarkən tərəflərin qabaqcadan görə bilmə-

dikləri şəkildə əhəmiyyətli dərəcədə artdıqda, podratçı qiymətin artırılmasını, 

sifarişçi buna razı olmadıqda isə müqavilənin ləğvini tələb edə bilər. Nəzərə 

alsaq ki, MM-nin 422.1-ci maddəsinə (―Şəraitin əhəmiyyətli dərəcədə 

dəyişməsi ilə əlaqədar müqavilənin dəyişdirilməsi və ləğv edilməsi‖) uyğun 

olaraq tərəflərin müqavilə bağlayarkən əsas götürdükləri şəraitin əhəmiyyətli 

dərəcədə dəyişməsi, əgər müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa və ya 

onun mahiyyətindən ayrı qayda irəli gəlmirsə, onun dəyişdirilməsinə və ya 

ləğv edilməsinə əsas verir, podratçının xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə artarsa, 

bizim məhkəmələr də qiyməti artıra, sifarişçi buna razı olmadıqda isə 

müqaviləni ləğv edə bilər. Məsələn, müəyyən olunsa ki, podratçının xərcləri o 

dərəcədə artıb ki, hətta sifarişçidən aldığı muzdun tam məbləği də bu xərcləri 

ödəmir, zənnimizcə, məhkəmə məsələni məhz bu cür həll etməlidir. 

Əgər podratçı sifarişçi üçün müqavilədə nəzərdə tutulmayan hər hansı 

digər işi görürsə, müqavilə üzrə ödənilən muzdun həmin işə aidiyyatı yoxdur 

və, o, ayrıca ödənilməlidir. Əgər həmin iş smetanın hazırlanmasından 

ibarətdirsə, onun əvəzi ödənilmir (Bax MM-nin 752.3-cü maddəsinin şərhinə).  

 

753.2. 

 

Sifarişçi podrat müqaviləsində nəzərdə tutulan işlərə görə həmin 

müqavilə ilə müəyyənləşdirilən muzdu ödəməlidir. Lakin podrat müqaviləsi 

bağlandıqdan sonra onun icrası zamanı sifarişçi elə sərəncamlar verə bilər ki, 

onların icrası podrat müqaviləsi ilə nəzərdə tutulan iş həcmini artıra və ya 

azalda bilər. Təbii ki, bu halda ödənilməli olan muzdun da miqdarı müvafiq 

olaraq artacaq və ya azalacaq. Buna görə də tərəflər müqavilənin yeni 

qiymətini razılaşdırlmalıdırlar. Tərəflər yeni qiyməti razılaşdırmamasının 

hüquqi nəticəsi növbəti bəndin şərhidə göstərilmişdir. 

 

753.3. 

 

Podrat müqaviləsinin icrası zamanı sifarişçinin podratçıya verdiyi 

sərəncamların nəticəsində görüləcək iş həcmi artıbsa, lakin tərəflər 

müqavilənin yeni qiymətini razılaşdırmayıbsa, podratçıya əlavə işlərə görə 

ayrıca muzd ödənilməlidir. Əgər podrat müqaviləsində və ya sərəncamında 

sifarişçi əlavə işə görə muzdun ödənilməyəcəyini bildirirsə, podratçı həmin 

işə başlamazdan əvvəl həmin işə görə əlavə muzd alacağını sifarişçiyə 

bildirməlidir. Bu halda sifarişçi muzdu ödəyəcəyini təsdiq etməzsə, podratçı 

əlavə işi yerinə yetirmir, yerinə yetirdiyi təqdirdə isə həmin işə görə muzdun 

ödənilməsini tələb edə bilməz. 
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753.4. 

 

Podrat müqaviləsində nəzərdə tutulmayan və sifarişçinin 

sərəncamlarında yerinə yetirilməsi tələb edilməyən işlər ödənilmir. Əgər bu 

kimi işlər podrat müqaviləsi üzrə təqdim edilməli nəticəni sifarişçi üçün 

arzuolunmaz edirsə, onun tələbi ilə podratçı belə işlərin nəticələrini aradan 

qaldırmalıdır. Əgər o bunu ağlabatan müddət ərzində etməzsə, sifarişçi onları 

podratçının hesabına (yəni ödəniləcək muzdun məbləğindən çıxmaq, yaxud 

muzd ödənilibsə müəyyən hissəsinin geri qaytarılmasını tələb etmək) aradan 

qaldıra bilər. 

Əgər bu işlər nəticəsində sifarişçiyə zərər dəyibsə, podratçı həmin 

zərərin də əvəzini sifarişçiyə ödəməlidir. 

 

Maddə 754. Təqribi smetadan kənaraçıxmanın nəticələri 

 

754.1. Əgər podratçı təqribi smetadan əhəmiyyətli dərəcədə 

kənara çıxarsa, yalnız razılaşdırılmış muzdun verilməsini tələb edə bilər, 

amma artıq xərci qabaqcadan nəzərdə tutmağın mümkün olmadığı 

hallar istisna təşkil edir. 

754.2. Müqavilə bağlanarkən nəzərdə tutulması mümkün olmayan 

təqribi smetadan bu cür kənaraçıxma barəsində podratçı ləngimədən 

sifarişçiyə məlumat verməlidir. Əgər sifarişçi smetadan kənaraçıxma 

nəticəsində müqaviləyə xitam verərsə, icra olunmuş işi təqribi smeta üzrə 

ödəməyə borcludur. 

 

1. Qeyd edildiyi kimi, podrat müqaviləsinin qiyməti sabit və ya təqribi 

ola bilər. Bir qayda olaraq, təqribi qiymət mürəkkəb xarakterli işlərin 

görülməsi üçün bağlanan podrat müqaviləsində olur. MM-nin 752.3-cü 

maddəsinin şərhində (Bax həmin maddənin şərhinə) qeyd edildiyi kimi, bu 

halda adətən tərəflər görüləcək işlərin smetasını, yəni konkret işlərin 

görülməsi üçün çəkiləcək xərclərin və mükafatın məbləğini göstərən 

təfərrüatlı sənədi razılaşdırırlar. Təqribi qiymətin adətən məhz smetada əks 

olunmasını nəzərə alaraq, təqribi smeta ifadəsindən istifadə olunur. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 iyun 1994-cü il tarixli 

228 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Əsaslı tikintidə podrat müqavilələri 

haqqında Qaydalar‖ın 3.3.2-ci bəndində bu hal üçün ―açıq müqavilə qiyməti‖ 

termini istifadə olunur. Qaydaların 2.4-cü bəndinə əsasən sabit qiymət 

podratçının xərclərinin smeta dəyərinin, əsaslandırılan artıq xərclərinin və 

təminatlı gəlirinin cəmidir. Açıq müqavilə qiyməti isə podratçının tikinti 

müddətində faktiki xərclərinin (faktiki qiymət üstəgəl zəmanətli gəlir xərcləri) 

ödənilməsidir. Həmin bənddə həmçinin qeyd olunur: ―Açıq müqavilə qiyməti 
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variantında Podratçı materialların, nəqliyyat xidmətinin və s. qiymətlərinin 

qalxması ehtimalından sığorta edilmiş olur. Bu halda bütün işlərin gedişinə 

nəzarət Sifarişçi tərəfindən aparılır. Sifarişçi təsdiq edilmiş artıq xərcləri 

ödəməli, Podratçının günahı üzündən baş vermiş artıq xərcləri isə rədd 

etməlidir. İnşası uzun müddətə başa gələn iri, mürəkkəb tikintilərdə və ya 

tikintinin qiymətini əvvəlcədən dəqiq müəyyən etmək imkanı olmadıqda, 

habelə inflyasiya prosesinin güclənməsi və qeyri-müəyyənliyi üzündən 

podratçının ziyana düşmə ehtimalının real olduğu şəraitdə bu variantdan 

istifadə edilir‖. 

Podrat müqaviləsinin təqribi smetası o hallarda nəzərdə tutulur ki, 

podratçının görəcəyi işlərin dəqiq həcmini və çəkəcəyi xərclərin dəqiq 

məbləğini əvvəlcədən müəyyənləşdirmək mümkün olmur. Buna görə də 

ehtimal olunur ki, smetadan cüzi kənarlaşmasına, yəni işlərin və xərclərin 

təqribi smetadan bir qədər artıq olmasına sifarişçi əvvəlcədən razılıq verir və 

yaranan fərqi ödəməyə hazırdır.  

Əlbəttə, hər bir müqavilə üçün cüzi kənarlaşma faktoru fərdi xarakter 

daşıyır. Məsələn, əgər podrat müqaviləsinin predmeti çoxmərtəbəli binanın 

tikilməsidirsə və müqavilənin qiyməti 100 000 000 manatdırsa, hətta 

görüləcək əlavə işlər üzrə xərclərin 10 000 manat məbləğində artması 

smetadan cüzi kənarlaşma hesab olunmalıdır. Lakin əgər, misal üçün, podrat 

müqaviləsinin predmeti mənzilin təmiridirsə və müqavilənin qiyməti 20 000 

manatdırsa, hətta görüləcək əlavə işlər üzrə xərclərin 500 manat məbləğində 

artması smetadan əhəmiyyətli dərəcədə kənarlaşma hesab olunmalıdır. 

Təcrübədə bu kənarlaşmaların həddi podrat müqaviləsinin özündə də 

müəyyən oluna bilər. 

Bu maddə məhz smetadan əhəmiyyətli dərəcədə kənarlaşmanın hüquqi 

nəticələrini müəyyən edir. Lakin xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, söhbət 

yalnız artıq xərci qabaqcadan nəzərdə tutmağın mümkün olmadığı hallardan 

gedir. Sifarişçi sübut etsə ki, podratçı baş vermiş kənarlaşmanı qabaqcadan 

görməli idi, yalnız razılaşdırılmış muzdu podratçıya ödəyə bilər. 

 

2. MM podrat müqaviləsinin icrası zamanı podratçı tərəfindən smetada 

nəzərdə tutulan xərclərdən az xərc çəkməsi halına toxunmur. Hesab edirik ki, 

bu halda podratçı podrat müqaviləsi ilə nəzərdə tutulan muzdu tam məbləğdə 

tələb etmək hüququna malikdir. Təbii ki, qənaət görülən işin nəticəsinin 

keyfiyyətinə təsir etməməlidir, əks halda, sifarişçi nəinki muzdu tam 

məbləğdə ödəməyə, hətta işin nəticəsinin qüsurlu olmasını iddia edə bilər 

(Bax MM-nin 762-766-cı maddələrinin şərhinə). 

Bu cür yanaşmanı təsbit edən Rusiya Federasiyasının Mülki 

Məcəlləsinin 710-cu maddəsi o cümlədən müəyyən edir ki, podrat 

müqaviləsində qənaət edilmiş məbləğin bölünməsi nəzərdə tutula bilər. Bu 
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halda qənaət hər iki tərəfin maraqlarına cavab verəcək. Lakin yaxşı olardı ki, 

müqavilədə qənaət edilmiş məbləğin hansı prinsiplə bölünəcəyi qabaqcadan 

müəyyən olunsun. 

Əks halda, qənaət edilmiş məbləğin tərəflər arasında necə bölünəcəyi 

məsələsini məhkəmə həll etməlidir. Ən sadə yol qənaət edilmiş məbləği 

tərəflər arasında yarı bölməkdir. Lakin bu, qənaətin tərəflərin iradəsindən asılı 

olmayan səbəblərdən mümkün olduğu hallarda məqsədəuyğundur. Təcrübədə 

podratçı qənaətin məhz onun səyi (məsələn, işin daha səmərəli üsulla icra 

edilməsi) nəticəsində mümkün olduğunu iddia edərək qənaət edilmiş 

məbləğin daha çox hissəsini tələb edə bilər. Eyni ilə sifarişçi qənaətin onun 

verdiyi göstərişlər əsasında mümkün olduğunu əsas gətirərək qənaət edilmiş 

məbləğin daha çox hissəsini tələb edə bilər. Məhkəmə qərarını işin bütün 

tərəflərini qiymətləndirəndən sonra verməlidir. 

 

754.1. 

 

Beləliklə, podratçı təqribi smetadan qabaqcadan görə bilmədiyi 

əhəmiyyətli dərəcədə kənara çıxarsa, çəkdiyi artıq xərc sifarişçi tərəfindən 

ödənilməlidir. Lakin bunun üçün, o, növbəti bəndin şərtinə əməl etməlidir. 

 

754.2. 

 

1. Podratçı təqribi smetadan qabaqcadan görə bilmədiyi əhəmiyyətli 

dərəcədə kənaraçıxma barədə ləngimədən sifarişçiyə məlumat verməlidir. 

Sifarişçi bu cür kənaraçıxmaya razılaşdıqda, həm podratçının artıq xərclərini, 

həm də əlavə mükafatı (əgər podratçı bunu tələb edirsə) ödəməlidir. Konkret 

məbləğ tərəflər arasında razılaşdırılmalıdır. 

 

2. Əgər sifarişçi smetadan kənaraçıxma ilə razılaşmırsa, podrat 

müqaviləsinə xitam verilir. Bu halda podratçıya hansı məbləğdə muzdun 

ödənilməsi sualı meydana gəlir. Şərh edilən bəndə əsasən podratçı icra 

olunmuş işi təqribi smeta üzrə ödəməyə borcludur. Başqa sözlə, sifarişçi 

podratçı tərəfindən müqavilənin ləğv olunma anınadək gördüyü işlərə görə 

həmin işlər üçün smetada nəzərdə tutulmuş muzdu ödəməlidir. 

Eyni yanaşma Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 709-cu 

maddəsinin 5-ci bəndində və Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 650-ci 

maddəsində də nəzərdə tutulmuşdur. Almaniyada bu müddəanın tətbiqi üzrə 

ibrətli məhkəmə təcrübəsi də formalaşmışdır. Belə ki, məsələn, smetada 

podratçının muzdunun işlədiyi vaxta (ayların, günlərin, saatların və s. 

miqdarına) görə ödənilməsi nəzərdə tutulubsa və smetadan kənaraçıxma 

nəticəsində sifarişçi podrat müqaviləsinə xitam verirsə, ödəniləcək muzdun 
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məbləği mübahisə doğura bilər. Bu halda podratçı işin görülməsinə sərf etdiyi 

zamanın kəmiyyətini sübut etməlidir. Təbii ki, podratçı vaxta qənaət 

rejimində fəaliyyət göstərməli idi. Sifarişçi podratçı tərəfindən bu öhdəliyin 

pozulmasına istinad edərək işin görülməsinə lazım olduğundan daha çox vaxt 

sərf etdiyini iddia edərsə, bunu sübut etməlidir (Almaniyanın Federal 

məhkəməsinin 1 fevral 2000-ci il tarixli qərarı, HJW 2000 heft 15, S. 1107). 

 

3. Podratçı təqribi smetadan qabaqcadan görə bilmədiyi əhəmiyyətli 

dərəcədə kənaraçıxma barədə ləngimədən sifarişçiyə məlumat verməyərək 

əlavə işləri görsə və əlavə xərcləri çəksə, yalnız podrat müqaviləsi ilə nəzərdə 

tutulan muzdu tələb edə bilər. Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 

709-cu maddəsinin 5-ci bəndində birbaşa ifadə edilən bu nəticəyə bizim halda 

sağlam məntiqlə də gəlmək olar. 

 

Maddə 755. İşi şəxsən yerinə yetirmək vəzifəsi 
 

Podratçı işi şəxsən yerinə yetirməyə yalnız bunun müqavilədən, 

yaxud konkret hallardan və ya işin xarakterindən irəli gəldiyi hallarda 

borcludur. 
 

1. Məlum olduğu kimi, MM-nin 431.1-ci maddəsinə (―Öhdəliyin 

üçüncü şəxs tərəfindən icrası‖) uyğun olaraq borclu öhdəliyin icrasının onun 

özündən asılı olduğu hallarda, habelə bunun MM-dən, müqavilədən və ya 

öhdəliyin təbiətindən irəli gəldiyi hallarda öhdəliyi şəxsən icra etməlidir. 

Bütün digər hallarda öhdəliyi borclunun əvəzinə üçüncü şəxs də icra edə bilər. 

Buna borclunun razılığı tələb edilmir. 

Şərh edilən maddə faktiki olaraq MM-nin 431.1-ci maddəsinin 

mahiyyətini təkrarlayır. Bununla belə, podrat müqaviləsi üçün öhdəliyin 

üçüncü şəxs tərəfindən icrası institutu olduqca əhəmiyyətlidir və buna görə də 

bir çox ölkələrin qanunvericiliyi podrat müqaviləsini tənzimləyərkən bu 

məsələni xüsusi vurğulayır (məsələn, Rusiya Federasiyasının Mülki 

Məcəlləsinin 706-cı maddəsinin 1-ci bəndi, İsveçrə Öhdəlik Qanununun 364-

cü maddəsinin 2-ci abzası). Çünki mürəkkəb xarakterli işlərin icrası, bir qayda 

olaraq, məhz üçüncü şəxslərin cəlb edilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Podratçı 

ilə həmin üçüncü şəxs(lər) arasındakı əqd subpodrat müqaviləsi adlanır. Bu 

halda yaranan kompleks münasibətlər çərçivəsində podrat müqaviləsi üzrə 

podratçı baş podratçı adlandırıla bilər. Baş podratçı işlərin hamısını və ya bir 

qismini subpodratçıya yaxud subpodratçılara həvalə edə bilər. 

Eyni zamanda bir daha vurğulamaq lazımdır ki, nəinki müqavilə, 

həmçinin görüləcək işin təbiəti podratçıya subpodrat müqaviləsinin 

bağlanmasını yasaq edə bilər. Məsələn, bədii əsərin yaradılması üçüncü şəxsə 

həvalə edilə bilməz. 
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2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 iyun 1994-cü il 

tarixli 228 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Əsaslı tikintidə podrat müqavilələri 

haqqında Qaydalar‖ın 1.6-cı bəndinə uyğun olaraq tikinti-quraşdırma işlərinin 

bir hissəsinin yerinə yetirilməsi üçün əgər müqavilədə işin yalnız podratçı 

tərəfindən yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmamışsa, podratçı, başqa subpodrat 

təşkilatlar cəlb edə bilər. Belə hallarda işlərin müəyyən edilmiş müddətdə, 

lazımi keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün sifarişçi qarşısında bütün məsuliyyəti 

baş podratçı daşıyır və o, subpodratçı qarşısında sifarişçi kimi çıxış edir. 

Qaydaların 3.7.3-cü bəndinə əsasən subpodrat təşkilatların cəlb 

olunması ilə görülən işlərin icrası üçün subpodrat müqavilələrinin tərtibində 

tərəflərin ixtisaslaşma səviyyəsi, görəcəyi işlərin hüdudu, təşkilatın daimi 

yerləşdiyi yer, təşkilati-texniki imkanları və digər amillər qarşılıqlı 

razılaşmalar əsasında nəzərə alınır. Sifarişçi və podratçının, subpodrat 

təşkilatların cəlb olunmasına aid məsələlərdə əlahiddə hüquqa malik olmaları 

müqavilədə ayrıca nəzərdə tutulmalıdır. 

Subpodrat təşkilatın cəlb olunması ilk növbədə podratçının ixtiyarına 

verilə bilər. Bu halda podratçı sifarişçini yalnız xəbərdar etmək öhdəliyi 

götürür. İkinci halda, podratçının təklifi və sifarişçinin yazılı şəkildə razılığı 

nəzərdə tutulur. Üçüncü halda, sifarişçinin zəmanətinə əsasən bir neçə 

subpodrat təşkilatın cəlb olunması nəzərdə tutulur. Göstərilən ilk iki halda 

subpodrat təşkilatların gördüyü işlərin keyfiyyətinə tam məsuliyyəti podratçı 

daşıyır. Üçüncü halda isə bu məsuliyyət sifarişçinin üzərinə düşür. 

Sifarişçi, onun və ya nümayəndəsinin tələblərinə cavab verə bilməyən 

subpodrat təşkilatı, işlərin icrasından kənarlaşdırmağı podratçıdan tələb etmək 

hüququna malikdir. Bir qayda olaraq, subpodrat təşkilatlarla haqq-hesabı 

podratçı aparır. Bəzi müqavilələrdə haqq-hesabların sifarişçiyə aidiyyatı 

olması haqqında şərtlər də nəzərdə tutula bilər. Belə hallarda müvafiq əlavələr 

tərtib etmək lazımdır. Sifarişçinin ödənişi gecikdirməsi səbəbindən 

podratçının subpodrat təşkilatlara əlavə xərcləri (məsələn, əlavə götürülmüş 

kreditə görə faiz ödəmə xərci), sifarişçi tərəfindən ödənilir. 

 

Maddə 756. Sifarişçinin zərərin əvəzini ödəmək vəzifəsi 

 

756.1. Əgər sifarişçi yerinə yetirilmiş işi qəbul etməzsə, podratçı 

yerinə yetirilməmiş işin haqqını və zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb edə 

bilər. Sifarişçi işin yerinə yetirilməsi üçün zəruri hərəkətləri icra etmədiyi 

halda da zərərin əvəzini ödəməyə borcludur. 

756.2. Zərərin əvəzinin ödənilməsi miqdarı bir tərəfdən 

gecikdirmənin müddətindən və muzdun miqdarından asılı olaraq, digər 

tərəfdən isə, əgər sifarişçi müddəti pozmasaydı, podratçının öz iş 
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qüvvəsindən başqa şəkildə istifadə etməsi nəticəsində ala biləcəyindən 

asılı olaraq müəyyənləşdirilir. 

 

 MM-nin 770-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) uyğun 

olaraq əgər müqaviləyə görə və ya işin xarakterinə əsasən iş qəbul 

edilməlidirsə, sifarişçi yerinə yetirilmiş işi qəbul etməyə borcludur. İşi qəbul 

etdikdə sifarişçi muzd ödəməlidir. Əgər sifarişçi işi podratçının 

müəyyənləşdirdiyi müddətdə qəbul etmirsə, iş qəbul edilmiş sayılır. Beləliklə, 

işin nəticəsi hazırdırsa və podratçı tərəfindən lazımi qaydada sifarişçiyə 

təqdim edilibsə, sonuncu onu qəbul etmədikdə belə, nəticə təqdim edilmiş 

sayılır və podratçıya muzd ödənilməlidir. Bununla belə, sifarişçi işin 

nəticəsini fiziki olaraq qəbul etmədikdə podratçıya müəyyən zərər dəyə bilər: 

məsələn, hazırlanan materialın daşınması, saxlanması və s. ilə bağlı. Bu halda 

sifarişçi podratçıya dəyən zərərin də əvəzini ona ödəməlidir. 

 Şərh edilən maddədə məhz bu münasibətlərin hüquqi tənziminə cəhd 

edilmişdir. Lakin bu cəhd uğursuz alınmışdır. 

 

 756.1. 

 

 1. Şərh edilən bənddə deyilir: ―Əgər sifarişçi yerinə yetirilmiş işi qəbul 

etməzsə, podratçı yerinə yetirilməmiş işin haqqını və zərərin əvəzinin 

ödənilməsini tələb edə bilər‖. Qeyd edildiyi kimi, podratçının 

müəyyənləşdirdiyi müddətdə qəbul edilməyən iş qəbul edilmiş hesab olunur. 

Bununla belə, bu müddət ərzində və bundan sonra podratçıya dəyən zərərin 

əvəzi sifarişçi tərəfindən ödənilməlidir. Təbii ki, bu ödəniş podrat müqaviləsi 

üzrə işin görülməsi üçün ödənilməli olan muzddan əlavə kimi ödənilməlidir. 

Bu baxımdan şərh edilən bənddə ―yerinə yetirilməmiş işin haqqını‖nın 

ödənilməsinin nəzərdə tutulması təəccüb doğurur. Maraqlıdır ki, bu ifadə 

MM-yə 24 iyun 2005-ci il tarixli «Azərbaycan Respublikası Mülki 

Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi 

tənzimləmə məsələləri haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa və 

həmin qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə 

dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu ilə daxil edilmişdir. Ona qədər yalnız zərərin əvəzinin ödənilməsi 

nəzərdə tutulurdu. Təbii ki, görülən işin də haqqının ödənilməsi ehtimal 

olunurdu. Lakin qanunverici bunu birbaşa təsbit etmək qərarına gəlmişdir. 

Nəticədə nəyin alındığı isə göz qabağındadır. Təbii, şərh edilən bənddə texniki 

səhvə yol verilmişdir və qeyd edilən ifadə ―yerinə yetirilmiş işin haqqını‖ 

kimi oxunmalıdır. 
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2. Podrat müqaviləsinin müddəti və mürəkkəbliyindən asılı olaraq 

sifarişçinin işin yerinə yetirilməsi üçün zəruri hərəkətləri icra etməsi nəzərdə 

tutula bilər. Məsələn, əgər podratçı sifarişçinin ofisini təmir edirsə, sifarişçi 

qabaqcadan ofisin müvafiq otaqlarında fəaliyyətini dayandırlmalıdır. 

Sifarişçi üzərinə düşən zəruri hərəkətləri vaxtında və lazımınca yerinə 

yetirmədikdə, podrat müqaviləsinin icrasında ləngimə baş verir və son 

nəticədə, bu, podratçıya müəyyən zərər vura bilər. Belə ki, ilk növbədə 

podratçı müqavilə ilə görməli olduğu işi nəzərdə tutulan müddətə bitirməyə 

bilər. Bu isə podratçının digər işləri görməsinə mane ola bilər və hətta digər 

şəxslə bağlanılan müqavilə üzrə öhdəliyinin pozulmasına səbəb ola bilər. 

Xatırladırıq ki, MM-nin 21.2-ci maddəsinə görə zərər dedikdə, hüququ 

pozulmuş şəxsin pozulmuş hüququnu bərpa etmək üçün çəkdiyi və ya çəkməli 

olduğu xərclər, əmlakından məhrum olması və ya əmlakının zədələnməsi (real 

zərər), habelə hüququ pozulmasaydı, həmin şəxsin adi mülki dövriyyə 

şəraitində əldə edəcəyi gəlirlər (əldən çıxmış fayda) başa düşülür. 

Göstərilənlərə əsasən podratçıya bu səbəbdən dəyən zərərin də əvəzi 

sifarişçi tərəfindən ona ödənilməlidir. Analoji müddəa Almaniya Mülki 

Qanunnaməsində (642-ci maddənin 1-ci bəndi) və Rusiya Federasiyasının 

Mülki Məcəlləsində (718-ci maddənin 1-ci bəndi) də möcvuddur. 

 

3. Qeyd etmək lazımdır ki, MM-nin 760.2-ci maddəsinə (Bax həmin 

maddənin şərhinə) görə sifarişçinin yerinə yetirilmiş işin nəticəsini qəbul 

etməməsi və ya işin yerinə yetirilməsi üçün zəruri hərəkətləri icra etməməsi 

podratçı tərəfindən podrat müqaviləsinə birtərəfli qaydada xitam verməsinə 

əsasdır. 

 

756.2. 

 

1. Həm işin nəticəsinin qəbul edilməməsi, həm də sifarişçinin zəruri 

hərəkətləri icra etməməsi səbəbindən podratçıya dəyən zərərin miqdarı bir 

tərəfdən gecikdirmənin müddətindən və muzdun miqdarından asılı olaraq, 

digər tərəfdən isə, əgər sifarişçi müddəti pozmasaydı, podratçının öz iş 

qüvvəsindən başqa şəkildə istifadə etməsi nəticəsində ala biləcəyi gəlirdən 

(əldən çıxmış fayda) asılı olaraq müəyyənləşdirilir. 

 

2. Şərh edilən bənd Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 642-ci 

maddəsinin 2-ci bəndinə oxşayır. Lakin həmin bənd yalnız sifarişçinin zəruri 

hərəkətləri icra etməməsi səbəbindən podratçıya dəyən zərərə aiddir və 

zərərin miqdarının hesablanması zamanı yalnız əldən çıxmış faydanın deyil, 

həm də podratçının qənaət etdiyi vəsaitin də nəzərə alınmasını 
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müəyyənləşdirir. Hesab edirik ki, podratçının qənaət etdiyi vəsaitin də nəzərə 

alınması ədalətli yanaşmadır. 

 

3. Şərh edilən bənddə stilistik qüsurlar mövcuddur. Əvvəla, ―zərərin 

əvəzinin ödənilməsi miqdarı‖ deyil, ―zərərin miqdarı‖ yazılmalı idi. Bundan 

başqa, ―podratçının öz iş qüvvəsindən başqa şəkildə istifadə etməsi 

nəticəsində ala biləcəyindən‖ ifadəsində fikir bitməyib, çünki nəyi alına 

bilinməsi aydın deyil. 

 

Maddə 757. Podratçının hazırladığı daşınar əşyaya girov hüququ 

 

Əgər podratçının hazırladığı və ya təmir sifarişçiyə məxsus 

daşınar əşya hazırlanma və ya təmir məqsədi ilə onun sahibliyindədirsə, 

podratçı öz tələblərinin təminatı üçün həmin əşyaya girov hüququndan 

istifadə edə bilər. 

 

1. Podrat müqaviləsi mülki hüquq öhdəliyidir. Buna görə də onun 

icrası MM-nin 406.1-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulan öhdəliklərin icrasının 

təmin edilməsi üsulları (girov, ipoteka, dəbbə pulu, borclunun əmlakının 

saxlanması, zaminlik, qarantiya, beh və s.) ilə təmin oluna bilər. Şərh edilən 

fəsildə bu üsullardan ikisi (girov və ipoteka) xüsusi tənzimlənir. Çox güman 

ki, bu, podrat müqaviləsi üzrə görülən işin maddi xarakterli olması ilə 

bağlıdır. 

Şərh edilən maddə tamamən Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 647-ci 

maddəsindən, növbəti maddə (Bax MM-nin 758-ci maddəsinin şərhinə) isə 

əsasən həmin Qanunnamənin 648-ci maddəsini təkrarlayır. Buna bax-

mayaraq, hər iki maddənin bizim MM-də mövcudluğu, zənnimizcə, artıqdır. 

 

2. Əvvəla, qeyd etmək lazımdır ki, şərh edilən maddədə texniki qüsur 

var: birinci ―təmir‖ sözündən sonra ―etdiyi‖ sözü buraxılmışdır. Maddə belə 

səslənməlidir: ―Əgər podratçının hazırladığı və ya təmir etdiyi sifarişçiyə 

məxsus daşınar əşya hazırlanma və ya təmir məqsədi ilə onun 

sahibliyindədirsə, podratçı öz tələblərinin təminatı üçün həmin əşyaya girov 

hüququndan istifadə edə bilər‖. 

 

3. Göründüyü kimi, şərh edilən maddənin mənası ondan ibarətdir ki, 

podratçı sifarişçi üçün əşya hazırlayırsa və ya sifarişçinin əşyasını təmir edirsə 

və görülən işin nəticəsi olan həmin əşyanı hələlik sifarişçiyə təqdim 

etməyibsə, sözügedən əşyaya dair sifarişçinin öhdəliyinin icrasının təminatı 

kimi podratçının girov (MM-nin 301-ci maddəsinə müvafiq olaraq saxlanc) 

hüquq mövcuddur. Nəzərə alsaq ki, bir qayda olaraq, sifarişçinin vəzifələri 
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muzdun və podratçıya dəyən zərərin ödənilməsindən ibarət olur, deməli, girov 

hüququ da məhz bu öhdəliyin təminatı qismində çıxış edir. 

Maraqlıdır ki, şərh edilən maddə sifarişçinin podratçıya təqdim etdiyi 

materiallara da girov hüququnun şamil edilməsini müəyyən etmir, halbuki, bu, 

maddənin məntiqinə tam uyğun olardı. Çünki sifarişçinin təmir edilən əşyası və 

təqdim etdiyi materialları birmənalı şəkildə sifarişçinin mülkiyyətidir. 

Eyni zamanda podratçının sifarişçi üçün hazırladığı əşyaya dair bütün 

hallarda girov hüququnun mövcudlğu şübhə doğurur. Xatırladırıq ki, MM-nin 

271.1-ci maddəsinə əsasən əşyanı girov qoyan yalnız onun mülkiyyətçisi ola 

bilər. Hazırlanmış əşyaya mülkiyyət hüququ sifarişçiyə podratçı tərəfindən 

əşyanın ona təqdim edilməsi yolu ilə verilir. Bu həm MM-nin 752.2-ci 

maddəsi (Bax həmin maddənin şərhinə), həm də aşağıdakı məzmunlu 181.1-ci 

maddəsi ilə təsdiqlənir: daşınar əşyaya mülkiyyət hüququnun əldə edənə 

verilməsi üçün mülkiyyətçi əşyaya sahibliyi həqiqi hüquq əsasında ona 

verməlidir. MM-nin 188.1-ci maddəsinə görə isə əgər müqavilədə ayrı qayda 

nəzərdə tutulmayıbsa, şəxsin özünə mənsub olmayan materialların emalı yolu 

ilə hazırladığı yeni daşınar əmlaka mülkiyyət hüququnu materialların 

mülkiyyətçisi əldə edir. Deməli, yalnız sonuncu halda podratçının girov 

hüququndan danışmaq olar. 
 

4. MM-nin 281.1-ci maddəsinə görə girov hüququ girov müqaviləsinin 

bağlandığı andan, girov hüququnun dövlət qeydiyyatına alınmalı olduğu 

hallarda isə onun qeydə alındığı andan əmələ gəlir. Fərz edək ki, podrat müqa-

viləsinin özü girov müqaviləsinin ekvivalenti kimi qəbul olunur. MM-nin 

280.1-ci maddəsinə əsasən girov müqaviləsi yazılı formada bağlanmalıdır. 

Məlumdur ki, podrat müqaviləs şifahi formada da bağlana bilər və məişət 

podratı adətən məhz belə də bağlanır. Belə çıxırmı ki, podratçının müvafiq 

girov hüququ yalnız yazılı formada bağlanan podrat müqaviləsi çərçivəsində 

yaranır? Etiraf edək ki, məsələyə bu cür yanaşma həm məntiqsizdir, həm də şi-

fahi formada bağlanılan müqavilə üzrə podratçının maraqlarına cavab vermir. 

Digər tərəfdən, nəzərə almaq lazımdır ki, MM-nin 269.7-ci maddəsinə 

əsasən girovla təmin edilmiş öhdəlik üzrə kreditorun (girov saxlayanın) 

hüququ var ki, borclunun həmin öhdəliyi icra etmədiyi halda girov qoyulmuş 

əşyanın dəyərindən həmin əşyanın mənsub olduğu şəxsin (girov qoyanın) 

digər kreditorlarına nisbətən üstün qaydada təminat alsın. Podrat 

müqaviləsində podratçının girov hüququ barədə müddəa olmadıqda, çox 

güman ki, borclunun (sifarişçinin) digər kreditorları podratçının əşyaya dair 

hər hansı üstünlük hüququnu (girov hüququnu) tanımayacaqlar. Bir sözlə, 

məsələ ciddi mübahisəyə səbəb ola bilər. Deməli, podrat müqaviləsində 

podratçının girov hüququ barədə qeyd yoxdursa, girov müqaviləsi və təbii ki, 

girov hüququ da mövcud deyil. 
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5. Əslində, qeyd edilən münasibətlər çərçivəsində podratçı 

öhdəliklərin icrasının təmin edilməsinin digər üsulundan – borclunun 

əmlakının saxlanmasından istifadə etməlidir. MM-nin 468-ci maddəsinə 

(―Saxlama anlayışı və onun əsasları‖) görə borcluya və ya borclunun 

göstərdiyi şəxsə verilməli əmlak kreditorda olduqda, əgər borclu həmin 

əmlakı ödəmək və ya kreditora bununla bağlı xərclərin və digər zərərin 

əvəzini ödəmək öhdəliyini vaxtında icra etməzsə, kreditorun həmin əmlakı 

müvafiq öhdəlik icra edilənədək saxlamaq ixtiyarı vardır. Əmlakın və ya ona 

çəkilən xərclərin və digər zərərin əvəzinin ödənilməsi ilə bağlı olmasa da, 

tərəfləri sahibkarlar kimi fəaliyyət göstərən öhdəlikdən əmələ gələn tələblər 

də əmlakın saxlanması ilə təmin edilə bilər. Kreditor onda olan əmlakı həmin 

əmlak kreditorun sahibliyinə daxil olduqdan sonra əmlaka hüquqları üçüncü 

şəxsin əldə etməsinə baxmayaraq saxlaya bilər. Göstərilən maddənin 

qaydaları, əgər müqavilədə ayrı şərt nəzərdə tutulmayıbsa, tətbiq edilir. 

Göründüyü kimi, məsələyə məhz bu cür yanaşma həm qanunidir, həm 

də podratçının maraqlarına tam cavab verir, çünki digər kreditorların 

sifarişçiyə qarşı tələbləri olsa belə, podratçının müvafiq öhdəlik icra 

edilənədək əşyanı saxlamaq ixtiyarı vardır. 

Podratçının məhz borclunun əmlakının saxlanması üsulundan istifadə 

etməsinin məqsədəuyğunluğu podratçının sahibliyində sifarişçiyə mənsub 

olan rəsmi reyestrdə qeydə alınmalı olan daşınar əşya (məsələn, avtomobil) 

olduqda özünü daha qabarıq şəkildə təsdiqləyir. Məlum olduğu kimi, həmin 

əşyaların təminat kimi çıxış etməsi girov deyil, ipoteka adlanır (MM-nin 

269.4-cü maddəsi, ―İpoteka haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 1.0.1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 aprel 

2007-ci il tarixli 564 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş ―Daşınar əmlakın rəsmi 

reyestrləri, onların tərtib edilməsi və aparılması Qaydaları‖nın 2.14-cü 

bəndi). Deməli, şərh edilən maddə həmin əşyalara şamil edilmir. Növbəti 758-

ci maddə (Bax həmin maddənin şərhinə) isə yalnız torpaq sahəsinin 

ipotekasına aiddir. Buna görə də rəsmi reyestrdə qeydə alınan daşınar əşyalara 

dair podratçının maraqları təmin olunmur. Lakin borclunun əmlakının 

saxlanması üsulu hər hansı daşınar əşyaya aiddir. Madam ki, belədir, 

məsələnin məhz bu cür qoyuluşu podratçının maraqlarına tam cavab verir. 

Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsi (712-ci maddə) də podratçının 

borclunun əmlakının saxlanması üsulundan istifadə edə bilməsini təsbit edir. 

 

Maddə 758. Tikinti aparılan torpaq sahəsinə ipoteka hüququ 

 

Əgər müqavilənin predmeti bina və ya onun ayrı-ayrı hissələri-

dirsə, podratçı müqavilədən irəli gələn tələblərinə əsaslanaraq, binanın 

ucaldıldığı sifarişçiyə məxsus torpaq sahəsinə ipoteka tələb edə bilər. 
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1. ―İpoteka haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.1-ci 

maddəsinə görə ipoteka ilə borc, alqı-satqı, podrat və başqa mülki-hüquqi 

müqavilələrdən irəli gələn həqiqi tələblər təmin edilə bilər. Bu o deməkdir ki, 

hər hansı mülki-hüquqi öhdəliyin təminatı kimi ipoteka hüququ çıxış edə 

bilər. İpoteka hüququnun yaranması üçün ―İpoteka haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 10-cu maddəsinə uyğun olaraq notariat 

qaydasında təsdiqlənən və müvafiq dövlət orqanında (daşınmaz əşya 

Azərbaycan Respublikasının Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətində) 

dövlət qeydiyyatına alınan ipoteka müqaviləsi bağlanmalıdır. 

 

2. Şərh edilən maddənin mənası ondan ibarətdir ki, podratçı 

sifarişçinin torpaq sahəsində bina inşa edirsə və ya onu təmir edirsə, öz 

tələblərinin icrasının təminatı kimi həmin torpaq sahəsinə ipoteka hüququnu 

tələb edə bilər. Göründüyü kimi, MM-nin 757-ci maddəsindən (Bax həmin 

maddənin şərhinə) fərqli olaraq, burada podratçının girov hüququndan istifadə 

etməsi deyil, ipoteka hüququnu tələb etməsi vurğulanmışdır. Təbii ki, podrat 

müqaviləsi notariat qaydasında təsdiq edilsə belə (hərçənd adətən heç bu da 

olmur), Azərbaycan Respublikasının Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri 

Xidmətində dövlət qeydiyyatına alınmır. Deməli, birmənalı şəkildə podrat 

müqaviləsinin möcvudluğu torpaq sahəsinə podratçının ipoteka hüququnun 

olmasına dəlalət etmir. 

Beləliklə, söhbət yalnız podratçının onunla sifarişçi arasında müvafiq 

ipoteka müqaviləsinin bağlanmasını tələb etməsindən gedir. Təbii ki, podratçı 

podrat müqaviləsini bağlamazdan əvvəl də bunu adi qaydada tələb edə bilərdi. 

Bu halda məsələ tərəflərin razılaşmasının predmeti olacaqdır. Sifarişçi buna 

razılaşmadıqda, podratçı da podrat müqaviləsini bağlamaqdan imtina edə 

bilərdi. Təbii ki, bu vəziyyətin podrat müqaviləsi haqda fəsildə təsbitinə də 

ehtiyac yoxdur. 

Deməli, söhbət podrat müqaviləsinin qüvvədə olduğu dövrdə 

podratçının onunla ipoteka müqaviləsinin bağlanmasını tələb etməsindən 

gedir. Aydın məsələdir ki, bunun üçün podratçının məhkəmənin qəbul edə 

biləcəyi əsası olmalıdır. Həmin əsas sifarişçinin öz öhdəliyini lazımınca və ya 

tamamilə yerinə yetirməməsidir. Biz artıq qeyd etmişdik ki, şərh edilən 

maddə Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 648.1-ci maddəsindən götürülüb. 

Həmin maddədə hətta göstərilir ki, podratçı yalnız real gördüyü işlər üçün 

muzdun, o cümlədən xərclərin həcmində ipoteka hüququnu tələb edə bilər. 

―İpoteka haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1.0.5-ci 

maddəsinə əsasən ipoteka saxlayan ipoteka hüququ olan və ipoteka qoyanın 

digər kreditorlarına nisbətən üstün qaydada ipoteka predmeti hesabına əsas 

öhdəliyin icrasını tələb etmək hüququ olan şəxsdir. Sual olunur: ipoteka 

müqaviləsi bağlanmayanadək podratçının digər kreditorlara nisbətən torpaq 
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sahəsinə dair üstünlük hüququ yoxdursa, ipoteka müqaviləsinin bağlanması ona 

nə verəcək? Hər bir halda bu hüquq yalnız müqavilə bağlandığı andan qüvvəyə 

minəcək. Əgər həmin anda sifarişçinin digər kreditorları da ona qarşı tələb irəli 

sürüblərsə, torpaq sahəsinə mümkün tutmanın yönəldilməsində podratçının heç 

bir üstünlüyü olmayacaq. Buna görə podratçının digər kreditorlarla bərabər 

sifarişçiyə qarşı iddia qaldırıb onun bütün əmlakına tutma yönəldərək öz 

tələblərinin icrasını təmin etməsi daha ağlabatandır. Bu isə bir daha o fikri 

təsdiqləyir ki, MM-nin 757-758-ci maddələri tamamilə artıqdır. 

 

3. Maraqlıdır ki, Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 648a maddəsi 

podratçının sifarişçidən müəyyən müddətdə bank qarantiyasının təqdim 

edilməsini tələb etməsini nəzərdə tutur. Əks halda, podratçı işləri dayandırır. 

Bu maddə müəyyən mənada şərh edilən maddənin də əsl təyinatını bir qədər 

aydınlaşdırır. Təbii ki, sifarişçi işlərin dayandırılmasında və ya fasilə 

verilməsində maraqlı deyil. Lakin müvəqqəti çətinlik ucbatından podratçı 

qarşısında öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə bilər. İşlərin davam etdirilməsi 

məqsədi ilə, o, podratçıya bank qarantiyası təqdim edə, yaxud torpaq sahəsinə 

ipoteka hüququ verə bilər. 

Amma bunun burada təsbitinə ehtiyac varmı? Məsələ tərəflərin 

iradəsindən asılıdır. Podratçı işləri davam etdirməyin əvəzində hər hansı 

təminat üsulunu, o cümlədən, məsələn, zaminliyi qəbul edə bilər. Buna görə 

də ipoteka və qarantiyanın xüsusi vurğulanması həm məsələdə çaşqınlıq 

yaradır, həm də ki, heç bir zərurətdən doğmur. 

MM kimi əhəmiyyətli normativ-hüquqi aktda tövsiyəvi xarakterli 

müddəalar az olmalıdır. Əksinə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 7 iyun 1994-cü il tarixli 228 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş 

―Əsaslı tikintidə podrat müqavilələri haqqında Qaydalar‖da bu cür 

normaların olması müsbət haldır. Konkret olaraq öhdəliyin təminatına dair 

həmin Qaydaların 3.10.1-ci bəndində deyilir: ―Zəmanət işlərin yerinə 

yetirilməsində etibarlı maliyyə təminatının olmasına xidmət edir. Əgər tərəflər 

üçüncü şəxsin zəmanətçi olmasını lazım bilsələr, onda həm Podratçının, həm 

də Sifarişçinin zəmanətçisi olmalıdır. 

Podratçı Sifarişçidən onun ödəniş qabiliyyətini təsdiq edən bank 

arayışı, bankdan və ya başqa təşkilatdan Müqavilə ilə görülmüş işlərin tam 

ödənilməsinə və ya aralıq ödənişinə təminat, həmçinin öz əmlakı ilə təminat 

verməyi də tələb edə bilər. 

Öz növbəsində Sifarişçi də, Podratçıdan ona dəyən ziyanı və nəzərdə 

tutulan cərimələri ödəməyə görə kredit verməyə qadir olan hüquqi şəxsdən 

zaminlik öhdəliyi tələb edə bilər. 

Əgər Müqavilədə başqa müddəalar nəzərdə tutulmayıbsa, onda 

zaminlik pul vəsaitinin tutulması və ya ödənilməsinin başqa vaxta keçirilməsi 
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(deponenti) yolu ilə həyata keçirilə bilər və ya kredit verən təşkilatın zəmanəti 

hesabına təmin oluna bilər. 

Üzərinə zaminliyi götürmə haqqında məlumat yazılı formada verilir. 

Əgər zaminlik pul vəsaitinin deponenti yolu ilə yerinə yetirilirsə, onda 

Podratçı müəyyən haqq köçürməklə öz pulunu razılaşdırılmış məlum bir 

kredit təşkilatında (bankda) təcrid edilmiş konkret hesaba qoymalıdır ki, 

tərəflər bu hesabdan yalnız hər ikisinin iştirakı ilə istifadə edə bilsinlər. 

Əgər Sifarişçi razılığa uyğun zaminlik hesabına öz ödənişlərindən 

qismən pul tutmaq yolu ilə pul tutarsa, onda o, Podratçıya tutulmuş pulun 

miqdarını bildirməlidir və bu pulu bildirişdən sonra razılaşdırılmış müddətdə 

(məsələn 20 gün ərzində) seçilmiş bankda təcrid edilmiş hesaba keçirməlidir. 

Sifarişçi müəyyən edilmiş vaxtdan gec olmayaraq, təminat müddətində 

zaminlik pulunu qaytarmalıdır. Əgər bu müddətə kimi onun iddiası tam 

ödənilməyibsə, onda o, zaminlik pulunun müvafiq miqdarını saxlaya bilər‖. 

 

Maddə 759. Podrat müqaviləsinin ləğvi 

 

759.1. Sifarişçi işlər qurtaranadək istənilən vaxt müqavilədən 

imtina edə bilər, lakin podratçıya yerinə yetirilmiş işin haqqını verməli və 

müqavilənin ləğvi ilə vurulan zərərin əvəzini ödəməlidir. 

759.2. Əgər sifarişçi tərəfindən müqaviləyə bilavasitə podratçının 

hərəkətləri (hərəkətsizliyi) nəticəsində baş verən və ya həmin hərəkətlərlə 

bağlı olan səbəbə görə xitam verilərsə, podratçı yalnız yerinə yetirilmiş 

işin haqqını tələb edə bilər, bu şərtlə ki, sifarişçinin həmin işlərə hansısa 

marağı olsun. 

 

1. Podrat müqaviləsi həm birtərəfli qaydada, həm də tərəflərin 

qarşılıqlı razılığı ilə ləğv edilə bilər. Podrat müqaviləsinin birtərəfli ləğvinin 

əsasları fərqli ola bilər, lakin məhz həmin əsaslar ləğv etmənin hüquqi 

nəticələrini müəyyən edir. Şərh edilən maddədə podrat müqaviləsinin 

sifarişçinin, növbəti maddədə (Bax MM-nin 760-cı maddəsinin şərhinə) isə – 

podratçının təşəbbüsü ilə ləğv edilməsinin hüquqi nəticələri müəyyən olunur. 

 

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 iyun 1994-cü il 

tarixli 228 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Əsaslı tikintidə podrat müqavilələri 

haqqında Qaydalar‖ 3.12-ci bəndi isə işlərin dayandırılması və müqavilənin 

ləğvini hər iki tərəflərin maraqları baxımdan aşağıadakı kimi tənzimləyir: 

―Müqavilədə hansı hallarda işlərin dayandırılması və Müqavilənin 

pozulmasına yol verildiyi göstərilməlidir. Eyni zamanda müzakirə olunan 

problemlərin həlli üçün razılığa gəlməkdən ötrü müəyyən vaxt qoyulması da 

nəzərdə tutulmalıdır. 
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Tərəflərdən biri işlərin dayandırılmasına və ya Müqavilənin 

pozulmasına razı deyilsə və onlar şərtləşdirilmiş müddətdə razılığa gələ 

bilmirlərsə, onda işlərin dayandırılmasını lazım bilən tərəf digər tərəfə, 

müvafiq əsaslandırmaları göstərməklə, yazılı xəbərdarlıq etməyə borcludur. 

Müqavilədə işlərin dayandırılması və Müqavilənin pozulması 

haqqındakı qərarların qüvvəyə minməsi tarixi göstərilməlidir. Eyni zamanda 

Müqavilədə işin dayandırılmasının davam etmə müddətinin hüdudu da 

müəyyənləşdirilməlidir. 

İşlərin dayandırılması və Müqavilənin pozulması hallarında, Sifarişçi 

və Podratçı arasındakı qarşılıqlı hesablaşma aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır: 

görülən işlər üçün hesablaşmaq; cəriməni və ya vurulmuş ziyanı ödəmək. 

Müqavilədə qarşısıalınmaz qüvvələrin təsiri şəraitinin müəyyən 

edilməsi qaydaları nəzərdə tutulmalıdır. Müqavilədə müəyyən vaxt 

qoyulmalıdır ki, bu müddətdən gec olmayaraq, belə şəraitlə rastlaşan tərəf – 

digər tərəfə bu haqda xəbər versin. 

Müqavilənin pozulması Podratçının günahı üzündən baş verirsə, onda 

Podratçı ilə aparılacaq haqq-hesab obyektin istismara verilməsindən sonra da 

nəzərdə tutula bilər. Əgər Müqavilənin pozulmasına Sifarişçi təqsirkardırsa, 

onda görülmüş işlər üçün hesablaşma Müqavilənin pozulmasından sonra qısa 

müddətdə aparılmalıdır. 

Vurulan ziyanın ödənilməsi qaydası Müqavilənin şərtlərindən biridir 

və təqsirkarın hesabına ödənilir. 

Müqavilənin pozulması nəticəsində tərəflər arasında ortaya çıxan 

mülki mübahisələrin həlli qaydası müqavilədə nəzərdə tutulmalıdır‖. 

 

759.1. 

 

Podrat müqaviləsi sifarişçinin ehtiyaclarına xidmət edir. Buna görə də 

podrat müqaviləsinin icrası zamanı sifarişçi müqaviləyə xitam vermək 

təşəbbüsü ilə çıxış edib onu ləğv edə bilər. Bu halda sifarişçi podratçıya 

nəinki yerinə yetirilmiş işin haqqını verməli, həmçinin müqavilənin ləğvi ilə 

vurulan zərərin əvəzini ödəməlidir. Məsələn, ola bilər ki, podratçı işlərini 

sifarişçinin maraqlarına uyğun planlaşdırdığından müqavilənin ləğvindən 

sonra bir neçə müddət işsiz qalacaq. Bu halda zərər əldən çıxmış faydadan 

ibarət olacaq. 

 

759.2. 

 

1. Sifarişçi görülən işin nəticəsini ona vaxtında və müqaviləyə uyğun 

şəkildə təqdim edilməsində maraqlıdır. Nəticənin gec, yaxud qüsurlu şəkildə 

təqdim edilməsi sifarişçinin nəticəyə marağını azalda və ya ümumiyyətlə heçə 
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endirə bilər. Bu halda da sifarişçi podrat müqaviləsinə birtərəfli qaydada 

xitam verə bilər. Məsələn, MM-nin 765-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin 

şərhinə) görə podratın nəticəsinin qüsurlu olması sifarişçi üçün müqavilədən 

imtina etməyə əsas verir. 

Bu halda təbii ki, podratçı ona hər hansı zərərin dəyməsini iddia edə 

bilməz. Əksinə, zərərçəkən sifarişçidir. Buna görə də yalnız sifarişçi təqdim 

edilən nəticəni qəbul etdikdə, görülən iş üçün muzd ödəyə bilər. MM-nin 766-

cı maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) görə təqdim edilən nəticənin 

qüsuru müqavilə ilə nəzərdə tutulan muzdun miqdarını azaltmağa əsasdır. 

 

2. ―İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 9-cu maddəsinə əsasən icraçı iş görülməsinə və 

xidmət göstərilməsinə dair müqavilənin icrasına vaxtında başlamırsa və ya 

çox ləng işləməsi işin vaxtında başa çatmamasına dəlalət edirsə, istehlakçının 

müqavilədən imtina etmək və itkilərin ödənilməsini tələb etmək hüququ 

vardır. İşlərdə (xidmətlərdə) müqavilə şərtlərindən əhəmiyyətli dərəcədə 

kənara çıxıldıqda, yaxud başqa mühüm qüsurlar olduqda istehlakçı həmin 

qüsurları aradan qaldırmaq üçün icraçıya əlavə müddət verərsə, bu müddətdə 

də iş (xidmət) yerinə yetirilməzsə, müqavilənin ləğv olunmasını və itkilərin 

ödənilməsini tələb etmək və ya icraçının hesabına qüsurların aradan 

qaldırılmasını üçüncü şəxslərə tapşırmaq hüququ var. 

İcraçı müqavilənin şərtlərindən kənara çıxaraq, işi (xidməti) 

pisləşdirmişsə, yaxud işdə (xidmətdə) başqa qüsurlara yol vermişdirsə, 

istehlakçının istəyinə uyğun olaraq göstərilən qüsurların icraçının hesabına 

əvəzsiz olaraq müvafiq müddətdə aradan qaldırılmasını və ya işin (xidmətin) 

qüsurlarını öz vəsaitləri ilə aradan qaldırarkən çəkdiyi zəruri xərclərin 

ödənilməsini, yaxud işin (xidmətin) haqqının müvafiq surətdə azaldılmasını 

tələb etmək hüququ var. İstehlakçının materiallarından görülmüş işlərdə 

(xidmətlərdə) müqavilə şərtlərindən əhəmiyyətli kənaraçıxma və ya digər 

mühüm qüsurlar aşkar edilərsə, istehlakçının istəyinə uyğun olaraq, bu işlərin 

icraçının eyni cinsli və keyfiyyətli materialından hazırlanmasını, yaxud 

müqavilənin ləğv olunmasını və itkilərin ödənilməsini tələb etmək hüququ 

vardır. Qüsurlar, müəyyən edilmiş müddətdə aradan qaldırılmadıqda, habelə 

işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsi ləngidildikdə, icraçı işin (xidmətin) 

qəbul edilməsi zamanı istehlakçıya gecikdirilmiş hər gün üçün işin və ya 

xidmətin dəyərinin (əgər dəyər ayrıca müəyyən edilməmişdirsə, sifarişin 

dəyərinin) bir faizi məbləğində dəbbə pulu ödəyir, bu şərtlə ki, müqavilədə 

dəbbə pulunun başqa məbləği nəzərdə tutulmuş olmasın. Öhdəliklərin icra 

edilmədiyi və ya lazımınca icra edilmədiyi hallar üçün müəyyən edilmiş 

dəbbə pulunun (cərimənin, peniyanın) icraçı tərəfindən ödənilməsi və itkilərin 

əvəzinin verilməsi, onu öhdəlikləri yerinə yetirmək vəzifəsindən azad etmir. 
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İcraçı görülmüş işlərdə və göstərilmiş xidmətlərdə qüsurların, 

istehlakçının təqsiri ucbatından əmələ gəldiyini sübut edərsə, buna görə 

məsuliyyət daşımır. 

İstehlakçının tələbləri işin (xidmətin) yerinə yetirilməsi gedişində 

istehlakçı tərəfindən qəbul edilməsi zamanı, habelə zəmanət müddəti ərzində, 

belə müddət olmadıqda isə bir il ərzində, qüsurlar aşkar edilərkən irəli sürülə 

bilər. Zəmanət müddəti işin (xidmətin) istehlakçı tərəfindən qəbul olunduğu 

gündən, istehlakçının təqsiri üzündən vaxtında qəbul olunmadıqda isə işin 

(xidmətin) icrası üçün müqavilədə müəyyən edilmiş müddətdən hesablanır. 

İcraçı, istehlakçıdan qəbul etdiyi əşyanı (materialı) itirdikdə, korladıqda, 

zədələdikdə istehlakçıya özünün keyfiyyətcə və qiymətcə oxşar əşyasını 

qaytarmalı (iş görməli və xidmət göstərməli), bu mümkün olmadıqda 

istehlakçının razılığı ilə əşyanın (materialın) dəyərini və dəymiş itkiləri ona 

bir aydan gec olmamaq şərti ilə ödəməlidir. 

İcraçı əşyanın (materialın) korlanmasına, zədələnməsinə gətirib çıxara 

bilən xüsusi xassələri barədə istehlakçını xəbərdar etməlidir. Elmi və texniki 

biliklərin səviyyəsi əşyanın (materialın) xüsusi xassələrini üzə çıxarmağa 

imkan vermədikdə belə icraçı məsuliyyətdən azad edilmir. İcraçının iş 

görmək və xidmət göstərmək üçün qəbul etdiyi əşyanın (materialın) dəyərini 

istehlakçı müqavilə bağlanarkən müəyyənləşdirir. İş görülməsində və xidmət 

göstərilməsində, istehlakçının həyatını, sağlamlığını və ya əmlakının 

təhlükəsizliyini təmin etməyən materialların, avadanlıqların, cihazların, 

alətlərin, qurğuların və başqa vasitələrin tətbiqi nəticəsində vətəndaşın 

həyatına, sağlamlığına və ya əmlakına zərər dəyərsə, icraçı onların xassələrini 

bilib-bilmədiyindən asılı olmayaraq məsuliyyət daşıyır. 

 

Maddə 760. Müqaviləyə podratçının təşəbbüsü ilə xitam verilməsi 

 

760.1. Əgər podratçı tərəfindən müqaviləyə bilavasitə sifarişçinin 

hərəkətləri nəticəsində baş verməyən və ya həmin hərəkətlərlə bağlı 

olmayan səbəbə görə xitam verilirsə, podratçı işlər qurtaranadək 

müqaviləyə elə tərzdə xitam verməlidir ki, sifarişçi işləri başqa şəkildə və 

bərabər və ya daha əlverişli şərtlərlə ala bilsin. Bu zaman podratçı yerinə 

yetirilmiş işin haqqının ödənilməsini tələb edə bilər, bu şərtlə ki, 

sifarişçinin əvvəl görülmüş işlərə hansısa marağı olsun. 

760.2. Əgər podratçı tərəfindən müqaviləyə bilavasitə sifarişçinin 

hərəkətləri (hərəkətsizliyi) nəticəsində baş verən və ya həmin hərəkətlərlə 

bağlı olan səbəbə görə xitam verilirsə, podratçı yerinə yetirilmiş işin 

haqqını və müqavilənin ləğvi ilə vurulan zərərin əvəzinin ödənilməsini 

tələb edə bilər. 
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Şərh edilən maddə podrat müqaviləsinə podratçının təşəbbüsü ilə 

xitam verilməsinin hüquqi nəticələrini tənzimləyir. Nəzərə almaq lazımdır ki, 

MM-nin 450.1-ci maddəsinə görə öhdəliyin lazımınca icra edilmədiyi halda 

dəbbə pulunun və zərərin əvəzinin ödənilməsi borclunu, əgər MM-də və ya 

müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, öhdəliyin naturada icrasından 

azad etmir. MM-nin 450.2-ci maddəsinə əsasən isə öhdəliyin icra edilmədiyi 

halda zərərin əvəzinin ödənilməsi və onun icra edilməməsi üçün dəbbə 

pulunun ödənilməsi borclunu, əgər MM-də və ya müqavilədə ayrı qayda 

nəzərdə tutulmayıbsa, öhdəliyin naturada icrasından azad edir. 

Belə çıxır ki, podratçı müqaviləyə hər bir halda birtərəfli qaydada 

xitam verə bilməz, çünki öhdəlik lazımınca icra edilmədikdə, o, əlavə icra 

həyata keçirməlidir. Yalnız əlavə icra tənasübsüz xərclər tələb edirsə, podratçı 

həmin icradan imtina edə bilər (Bax MM-nin 763.2-ci maddəsinin şərhinə). 

 

760.1. 

 

Podrat müqaviləsinin icrası sifarişçinin ehtiyaclarına xidmət edir. 

Buna görə də podratçının sifarişçinin təqsiri olmadan müqaviləyə birtərəfli 

qaydada xitam verməsi sifarişçinin maraqlarına cavab vermir. Şərh edilən 

bənddə müəyyən edilməsə də, sifarişçi bu halda ona dəyən zərərin əvəzinin 

ödənilməsini tələb edə bilər. 

Bundan başqa, podratçı müqaviləni birtərəfli qaydada ləğv etsə belə, 

bunu elə tərzdə etməlidir ki, sifarişçi işləri başqa şəkildə və bərabər və ya 

daha əlverişli şərtlərlə ala bilsin. Bu halda sifarişçi təqdim edilən nəticəni 

qəbul edirsə, podratçıya yerinə yetirilmiş işin haqqını ödəməlidir. MM-nin 

766-cı maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) görə təqdim edilən nəticənin 

qüsuru müqavilə ilə nəzərdə tutulan muzdun miqdarını azaltmağa əsasdır. 

 

760.2. 

 

MM-nin 756-cı maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) görə 

sifarişçi yerinə yetirilmiş işin nəticəsini qəbul etmədikdə və ya işin yerinə 

yetirilməsi üçün zəruri hərəkətləri icra etmədikdə, podratçıya muzddan savayı 

dəyən zərərin əvəzini də ödəməlidir. Şərh edilən bənd sadəcə bu halda 

podratçı tərəfindən müqaviləyə birtərəfli qaydada xitam vermək hüququnu 

təsbit edir. Bu baxımdan şərh edilən bəndin MM-nin 756-cı maddəsinə (Bax 

həmin maddənin şərhinə) daxil edilməsi daha yaxşı olardı. 

 

Maddə 761. Çıxarılmışdır (Bax fəslin giriş şərhinin 5-ci hissəsinə). 
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Maddə 762. Podratın nəticələrini qüsursuz icra etmək vəzifəsi 

 

762.1. Podratçı sifarişçi üçün podratı elə icra etməlidir ki, 

podratın nəticəsi qüsurlardan, üçüncü şəxslərin hüquqlarından və ya 

iddialarından azad olsun. 

762.2. Podratın nəticəsi şərtləşdirilmiş keyfiyyətə uyğun gəlirsə, 

qüsurlardan azad sayılır. Keyfiyyət şərtləşdirilmədikdə podratın nəticəsi 

müqaviləyə uyğun istifadə və ya adi istifadə üçün yararlı olduğu halda 

qüsurlardan azad sayılır. 

762.3. Podratçının sifariş edilmiş podrat nəticəsini deyil, başqa 

podrat nəticəsini təqdim etməsi və ya podratı kəmiyyətcə yerinə 

yetirməməsi, əgər bunu icra əvəzinə qəbul etmək açıq-aşkar mümkün 

deyildirsə, qüsurlara bərabər tutulur.  

762.4. Əgər üçüncü şəxslər sifarişçiyə qarşı heç bir hüquq irəli 

sürə bilmirlərsə, podratın nəticəsi üçüncü şəxslərin hüquqlarından və 

iddialarından azad sayılır. 

 

1. Qeyd edildiyi kimi, podrat müqaviləsinə görə podratçı sifarişçiyə 

gördüyü işin nəticəsini təqdim etməlidir. Bununla belə, şərh edilən fəsildə 

yalnız şərh edilən bu maddədən etibarən ―podratın nəticəsi‖ ifadəsindən 

istifadə edilir. 

Eyni zamanda yuxarıda göstərildiyi kimi, podratın nəticəsi maddi 

xarakter daşıyır. Həmin nəticə podrat müqaviləsi ilə müəyyən edilən keyfiyyət 

və digər tələblərə cavab verməlidir. Keyfiyyət tələblərinin pozulması podratın 

nəticəsinin qüsurlu olması deməkdir. Şərh edilən maddə podratın nəticəsinin 

qüsurunun anlayışını verir. Lakin bununla yanaşı podratın nəticəsinin üçüncü 

şəxslərin hüquqlarından və ya iddialarından da azad olması müəyyən edilir. 

Belə çıxır ki, maddənin adı məzmunu ilə tam üst-üstə düşmür, çünki maddədə 

podratın nəticəsinin yalnız qüsuru üzrə hüquqi münasibətlər tənzimlənmir. 

Bütövlükdə isə podratın nəticəsinin qüsuru üzrə hüquqi münasibətlər 

həmçinin MM-nin 763-766, 773-776-cı maddələri (Bax həmin maddələrin 

şərhinə) ilə də tənzimlənir. Şərh edilən fəslin bütün bu maddələri Almaniya 

Mülki Qanunnaməsinin 633-635, 637-ci maddələrin əsasında hazırlanmışdır. 

Konkret olaraq şərh edilən maddə həmin Qanunnamənin 633-cü maddəsindən 

götürülüb. 

 

2. ―İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 5-ci maddəsinə əsasən istehlakçı satıcıdan 

(istehsalçıdan, icraçıdan) alınmış malın (görülmüş işin, göstərilmiş xidmətin) 

keyfiyyətinin normativ sənədlərə, müqavilə şərtlərinə uyğunluğu barədə və 

həmçinin mal (iş, xidmət) haqqında satıcının (istehsalçının, icraçının) təqdim 
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etdiyi məlumata cavab verməsini tələb etmək hüququna malikdir. İstehlak-

çıların həyatına, sağlamlığına və əmlakına, habelə ətraf mühitin təhlükəsizliyinə 

dair mala (işə, xidmətə) aid tələblər normativ sənədlərlə müəyyən edilir. Ayrı-

ayrı mal qrupları (işlər, xidmətlər) üçün yuxarıda göstərilən tələblər Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilir. Satıcı (istehsalçı, 

icraçı) istehlakçıya keyfiyyəti normativ sənədlərə, müqavilə şərtlərinə və 

həmçinin mal (iş, xidmət) haqqında istehsalçının (icraçının) təqdim etdiyi 

məlumata uyğun olan mal verməlidir. Azərbaycan Respublikası ərazisinə idxal 

olunmuş malların (işlərin, xidmətlərin) lazımi keyfiyyətini təsdiq edən, 

qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş sənəd olmalıdır. 

 

762.1. 

 

Podratçı tərəfindən sifarişçiyə təqdim edilən işin nəticəsi podrat 

müqaviləsinə uyğun olmalıdır. Podrat müqailəsinin tələblərinə uyğunsuzluq 

iki formada ola bilər: 1) nəticənin qüsurluluğu; 2) nəticəyə dair üçüncü 

şəxslərin hüquqlarının və ya iddialarının mövcudluğu. Uyğunsuzluğun hər iki 

formasının anlaşıyı şərh edilən maddənin növbəti bəndləri ilə müəyyən 

olunmuşdur. 

 

762.2. 

 

1. Podratın nəticəsinin keyfiyyətinə dair tələblər adətən podrat 

müqaviləsinin özündə müəyyən olunur. Podratın nəticəsi həmin tələblərə tam 

cavab verməlidir. 

 

2. Bəzi podrat nəticələri standartları qanunvericilikdə də müəyyən 

oluna bilər. Məsələn, tikinti işlərinin keyfiyyətinə dövlət həmişə nəzarət edir. 

Bu sahədə ―Azərbaycan Respublikasında tikinti sahəsində dövlət nəzarətinin 

gücləndirilməsi haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 avqust 

2007-ci il tarixli 624 saylı Fərmanını və Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 15 aprel 1992-ci il tarixli 217 saylı ―İnşaatda Tikinti norma və 

qaydalarının, dövlət standartlarının tətbiq edilməsi haqqında Qərarı‖nı 

göstərmək olar. Fransada isə hətta Şəhərsalma Məcəlləsi də mövcuddur. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 iyun 1994-cü il tarixli 

228 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Əsaslı tikintidə podrat müqavilələri 

haqqında Qaydalar‖ın 3.9-cu bəndi işlərin və materialların keyfiyyətinə 

nəzarətə dair xüsusi müddəalar nəzərdə tutmuşdur. Belə ki, tərəflər, layihə 

sənədlərinin, tikinti-quraşdırma işlərinin, avadanlıqların və materialların 

keyfiyyətinə nəzarətin və onların yoxlanılması müddətini, qaydalarını 

müqavilədə razılaşdırırlar. Bir qayda olaraq, layihənin keyfiyyətinə – layihə 
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sənədlərinin razılaşdırılmasında və ekspertizasında, tikinti quraşdırma 

işlərinin keyfiyyətinə – onların icrası və qəbulu vaxtı, avadanlıqların 

keyfiyyətinə isə qəbul sınaqları gedişində nəzarət edilir. 

İstifadə olunan materialların texniki pasportlarında və sertifikatlarda 

istehsalçı zavod (müəssisə) tərəfindən göstərilən texniki xarakteristikaları 

olmalıdır. Lazım gəldikdə tərəflərin razılığı ilə müqavilədə, istənilən 

materialların texniki xarakteristikasının sifarişçinin və ya materialı istehsal 

edən zavodun nümayəndəsinin iştirakı ilə yoxlanılması nəzərdə tutula bilər. 

Sınaqların nəticələri aktlaşdırılır. Layihəçilər işçi cizgiləri sifarişçiyə 

təqdim edənə qədər, sınaqlar da nəzərə alınmaqla bəzi material nümunələrinin 

keyfiyyətinin yoxlanması müqavilədə nəzərdə tutula bilər. Bu halda nümu-

nələrin təqdim olunma müddəti müqavilənin mətnində öz əksini tapmalıdır. 

 

3. Podrat müqaviləsində podratın nəticəsinə dair keyfiyyət tələblərinin 

olmaması bütövlükdə belə tələblərin mövcud olmaması demək deyil. Bu 

halda ilk növbədə podrat müqaviləsinin mahiyyəti və məqsədi nəzərə 

alınmalıdır. Əgər podrat müqaviləsində podratın nəticəsinin hansı məqsədlərə 

xidmət etməsinə dair müddəalar varsa, podratın nəticəsinə dair keyfiyyət 

tələblərinin həmin məqsədlərə uyğunluğu ehtimal edilir. 

Eyni zamanda, həmçinin podrat müqaviləsindən bu məqsəd bəlli 

olmadıqda, ehtimal edilir ki, podratın nəticəsi adi istifadə üçün yararlı 

olmalıdır. Məlum olduğu kimi, MM-nin 436-cı maddəsinə (―Öhdəliyin 

icrasının keyfiyyəti‖) əsasən əgər icranın keyfiyyəti müqavilədə müfəssəl 

müəyyənləşdirilməyibsə, borclu ən azı orta keyfiyyətli iş görməli və orta 

keyfiyyətli əşya verməlidir. 

Beləliklə, podrat müqaviləsində podratın nəticəsinə dair keyfiyyət 

tələbləri müəyyən edilmədikdə belə, müqavilənin məqsdələrinə və ya orta 

keyfiyyət tələblərinə cavab verməyən nəticə qüsurlu hesab olunur. 

 

4. Qeyd edildiyi kimi, keyfiyyət şərtləşdirilmədikdə podratın nəticəsi 

müqaviləyə uyğun istifadə üçün yararlı olduğu halda qüsurlardan azad sayılır. 

Bu müddəanı həmçinin belə başa düşmək olar ki, müqavilədə podratın 

nəticəsinin keyfiyyətinə dair konkret tələblər olduqda, lakin hər bir halda 

həmin keyfiyyət tələblərinə cavab verən nəticənin müqaviləyə uyğun 

istifadəsi mümkün olmadıqda, podratçı buna görə məsuliyyət daşımır. 

Bu yanaşma ingilis-amerikan hüquq sistemi məhkəmələrinə xasdır: 

müqavilədə podratın nəticəsinin konkret məqsədlər üçün istifadəyə yararlı 

olmasına görə podratçının məsuliyyəti nəzərdə tutulmadıqda, o, nəticənin 

məqsəd üçün yararsız olmasına görə cavabdeh deyil. 

Əksinə, podratçının professional olmasına əsaslanan Almaniya 

məhkəməsi podratçının hər bir halda podratın nəticəsinin sifarişçinin 
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məqsədinə uyğun olması üçün məsuliyyət daşımasını müəyyən edir 

(Almaniya Federal məhkəməsinin 2 noyabr 1995-ci il tarixli qərarı, NJW RR 

1996, Heft 13, S. 191). Almaniya Federal məhkəməsinin 25 noyabr 1986-cı il 

tarixli qərarına (NJW RR 1987, Heft 11, S. 664) əsasən isə podratçı sifarişçini 

hətta podratın nəticəsinin, bir qayda olaraq, hazırlanan məmulatın 

istifadəsinin mümükün riskləri (məsələn, yanğın təhlükəsi və s.) barədə də 

məlumatlandırmalıdır. 

 

5. Podratın nəticəsi müqavilə ilə müəyyən edilən tələblərdən də daha 

keyfiyyətli olduqda, podratçı muzdun məbləğinin artırılmasını yalnız o halda 

tələb edə bilər ki, bu imkan podrat müqaviləsində nəzərdə tutulmuşdur. 

 

762.3. 

 

Podratın nəticəsi iki halda da qüsurlu hesab olunur: 1) müqavilə ilə 

nəzərdə tutulandan fərqli podrat nəticəsinin təqdim edilməsi (məsələn, stol 

əvəzinə stul hazırlanıb); 2) müqavilə ilə nəzərdə tutulandan fərqli kəmiyyətdə 

podrat nəticəsinin təqdim edilməsi (məsələn, 12 stulun əvəzinə 10 stul 

hazırlanıb). Həmin qüsurlar podratın nəticəsinin qəbulunu podrat 

müqaviləsinə əsasən birmənalı şəkildə mümkünsüz edir. 

 

762.4. 

 

Podratın nəticəsinə üçüncü şəxsin hüququ olmamalıdır. Məsələn, əgər 

podratçı üçüncü şəxsdən material qəbul edərək onun üçün hər hansı əşyanı 

hazırlamağı öhdəsinə götürübsə, həmin materialdan sifarişçi üçün əşya hazırla-

dıqda, üçüncü şəxs həmin əşyaya dair haqlı olaraq tələblərini irəli sürə bilər. Bu 

isə podratçı tərəfindən podrat müqaviləsinin şərtlərinin pozulması deməkdir.  

Üçüncü şəxs tərəfindən podratın nəticəsini mübahisələndirilməsi 

(məsələn, iddia qaldırması) mütləq olaraq onun həmin nəticəyə dair 

hüququnun olması demək deyil. Yalnız bu hüquq həqiqətən təsdiqləndikdə 

(məsələn, məhkəmənin qərarı ilə), podratçı tərəfindən öhdəliyin pozulmasını 

əminliklə söyləmək olar. 

 

Maddə 763. Qüsurlar olduqda əlavə icra tələbi 

 

763.1. Əgər məmulatın qüsuru vardırsa, sifarişçi əlavə icra tələb 

edə bilər. Podratçı öz seçimi ilə ya qüsuru aradan qaldıra bilər, ya da 

yeni məmulat hazırlaya bilər. 
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763.2. Əlavə icra məqsədi ilə podratçı iş və materiallar üçün əlavə 

xərcləri, o cümlədən nəqliyyat xərclərini ödəməlidir. Əgər əlavə icra 

tənasübsüz xərclər tələb edirsə, podratçı həmin icradan imtina edə bilər. 

763.3. Əgər podratçı yeni məmulat hazırlayarsa, sifarişçidən 

qüsurlu məmulatı qaytarmağı tələb edə bilər. 

 

1. MM-nin 450.1-ci maddəsinə əsasən öhdəliyin lazımınca icra 

edilmədiyi halda dəbbə pulunun və zərərin əvəzinin ödənilməsi borclunu, əgər 

MM-də və ya müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, öhdəliyin natu-

rada icrasından azad etmir. MM-nin 450.2-ci maddəsinə görə isə öhdəliyin 

icra edilmədiyi halda zərərin əvəzinin ödənilməsi və onun icra edilməməsi 

üçün dəbbə pulunun ödənilməsi borclunu, əgər MM-də və ya müqavilədə ayrı 

qayda nəzərdə tutulmayıbsa, öhdəliyin naturada icrasından azad edir. 

Qeyd edilən maddələrə əsasən podratın nəticəsi qüsurlu olduqda, 

dəbbə pulu və zərərin əvəzi ödənildikdə belə sifarişçi podratçıdan qüsurun 

aradan qaldırılmasını və ona qüsursuz nəticənin təqdim edilməsini tələb edə 

bilər. MM-nin 762.2-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) görə başqa 

podrat nəticəsinin də təqdim edilməsi qüsura bərabər tutulur. Bu halda 

öhdəliyin lazımınca deyil, ümumiyyətlə icra edilmədiyi aydındır. Bununla 

belə, şərh edilən maddəyə görə bu halda da sifarişçinin öhdəliyin naturada 

icra olunmasını tələb etməyə hüququ var. 

Lakin əgər podratın nəticəsinə üçüncü şəxsin hüququ mövcuddursa, 

sifarişçi öhdəliyin naturada icra olunmasını tələb edə bilməz. Çünki bu halda 

öhdəlik nəinki icra olunmayıb, qüsur da mövcud deyil və buna görə də 

sifarişçi dəbbə pulu və zərərin əvəzinin ödənilməsi ilə kifayətlənməlidir. 

Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 634-cü maddəsini xatırladan şərh edilən 

maddə isə məhz qüsur olduqda əlavə icra tələbinin irəli sürülməsinin hüquqi 

nəticələrini tənzimləyir. 

 

 2. Podratın nəticəsi qüsurlu olduqda, sifarşçi mütləq olaraq əlavə icra 

tələb etməməlidir. Məsələn, sifarişçi podratın nəticəsinin ona məhz müqavilə ilə 

müəyyən edilən müddətdə təqdim edilməsində maraqlıdırsa, əlavə icraya 

ayrılan zaman ərzində bu maraq artıq mövcud olmayacaq. Toy ərəfəsində gəlin 

paltarının hazırlanması dərziyə sifariş edilirsə və toy günü paltar təqdim 

edildikdə onun qüsurlu olması məlum olursa, əlavə icra üçün vaxt artıq yoxdur. 

Bu halda sifarişçinin müqaviləni ləğv etməsi, yaxud muzdun 

məbləğini azaltması ağlabatan olardı. Lakin MM-nin 765-766-cı maddələrinə 

(Bax həmin maddələrin şərhinə) əsasən sifarişçi bu hərəkətləri yalnız əlavə 

icra üçün müəyyənləşdirilən müddətdə də qüsur aradan qaldırılmadıqda edə 

bilər. Təbii ki, bu, təəccüb doğurur. Belə çıxır ki, hətta müqavilənin 

sifarişçinin təşəbbüsü illə ləğv edilməsinə dair MM-nin 759.2-ci maddəsi 
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(Bax həmin maddənin şərhinə) də bu halda tətbiq edilə bilməz. Əlbəttə, bu 

ədalətsizlikdir. 

Qeyd edildiyi kimi, şərh edilən maddə Almaniya Mülki 

Qanunnaməsinin 634-cü maddəsi əsasında hazırlanıb. Lakin həmin maddənin 

2-ci bəndi ilə nəzərdə tutulur ki, əlavə icra müddətinin təyin edilməsi 

sifarişçinin maraqlarına cavab vermirsə və ya qüsurun aradan qaldırılması 

mümkün deyilsə (məsələn, tikinti işlərinin aparılması üçün podratçı tərəfindən 

müvafiq razılıq alınmayıbsa və hazırda da verilmir), sifarişçi müqaviləni ləğv 

edə və ya muzdun miqdarını azalda bilər. Əfsuslar olsun ki, bizim MM-yə bu 

müddəa daxil edilməyib. 

Göstərilən kontekstdə Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 

yanaşması optimaldır: podratın nəticəsi qüsurlu olduqda, sifarişçi öz seçimi 

ilə əlavə icra tələb edir və ya muzdun məbləğini azaldır və ya müqavilə ilə 

nəzərdə tutulduqda podratçının hesabına qüsuru özü aradan qaldırır (723-cü 

maddənin 1-ci bəndi). 

 

763.1. 

 

1. Əgər məmulatın qüsuru vardırsa, sifarişçi əlavə icra tələb edə bilər 

və podratçı bu tələbi yerinə yetirməlidir. Əlavə icra tələbi qüsurun müəyyən 

edilməsi üçün kifayət etməlidir və görüləcək işləri göstərməyə də bilər. 

Həmin işlərin həcmini və yerinə yetirilməsi üsulunu müəyyənləşdirmək artıq 

podratçının vəzifəsidir. 

 

2. Podratçı əlavə icranı iki yoldan birini seçməklə yerinə yetirə bilər: 

1) qüsuru aradan qaldıra və ya 2) yeni məmulat hazırlaya bilər. 

 

763.2. 

 

1. Əlavə icra podratçının təqsirinin nəticəsi olduğu üçün onunla bağlı 

iş və materiallar üçün əlavə xərcləri, o cümlədən nəqliyyat xərcləri podratçı 

tərəfindən ödənilməlidir. 

Lakin əlavə icra zamanı podratçı sifarişçiyə əlavə üstünlüklər verən 

daha bahalı materiallardan istifadə edirsə, həmin xərclərin sifarişçi tərəfindən 

ödənilməsi ağlabatandır. 

 

2. Əgər əlavə icra tənasübsüz xərclər tələb edirsə, podratçı həmin 

icradan imtina edə bilər. Xərclərin tənasübsüzlüyü əlavə icra üzrə xərclərlə 

podrat işlərindəki səhv nəticəsində hazırlanan əşyanın dəyərindəki itkilər və 

ya əşyanın dəyəri ilə nisbəti əsasında müəyyən edilir. Bu zaman sifarişçinin 
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əlavə icrada marağı və podratçının təqsirinin həddi nəzərə alınmır. Başqa 

sözlə, sifarişçi öhdəliyin naturada icrasını tələb edə bilməz. 

 

763.3. 

 

Podratçı qüsurun aradan qaldırılması deyil, yeni məmulatın 

hazırlanmasına üstünlük verdikdə, sifarişçi qüsurlu məmulatı podratçıya 

qaytarmalıdır. 

 

Maddə 764. Məmulatın qüsurunun sifarişçi tərəfindən 

düzəldilməsi 

 

764.1. Əgər podratçı xərclərin tənasübsüzlüyünə baxmayaraq, 

əlavə icradan imtina etməzsə, lakin əlavə icra üçün müəyyənləşdirilmiş 

müddət nəticəsiz qurtararsa, sifarişçi qüsuru özü aradan qaldırıb çəkdiyi 

xərclərin əvəzini ödəməyi tələb edə bilər. 

764.2. Sifarişçi podratçıdan qüsurun aradan qaldırılması üçün 

zəruri xərclər hesabına avans tələb edə bilər. 

 

MM-nin 451-ci maddəsinə (―Öhdəliyin borclunun hesabına icrası‖) 

əsasən borclu əmlakı hazırlamaq və kreditorun mülkiyyətinə vermək və ya 

əmlakı kreditorun istifadəsinə vermək və ya onun üçün müəyyən işi görmək 

və ya ona müəyyən xidməti göstərmək öhdəliyini icra etmədikdə kreditor, 

əgər MM-dən, müqavilədən və ya öhdəliyin mahiyyətindən ayrı qayda irəli 

gəlmirsə, ağlabatan qiymətə və ağlabatan müddətdə öhdəliyin icrasını üçüncü 

şəxslərə tapşıra bilər və ya onu öz qüvvələri ilə icra edə bilər və çəkdiyi zəruri 

xərclərin və digər zərərin əvəzini ödəməyi borcludan tələb edə bilər. 

Beləliklə, podratın nəticəsinin qüsurunun aradan qaldırılmasının 

öhdəsindən sifarişçi özü (həm bilavasitə özü, həm də onun sifarişi ilə başqa 

şəxs) də gələ bilər. Təbii ki, bu halda, onun müvafiq xərcləri ola bilər ki, 

onları da məntiqlə podratçı ödəməlidir. Bu, podratçının marağında deyil. 

Buna görə də sifarişçi qüsurun düzəldilməsi hüququnu yalnız əlavə icra 

müddəti ərzində qüsur aradan qaldırılmadıqda əldə edir. Əsasən Almaniya 

Mülki Qanunnaməsinin 637-ci maddəsini təkrarlayan şərh edilən maddə 

məhz bu münasibətləri tənzimləyir. 

 

764.1. 

 

Şərh edilən bəndin məzmunu əslində ifadə edildiyindən sadədir: əlavə 

icra müddəti ərzində podratçı nəticənin qüsurunu aradan qaldırmadıqda, 

sifarişçi qüsuru özü aradan qaldırır və bununla bağlı çəkdiyi xərclərin əvəzini 
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podratçıdan tələb edir. Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 637-ci maddəsində 

də məhz bu fikir ifadə olunub. 

Lakin şərh edilən bənd sadə məsələni mürəkkəbləşdirib və nəticə qeyri-

müəyyənlik yaradıb. Bənddə deyilir ki, sifarişçi bu imkandan yalnız əlavə 

icranın podratçının əlavə icra üzrə xərclərin tənasübsüzlüyünə (Bax MM-nin 

763.2-ci maddəsinin şərhinə) baxmayaraq əlavə icranı öhdəsinə götürməsi 

halında mümkündür. Yəni podratçı tənasübsüz xərclər çəkilməli olan əlavə 

icranı həyata keçirməyi boynuna götürür, yekunda qüsur yenə də aradan 

qaldırılmır və bundan sonra sifarişçi qeyd edilən hüquqdan isitfadə edir. 

Belə çıxır ki, güya əlavə icra üzrə xərclər cüzi (tənasüblü) olduqda, 

lakin nəticədə qüsur yenə də aradan qaldırılmadıqda sifarişçi onu özü aradan 

qaldırıb xərclərinin əvəzinin ödənilməsini podratçıdan tələb edə bilməz. 

Əlbəttə, bu, heç bir məntiqə sığmır və ədalətsizdir. 

 

764.2. 

 

Sifarişçi qüsurun aradan qaldırılmasından əvvəl podratçıdan bunun 

üçün zəruri xərclərin müəyyən hissəsini, yaxud hamısını avans (qabaqcadan 

ödəniş) kimi ödənilməsini tələb edə bilər. 

 

Maddə 765. Məmulatın qüsuru nəticəsində podrat müqaviləsindən 

imtina 

 

Məmulatın qüsuru nəticəsində, əgər müqavilənin əlavə icrası üçün 

müəyyənləşdirilmiş müddət qurtardıqdan sonra həmin qüsur tamamilə 

aradan qaldırılmazsa, sifarişçi müqavilədən imtina edə bilər. Bu halda 

podratçı müqavilə ilə bağlı xərclərin əvəzini sifarişçiyə ödəməyə borcludur. 

 

1. Əlavə icra müddəti ərzində podratçı podratın nəticəsinin qüsurunu 

aradan qaldırmadıqda, MM-nin 764-cü maddəsi (Bax həmin maddənin 

şərhinə) ilə verilən imkandan (qüsurun özü tərəfindən aradan qaldırılması) 

başqa müqaviləyə xitam verə və podratın nəticəsini qəbul etməyə bilər. Şərh 

edilən maddəyə görə bu halda podratçı müqavilə ilə bağlı xərclərin əvəzini 

sifarişçiyə ödəməyə borcludur. Başqa sözlə, podratçı müqavilənin ləğvi ilə 

əlaqədar sifarişçiyə dəyən zərərin əvəzini ödəməlidir. 

 

2. MM-nin 763-cü maddəsinin şərhində (Bax həmin şərhə) qeyd etdi-

yimiz kimi, podratın nəticəsinin qüsurunun aradan qaldırılması üçün əlavə icra 

bəzi hallarda mənasız ola bilər və sifarişçinin maraqlarına cavab verməyə bilər. 

Bu halda sifarişçi müqaviləyə dərhal xitam vermək hüququna malik olmalıdır. 

Lakin şərh edilən maddə əfsuslar olsun ki, sifarişçiyə belə hüquq vermir. 



 68 

Maddə 766. Məmulatın qüsuru nəticəsində muzdun azaldılması 

 

Sifarişçi müqavilənin əlavə icrası üçün müəyyənləşdirilmiş 

müddət qurtardıqdan sonra əlavə icranı qəbul etmədikdə və 

müqavilədən imtina etdiyini bildirmədikdə muzdun miqdarını qüsur 

məmulatın dəyərini nə qədər azaldırsa, o qədər azalda bilər. 

 

1. Əlavə icra müddəti ərzində podratçı podratın nəticəsinin qüsurunu 

aradan qaldırmadıqda, MM-nin 764-765-ci maddələri (Bax həmin maddələrin 

şərhinə) ilə verilən imkanlardan (qüsurun özü tərəfindən aradan qaldırılması 

və ya müqaviləyə xitam verilməsi) başqa podratın mövcud qüsurlu nəticəsini 

qəbul edə və muzdu qüsurun nəticənin dəyərinin azaltması miqdarında azalda 

bilər. Muzd artıq ödənilibsə, onun müvafiq hissəsi podratçı tərəfindən geri 

qaytarılmalıdır. 

 

2. MM-nin 763-cü maddəsinin şərhinin giriş bölməsinin 2-ci 

hissəsində (Bax həmin şərhə) qeyd etdiyimiz kimi, podratın nəticəsinin 

qüsurunun aradan qaldırılması üçün əlavə icra bəzi hallarda mənasız ola bilər 

və sifarişçinin maraqlarına cavab verməyə bilər. Bu halda sifarişçi podratın 

mövcud qüsurlu nəticəsini dərhal qəbul etmək və muzdun qüsurun nəticənin 

dəyərini azaltdığı miqdarda azaldılması hüququna malik olmalıdır. Lakin 

şərh edilən maddə əfsuslar olsun ki, sifarişçiyə belə hüquq vermir. 

 

Maddə 767. İşin podratçının materialları ilə icra edilməsi 

 

767.1. Əgər podratçı işi öz materialları ilə icra edirsə, keyfiyyətsiz 

materiallar üçün məsuliyyət daşıyır. 

767.2. Podratçı sifarişçinin materiallarından yanlış istifadə üçün 

məsuliyyət daşıyır. Podratçı materialların işlədilməsi haqqında sifarişçiyə 

hesabat verməyə və qalan materialı ona qaytarmağa borcludur. 

 

 Podrat müqaviləsi podratçı tərəfindən öz materialları və\və ya 

sifarişçinin təqdim etdiyi materiallarla icra edilə bilər. Podrat müqaviləsində 

bu məsələyə dair müddəa olmadıqda, podrat müqaviləsi podratçının 

materialları ilə icra edilir. Xatırladaq ki, yalnız podratçının materiallarından 

hazırlanan əvəz edilən əşya üzrə münasibətlər podrat müqaviləsinin deyil, 

alqı-satqı müqaviləsinin predmetini təşkil edir (Bax MM-nin 752.2-ci 

maddəsinin şərhinə). 

Şərh edilən maddə podrat müqaviləsinin həm podratçının, həm də 

sifarişçinin materialları ilə icra edilməsi üzrə hüquqi münasibətləri 

tənzimləyir. 
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767.1. 

 

1. Əgər podratçı işi öz materialları ilə icra edirsə, keyfiyyətsiz 

materiallar üçün məsuliyyət daşıyır. Analoji müddəa Rusiya Federasiyasının 

Mülki Məcəlləsinin 704-cü maddəsinin 2-ci bəndində də nəzərdə tutulmuşdur.  

MM-nin 752.2-ci maddəsinin şərhində (Bax həmin şərhə) göstərildiyi 

kimi, podratçının materialları podratın nəticəsinin tərkib hissəsinə çevrilirsə, 

onlara dair mülkiyyət hüququ da sifarişçiyə məxsus olur. Beləliklə, faktiki 

olaraq podratçının materiallarının sifarişçinin mülkiyyətinə keçməsi alqı-satqı 

müqaviləsinin predmetini təşkil edir. Buna görə də həmin münasibətlərə MM-

nin alqı-satqıya dair müddəaları (MM-nin 29-cu fəsli) tətbiq olunur. 

Konkret olaraq şərh olunan bəndə MM-nin 587-ci maddəsi (―Lazımi 

keyfiyyətli olmayan əşyanın verilməsinin nəticələri‖) tətbiq edilir. Həmin 

maddəyə əsasən əgər satıcı əşyanın qüsurları barəsində qabaqcadan məlumat 

verməmişsə, lazımi keyfiyyətli olmayan əşyanın verildiyi alıcının ixtiyarı var 

ki, satıcının təqsiri olub-olmamasından asılı olmayaraq, satıcıdan öz seçimi ilə 

aşağıdakıları tələb etsin: 1) alış qiymətinin mütənasib azaldılması; 2) əşyanın 

qüsurlarının ağlabatan müddətdə əvəzsiz aradan qaldırılması; 3) əşyanın 

qüsurlarının aradan qaldırılması üçün özünün çəkdiyi xərclərin əvəzinin 

ödənilməsi. 

Əşyanın keyfiyyətinə aid tələblər əhəmiyyətli dərəcədə pozulduqda 

(aradan qaldırıla bilməyən qüsurlar, tənasübsüz xərclər və ya vaxt sərf etmədən 

aradan qaldırıla bilməyən qüsurlar aşkar edildikdə və ya dəfələrlə aşkar edilən 

və ya aradan qaldırıldıqdan sonra yenidən üzə çıxan və digər bu cür qüsurlar 

olduqda) alıcının ixtiyarı var ki, öz seçimi ilə: 1) alqı-satqı müqaviləsinin 

icrasından imtina etsin və əşya üçün ödədiyi pul məbləğinin qaytarılmasını 

tələb etsin; 2) lazımi keyfiyyətli olmayan əşyanın müqaviləyə uyğun əşya ilə 

əvəz olunmasını tələb etsin. Göstərilmiş qüsurların aradan qaldırılması və ya 

əşyanın əvəz edilməsi tələbini alıcı, əgər əşyanın xarakterindən və ya öhdəliyin 

mahiyyətindən ayrı qayda irəli gəlmirsə, irəli sürə bilər. Komplektə daxil olan 

əşya hissələri lazımi keyfiyyətli olmadıqda alıcı əşyanın həmin hissəsi barədə 

müvafiq hüquqları həyata keçirə bilər. Əgər alıcı əşyanın qüsurları ilə əlaqədar 

alqı-satqı müqaviləsinin ləğvini və ya alınmış əşyanın müqaviləyə uyğun əşya 

ilə əvəz edilməsini tələb edərsə, o, qüsurlu əşyanı satıcıya onun hesabına 

qaytarmağa borcludur. Bu zaman tərəflərin müqavilə üzrə əldə etdiklərinin geri 

qaytarılması, MM-nin 157-ci maddəsi (―Mülkiyyətin müdafiəsi‖) ilə müəyyən 

edilmiş qaydada həyata keçirilir. 

 

2. Nəzərə alınmalıdır ki, podratçı nəinki podratın icrasında istifadə 

etdiyi materialların keyfiyyəti, həmçinin onlara dair üçüncü şəxslərin 

hüquqularının olmamasına görə də məsuliyyət daşıyır. Müvafiq hüquqi 
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münasibətlər MM-nin 762.1 və 762.4-cü maddələrinə (Bax həmin maddələrin 

şərhinə) uyğun olaraq tənzimlənir. 

Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 704-cü maddəsinin 2-ci 

bəndində podratçının materiallarının üçüncü şəxslərin hüquqlarından azad 

olması tələbi birbaşa müəyyən edilib. 

 

767.2. 

 

1. Podratçı sifarişçinin materialları ilə ehtiyatla davranmalı və onları 

qorumalıdır. Həmçinin podratçı sifarişçinin materiallarından düzgün istifadə 

etməlidir, əks halda yanlış istifadə üçün məsuliyyət daşıyır. 

Analoji müddəa İsveçrə Öhdəlik Qanununun 365-ci maddəsində də 

mövcuddur. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, MM-nin 772.2-ci maddəsinə (Bax həmin 

maddənin şərhinə) görə materialın təsadüfən məhv olması və ya zədələnməsi 

riski materialı vermiş tərəfin üzərinə düşür. Beləliklə, podratçı sifarişçinin ma-

terialının təsadüfən məhv olması və ya zədələnməsi üçün məsuliyyət daşımır. 

 

2. Sifarişçinin materialları podratçının mülkiyyətinə verilmir. Podratçı 

onlardan yalnız podrat müqaviləsinin icrası üçün istifadə etməlidir. Podratçı 

bu materialların istifadəsi ilə bağlı sifarişçiyə hesabat verməli və podratın 

nəticəsinin tərkib hissəsinə çevrilməyən materialı sifarişçiyə qaytarmalıdır. 

Analoji müddəa İsveçrə Öhdəlik Qanununun 365-ci maddəsində də 

mövcuddur. 

 

3. Nəzərə almaq lazımdır ki, şərh edilən bənd yalnız sifarişçinin podrat 

müqaviləsinin icrası üçün təqdim etdiyi materiallara aiddir. Sifarişçinin digər 

əmlakı ilə podratçının davranması MM-nin 771-ci maddəsi (Bax həmin 

maddənin şərhinə) ilə tənzimlənir. 

 

Maddə 768. Podratçının sifarişçini vaxtında xəbərdar etmək 

vəzifəsi 

 

768.1. Podratçı aşağıdakı hallarda sifarişçini vaxtında xəbərdar 

etməyə borcludur: 

768.1.1. sifarişçidən alınmış material keyfiyyətsiz və yararsız 

olduqda; 

768.1.2. sifarişçinin göstərişinin icra ediləcəyi təqdirdə məmulatın 

davamsız və ya yararsız olacağı halda; 

768.1.3. podratçıdan asılı olmayan, məmulatın möhkəmliyi və 

yararlığı üçün təhlükə törədən hər hansı başqa hallar olduqda. 
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768.2. Əgər podratçının vaxtında etdiyi xəbərdarlığa baxmayaraq, 

sifarişçi müvafiq müddətdə yararsız və ya keyfiyyətsiz materialı əvəz 

etməzsə, işin yerinə yetirilməsi qaydaları haqqında verdiyi göstərişi də-

yişməzsə və ya hazırlanan məmulatın yararlığına və möhkəmliyinə zərər 

vura bilən digər halları aradan qaldırmazsa, podratçı müqavilədən im-

tina edə bilər və bununla vurulan zərərin əvəzini ödəməyi tələb edə bilər. 

 

 Podratçı podrat müqaviləsini kortəbii icra etməli deyil. Əgər podrat 

müqaviləsinin lazımi icrası ondan asılı olmayan səbəblər (hətta səbəbkar 

sifarişçinin özü də ola bilər) ucbatından mümkün deyilsə, o, sifarişçiyə bu 

barədə məlumat verməlidir, çünki podratın nəticəsinə dair hər hansı risk onun 

üzərindədir (Bax MM-nin 772.1-ci maddəsinin şərhinə). Şərh edilən maddə 

podratçının bu cür məlumat verdiyi halları və bunun dogurduğu hüquqi 

nəticələri müəyyən edir. 

Şərh edilən maddə əsasən Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 

716-cı maddəsini təkrarlayır. 

 

768.1. 

 

Podratçı aşağıdakı hallarda sifarişçini vaxtında xəbərdar etməyə 

borcludur: 1) sifarişçidən alınmış material keyfiyyətsiz və yararsız olduqda; 2) 

sifarişçinin göstərişinin icra ediləcəyi təqdirdə podratın nəticəsinin (şərh 

edilən bənddə ―məmulatın‖ yazılıb, lakin bu, hər hansı nəticəni əhatə etmir) 

davamsız və ya yararsız (məsələn, avtomobilin modifikasiyası mövcud 

qanunvericiliyə əsasən onun sürülməsinə imkan verməyəcək) olacağı halda; 

3) podratçıdan asılı olmayan, podratın nəticəsinin (şərh edilən bənddə 

―məmulatın‖ yazılıb, lakin bu, hər hansı nəticəni əhatə etmir) möhkəmliyi və 

yararlığı üçün təhlükə törədən hər hansı başqa hallar olduqda. Məsələn, 

podratçı sifarişçiyə sonuncunun təqdim edəcəyi materialların keyfiyyəti 

barədə konkret tələblər irəli sürdükdə belə həmin materialları yoxlamalı və 

onların qüsuru barədə sifarişçini xəbərdar etməlidir. Çünki sifarişçi 

materialların keyfiyyətinin həmin tələblərə uyğun olacağını öhdəsinə 

götürməyib. Almaniya Federal məhkəməsinin 14 sentyabr 1999-cu il tarixli 

qərarında (NJW 2000, Heft 4, S. 181) bu, birmənalı təsbit edilmişdir. 

Xəbərdarlığa sifarişçinin cavabı podrat müqaviləsi ilə müəyyən edilən 

müddətdə, belə müddət müəyyən edilmədikdə isə ağlabatan müddətdə 

verilməlidir. Xəbərdarlıq verən podratçı sifarişçinin cavabını alanadək işlərin 

görülməsini dayandırmalıdır və ona dəyən zərərin əvəzinin sifarişçi tərəfindən 

ödənilməsini tələb edə bilər. 

Xəbərdarlıq verməyən və ya müvafiq müddətdə xəbərdarlığa cavab 

almayaraq işləri davam etdirən podratçı bütün riskləri öz üzərinə götürmüş 
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hesab olunur və podratın nəticəsinin qüsurlu olması, yaxud vaxtından gec 

təqdim olunmasına görə tam məsuliyyət daşıyır. 

 

768.2. 

 

Əgər podratçının vaxtında etdiyi xəbərdarlığa baxmayaraq, sifarişçi 

müvafiq müddətdə aidiyyatı tədbirləri görməsə, yəni 1) yararsız və ya 

keyfiyyətsiz materialı əvəz etməsə, 2) işin yerinə yetirilməsi qaydaları 

haqqında verdiyi göstərişi dəyişməsə və ya 3) hazırlanan məmulatın 

yararlığına və möhkəmliyinə zərər vura bilən digər halları aradan qaldırmasa, 

podratçı müqavilədən imtina edə bilər və bununla vurulan zərərin əvəzini 

ödəməyi tələb edə bilər. 

 

Maddə 769. Yerinə yetirilmiş iş üçün muzd ödənilməsi 

 

Əgər müqavilədə muzdun hissə-hissə ödənilməsi nəzərdə 

tutulmursa, sifarişçi podratçının muzdunu iş yerinə yetirildikdən sonra 

ödəməlidir. 

 

1. Şərh edilən maddə muzdun ödənilməsi üzrə hüquqi münasibətlərin 

bir qismini tənzimləyir. Xatırladaq ki, muzd barədə hüquqi münasibətlər 

əsasən MM-nin 753-cü maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) 

tənzimlənmişdir. Bu baxımdan şərh edilən maddə həmin maddənin tərkib 

hissəsi və ya ondan sonra növbəti maddə olmalı idi. Lakin şərh edilən fəsil 

bütövlükdə kompozisiya baxımdan qüsurludur. 

Şərh edilən maddə bir daha təsdiqləyir ki, muzd tam şəkildə və ya 

hissə-hissə ödənilə bilər. Bu, tərəflərin razılaşmasından asılıdır. Lakin şərh 

edilən maddə imperativ formada müəyyən edir ki, müqavilədə muzdun hissə-

hissə ödənilməsi nəzərdə tutulmursa, sifarişçi podratçının muzdunu iş yerinə 

yetirildikdən sonra ödəməlidir. Belə çıxır ki, muzdun tam ödənilməsi yalnız iş 

yerinə yetirildikdən sonra mümkündür və qabaqcadan ödənilə bilməz. Hesab 

edirik ki, bu, mülki hüquq subyektlərinin iradə sərbəstliyi prinsipinə (MM-nin 

6.1.2-ci maddəsi) ziddir.  

 

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 iyun 1994-cü il 

tarixli 228 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Əsaslı tikintidə podrat müqavilələri 

haqqında Qaydalar‖ın 3.5-ci bəndi hesablaşmaya dair əsasən imperativ 

xarakterli şərtlər nəzərdə tutur. Belə ki, müqavilədə faktiki tamamlanmış 

işlərin qəbulu və bu işlər üzrə hesablaşma qaydaları, həmçinin tərəflərin 

razılığı ilə iradların (çatışmazlıqların) aradan qaldırılması müddəti də 

göstərilir. Müqavilədə konstruktiv elementlər, mərhələlər üzrə görülmüş ayrı-
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ayrı iş və xidmətlər üzrə də hesablaşmalar nəzərdə tutula bilər. Müqavilədə 

maliyyələşdirmənin başqa şərtləri nəzərdə tutulmayıbsa, tərəflər müqavilədəki 

işlərin tamamlanması üçün maliyyə vəsaitinin miqdarını və onlardan istifadə 

qaydalarını razılaşdırırlar.  

Müqavilədə sifarişçiyə kompensasiya ödənişi şərtləri də nəzərdə 

tutulmalıdır. Bu şərtlər aşağıdakılardır: 1) ödənişə təqdim olunmuş işlərdə 

buraxılmış səhvlərin düzəlişi üçün; 2) sifarişçiyə vurulmuş ziyan üçün; 3) 

görülmüş işlərin qrafikdən geri qalma halları üçün. 

Obyektin və (və ya onun bir növbəsinin) təhvil verilməsinə qədərki 

cari xərclər podratçının öz vəsaiti və ya bank krediti hesabına da ödənilə bilər. 

Bank kreditindən istifadə olunduğu halda müqavilə qiymətinə bu kreditdən 

istifadə üçün faiz ödəmə xərcləri də əlavə olunur. 

Razılaşmaya görə sifarişçi müqavilə qiymətinin 30 faizi qədər beh 

vermə yolu ilə, podratçının ilkin xərclərinin ödənilməsində iştirak edə bilər. 

Beh vermə şərtləri (behin miqdarı, köçürülməsi vaxtı və başqaları) 

müqavilədə göstərilir. Görülən işin ödənişi, bir qayda olaraq, obyektin 

sifarişçi tərəfindən qəbulundan sonra yerinə yetirilir. Müqavilədə başqa 

ödəniş qaydası da (aralıq hesablaşmaları, beh ödəmə, kredit vermək və s.) 

nəzərdə tutula bilər. Adətən aralıq hesablaşmaların dəyəri obyektin tam 

dəyərinin 95 faizini təşkil edir.  

Əgər müqavilədə başqa müddət nəzərdə tutulmayıbsa, tam 

hesablaşma, bir qayda olaraq, obyektin bütünlüklə və ya bir növbəsinin, bir 

buraxılış kompleksinin, yaxud da ayrı-ayrı qurğuların istismara qəbulundan 

sonrakı bir ay müddətində aparılır. Nağdsız hesablaşma forması 

qanunvericilik aktlarının (MM-nin 53-cü fəsli ―Mülki dövriyyənin iştirakçıları 

arasında hesablaşmalar‖) müəyyən etdiyi bank qaydalarına müvafiq olaraq 

müəyyənləşdirilir. Razılaşmaya görə tərəflərin müqavilədə bank qaydalarının 

müəyyən etdiyi formalardan hər hansı birini nəzərdə tutmaq ixtiyarları vardır. 

 

Maddə 770. Yerinə yetirilmiş işin qəbul edilməsi 

 

Əgər müqaviləyə görə və ya işin xarakterinə əsasən iş qəbul 

edilməlidirsə, sifarişçi yerinə yetirilmiş işi qəbul etməyə borcludur. İşi 

qəbul etdikdə sifarişçi muzd ödəməlidir. Əgər sifarişçi işi podratçının 

müəyyənləşdirdiyi müddətdə qəbul etmirsə, iş qəbul edilmiş sayılır. 

 

 1. Bəzi hallarda podratın nəticəsinin fiziki olaraq qəbul edilməsi 

mümkün deyil. Məsələn, dəllək tərəfindən saç düzümünün qurulması işinin 

nəticəsi fiziki olaraq sifarişçiyə verilə bilməz. Bu halda işin bitməsi faktının 

özü muzdun ödənilməsi üçün əsasdır. 
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 Əksər hallarda isə podratın nəticəsi fiziki olaraq sifarişçiyə təqdim 

edilir. Məsələn, məmulatın hazırlanması və ya təmiri ilə bağlı işin nəticəsi hər 

bir halda sifarişçiyə fiziki olaraq təqdim olunur. Bu halda işin qəbul 

edilməsinin özü çox vacib andır, çünki muzdun ödənilməsi təbii ki, məhz bu 

anla bağlıdır. Bizim MM bu barədə konkret normalar müəyyən etmədiyi üçün 

analoji yanaşmaya malik olan xarici qanunvericiliyin təcrübəsindən istifadə 

etmək məqsədəuyğundur. 

Eyni zamanda nəzərə alınmalıdır ki, şərh edilən fəsildə podratın nəticəsi-

nin qəbulu yeri də müəyyən edilməmişdir. Buna görə də həmin yer MM-nin 426-

cı maddəsinə (―Öhdəliklərin icrası yeri‖) uyğun müəyyən edilir. Əgər öhdəliyin 

icrası yeri müəyyənləşdirilməyibsə, icra aşağıda göstərilən yerlərdə həyata 

keçirilməlidir: 1) torpaq sahəsinin, binanın, qurğunun və ya digər daşınmaz 

əmlakın verilməsi öhdəliyi üzrə – əmlakın olduğu yerdə; 2) öhdəlik müəyyən 

əşyanın verilməsindən ibarətdirsə – müqavilənin bağlandığı an həmin əşyanın 

olduğu yerdə; 3) bütün digər öhdəliklər üzrə – borclunun yaşayış yerində, borclu 

hüquqi şəxsdirsə – öhdəlik münasibətinin əmələ gəldiyi vaxt onun olduğu yerdə. 

Öhdəlik borclunun istehsal müəssisəsində əmələ gəldikdə, əgər müəssisə onun 

yaşayış yerində deyildirsə, borclunun müəssisəsinin olduğu yerdə icra edilir. 

Yalnız borclunun göndərmə xərclərini öz öhdəsinə götürdüyünə əsaslanmaqla 

təyinat yerinin öhdəliyin icrası yeri olduğu qənaətinə gəlmək olmaz. 
 

 2. Podratın nəticəsinin qəbulu çəkişmə əsasında olmalıdır. Yəni 

tərəflər podratın nəticəsinin keyfiyyəti haqqında öz fikirlərini bildirmək 

imkanına malik olmalıdırlar. Fransa Mülki Məcəlləsinin 1792-6-cı 

maddəsinin 1-ci abzasında bu, birbaşa təsbit olunub. 

 

 3. Podratın nəticəsinin qəbulu sifarişçi tərəfindən müvafiq əşyaya 

sahiblik etməsi deməkdir. Bu isə öz növbəsində onun podratın nəticəsinin 

keyfiyyət tələbinə cavab verməsini təsdiqləməsi deməkdir. Almaniya Federal 

məhkəməsinin 18 sentyabr 1967-ci il tarixli, BGHZ 48, 262 saylı qərarı bu 

prezumpsiyanı təsbit etmişdir. 

 İsveçrə Öhdəlik Qanununun 367-ci maddəsinə görə sifarişçi podratın 

nəticəsini dərhal yoxlamalı (o cümlədən cəlb etdiyi ekspert vasitəsi ilə) və 

aşkar edilmiş qüsurlar barədə podratçıya məlumat verməlidir. Həmin 

Qanunun 370-ci maddəsinin 1-ci abzasına əsasən əks halda podratçı nəticənin 

qüsurlarına görə məsuliyyət daşımır, bu şərtlə ki, nəticənin qəbulu zamanı 

həmin qüsurların müəyyənləşdirilməsi qeyri-mümkün idi və ya podratçı onları 

bilərəkdən gizlətmişdi. 
 

 4. Əşyanın verilməsi və əşyaya sahibliyə başlama həmişə eyni hüquqi 

nəticələr doğurmur. Belə ki, məsələn, fiziki şəxs tərəfindən hələ tikilməmiş 

evə yaşamaq üçün köçməsi evin qəbulu demək deyil. 
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 5. Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 641a maddəsinə əsasən podratın 

nəticəsi ekspert tərəfindən yoxlanılırsa, nəticənin qəbulunun hüquqi nəticələri 

ekspert rəyinin təqdim olunmasından sonra əmələ gəlir. 

 

6. Tikinti işlərinin qəbulu adətən xüsusi sənədlə (aktla) rəsmiləşdirilir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 iyun 1994-cü il tarixli 228 

saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Əsaslı tikintidə podrat müqavilələri haqqında 

Qaydalar‖ının 3.8-ci bəndi tikinti işlərinin təhvili və qəbuluna dair 

aşağıdakıları müəyyən edir: ―Müqavilədə obyektin hazır inşaat hissələrini və 

ya onun müəyyən hissəsinin qəbulu üçün aşağıdakı ilkin mərhələlər nəzərdə 

tutula bilər: avadanlığın fərdi sınaqdan sonra qəbulu; avadanlığın kompleks 

sınağından sonra qəbulu; obyektin tam qəbuluna qədər istismarı nəzərdə 

tutulan, inşası tamamlanmış binanın, qurğunun və tikilinin istismara qəbulu. 

Sifarişçinin və Podratçının fəaliyyətinin tam koordinasiyasını tələb 

edən təhvil-qəbul sınağı, həmçinin Sifarişçinin belə sınaqların məzmunu ilə 

əvvəlcədən tanış olmaq marağı olduğu hallarda, Müqavilədə, avadanlığın 

sınaq proqramının Podratçı tərəfindən hazırlanmasının və razılaşdırmaq üçün 

onu vaxtında (məsələn, sınağa iki ay qalmış) Sifarişçiyə verməsi nəzərdə 

tutulmalıdır. Razılaşdırma müddəti mümkün qədər qısa nəzərdə tutulur. 

Buraxılış dövründə obyektin istismara buraxılması üçün şərait 

yaratmaq və nəticələri üçün məsuliyyət daşımaq vəzifələri tərəflər arasında, 

Müqavilədə qəbul edilmiş şərtlərdən asılı olaraq bölüşdürülür. 

Obyektin tam qurtarmış şəkildə təhvili üzrə bütün əsas vəzifələr və 

məsuliyyət müqaviləyə görə, baş Podratçı təşkilatın üzərinə düşür. Podratçı 

avadanlıqların istismarı üzrə bütün texniki təlimatları təqdim etməli, lazımi 

tənzimləmə işlərini görməli, texniki təhlükəsizlik tədbirlərini yerinə yetirməli, 

nümunə sınaqlarına başçılıq etmək üçün, təchizatçının müvafiq mütəxəssisləri 

də daxil olmaqla, kifayət qədər ixtisaslı heyət cəlb etməli, buraxılış dövrü 

ərzində işin səmərəli təmini üçün, öz hesabına ehtiyat hissələri və istismar 

materialları (xammal və təchizatı Sifarişçinin vəzifələrinə daxil olan 

materiallardan başqa) göndərməli və avadanlığa texniki qulluqla əlaqədar 

bütün işləri yerinə yetirməlidir. 

Obyektin qəbulu gedişində aşkar edilən qüsurların aradan qaldırılması 

və ya buraxılış dövrünün uzadılması ilə əlaqədar bütün əlavə xərclər, 

həmçinin buraxılış dövründə təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması və 

avadanlığın istismarı qaydalarının pozulması nəticəsində vurulan ziyan 

təqsirkarın hesabına ödənilir. 

Tərəflər Müqavilədə hər bir qəbulun yol verilə bilən gecikmə müddətini 

müəyyən edə bilərlər. Bu müddət ərzində (10 gündən 30 günə qədər) əlavə 

xərclərin ödənilməsi məsələsinə baxılmır. Bütün bunlar öz əksini Müqavilədə 

tapıbsa, təqsirkar tərəf özünün təqsirkar olduğunu inkar etmirsə və ya onun təqsiri 
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sübut olunursa, təqsirkar tərəfindən ödənilməli olacaq əlavə xərclərin məbləği, 

qoyulan gecikmə müddətindən sonrakı günlər üçün hesablanır‖. 

 

7. Əgər sifarişçi podratın nəticəsini podratçının müəyyənləşdirdiyi 

müddətdə qəbul etmirsə, iş qəbul edilmiş sayılır. Təbii ki, burada söhbət 

sifarişçi tərəfindən heç bir əsas gətirmədən podratın nəticəsini qəbul etmədiyi 

haldan gedir. Nəzərə almaq lazımdır ki, MM-nin 772.1-ci maddəsinə (Bax 

həmin maddənin şərhinə) uyğun olaraq bu halda görülmüş işin nəticəsinin 

təsadüfən məhv olması və ya zədələnməsi riski də sifarişçinin üzərinə düşür. 

 

Maddə 771. Sifarişçinin əmlakının məhv olması üçün podratçının 

məsuliyyəti 

 

Podratçı sifarişçinin əmlakı barəsində diqqətsizlik üzündən həmin 

əmlakın məhv olması və ya zədələnməsi üçün məsuliyyət daşıyır. 

 

 Podratçı tərəfindən podrat müqaviləsinin icrası zamanı sifarişçinin 

təqdim etdiyi materiallarla davranması MM-nin 767.2-ci maddəsi (Bax həmin 

maddənin şərhinə) ilə tənzimlənir. Lakin podratçı yalnız təqdim olunan 

materiallara görə deyil, həm də təqsiri üzündən sifarişçinin digər əmlakının 

məhv olması və ya zədələnməsi üçün də məsuliyyət daşıyır. Məsələn, mənzili 

təmir edən podratçı təmir zamanı mənzildəki güzgünü sındırırsa, vurduğu 

zərərin əvəzini sifarişçiyə ödəməlidir (və ya sifarişçi həmin zərərin məbləğini 

ödəməli olduğu muzddan çıxır). 

 

Maddə 772. Podratçının riski 
 

772.1. Görülmüş işin təsadüfən məhv olması və ya zədələnməsi 

riski icranın sifarişçiyə verildiyi vaxtadək podratçının üzərinə düşür. 

İcranın sifarişçiyə verilməsi ilə bir vaxtda təsadüfən məhvolma və ya 

zədələnmə riski də ona keçir. Sifarişçinin icranı qəbul etməyi 

gecikdirməsi də icranın verilməsinə bərabər tutulur. 

772.2. Materialın təsadüfən məhv olması və ya zədələnməsi riski 

materialı vermiş tərəfin üzərinə düşür. 
 

Qeyd edildiyi kimi, podrat müqaviləsi üzrə görülən iş maddi xarakter 

daşıyır. Buna görə də əksər hallarda podratın nəticəsi kimi sifarişçiyə əşya 

təqdim edilir. Məlum olduğu kimi, MM-nin 152.10-cu maddəsinə əsasən 

əşyanın təsadüfən məhv olması və ya təsadüfən zədələnməsi riski, əgər MM-

də və ya müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, mülkiyyətçisinin 

üzərinə düşür. Şərh olunan maddə məhz həmin maddə ilə mümkün hesab 

edilən istisna qaydanı nəzərdə tutur. 
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772.1. 

 

1. Şərh edilən bənddə deyilir ki, görülmüş işin (bəndin digər iki 

cümləsində ―iş‖ yerinə ―icra‖ sözü istifadə edilir və bununla da fəslin 

terminoloji baxımdan qarışıq olması bir daha təsdiqlənir) təsadüfən məhv 

olması və ya zədələnməsi riski icranın sifarişçiyə verildiyi vaxtadək podratçının 

üzərinə düşür. Aydın məsələdir ki, görülən işin (icranın) özü məhv ola və ya 

zədələnə bilməz. Zədələnə bilən podratın (işin) nəticəsi ola bilər, çünki, o, bir 

qayda olaraq, özünü əşyada təcəssüm edir. Şərh edilən bənd də əslində məhz 

bunu nəzərdə tutur: podratın nəticəsinin təsadüfən məhv olması və ya 

zədələnməsi riski onun sifarişçiyə verildiyi vaxtadək podratçının üzərinə düşür. 

Təsbit olunan qayda ədalətlidir. Əvvəla, podratın nəticəsi hazırlanan 

məmulatdırsa, ona dair mülkiyyət hüququnun özü mübahisəli ola bilər. Belə 

ki, məsələn, MM-nin 188.1-ci maddəsinə əsasən əgər müqavilədə ayrı qayda 

nəzərdə tutulmayıbsa, şəxsin özünə mənsub olmayan materialların emalı yolu 

ilə hazırladığı yeni daşınar əmlaka mülkiyyət hüququnu materialların 

mülkiyyətçisi əldə edir. Deməli, materialları sifarişçi təqdim edibsə, 

hazırlanmış məmulatın mülkiyyətiçisi də odur. Göstərilən qaydaya görə isə 

hazırlanan məmulata dair mülkiyyət hüququ sifarişçiyə mənsub olsa belə, 

onun təsadüfən məhv olması və ya zədələnməsi riski podratçının üzərindədir. 

Podratın nəticəsi hazırlanmış məmulat olmadıqda, məsələn, 

sifarişçinin hər hansı əşyasının təmiri olduqda, podratın nəticəsinə mülkiyyət 

hüququ birmənalı şəkildə sifarişçiyə məxsusdur. Buna baxmayaraq, həmin 

nəticənin təsadüfən məhv olması və ya zədələnməsi riski podratçının 

üzərindədir. Bu qayda podratçının məsuliyyətini artırmaq və sifarişçinin 

maraqlarını maksimal şəkildə qorumaq məqsədini daşıyır. 

Eyni yanaşma Fransa Mülki Məcəlləsində (1790-cu maddə), Almaniya 

Mülki Qanunnaməsində (644-cü maddə), Rusiya Federasiyasının Mülki 

Məcəlləsində (705-ci maddə) və İsveçrə Öhdəlik Qanununda (376-cı maddə) 

da mövcuddur. 

Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, podratçının hər bir halda podratın 

nəticəsinin təsadüfən məhv olması və ya zədələnməsi riskini daşıması heç də 

həmişə ədalətli deyil. Bu məsələ hələ Roma hüququnda öz birmənalı həllini 

tapmırdı. Bəzi hüquqşünaslar hesab edirdi ki, sifarişçi öz səyi və zəhməti 

nəticəsində əldə edəcəyindən (işi özü görsəydi) daha çox əldə etməli deyil (işi 

podratçıya həvalə etdikdə). Məsələn, podratın nəticəsi tikilmiş, lakin hələ qəbul 

edilməmiş binadırsa və həmin bina zəlzələ nəticəsində məhv olursa, sifarişçinin 

bilavasitə özünün tikdiyi binanı da eyni aqibət gözləyirdi. Lakin göründüyü 

kimi, müasir kontinental hüquq əks yanaşmanın tərəfdarlarını dəstəkləyir. 

Bunun da öz məntiqi var: bəlkə bina zəlzələ nəticəsində məhz ona görə dağılıb 

ki, podratçı onu kifayət qədər yaxşı tikməyib?! 
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2. Podratın nəticəsi sifarişçiyə verildikdə onun təsadüfən məhvolma və 

ya zədələnmə riski də təbii olaraq ona keçir. 

 

3. MM-nin 770-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) əsasən 

əgər sifarişçi podratın nəticəsini podratçının müəyyənləşdirdiyi müddətdə qəbul 

etmirsə, nəticə qəbul edilmiş sayılır. Buna görə də sifarişçinin podratın 

nəticəsini qəbul etməyi gecikdirməsi də nəticənin verilməsinə bərabər tutulur və 

beləliklə də onun təsadüfən məhvolma və ya zədələnmə riski sifarişçiyə keçir. 

 

772.2. 

 

MM-nin 767-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) müvafiq 

olaraq podrat müqaviləsi podratçının və/və ya sifarişçinin materialları ilə icra 

edilir. Təbii ki, materiallara mülkiyyət hüququ da onu təqdim etmiş tərəfə 

mənsubdur. Buna görə də materialın təsadüfən məhv olması və ya 

zədələnməsi riski materialı vermiş tərəfin üzərinə düşür. 

Analoji müddəa Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 705-ci 

maddəsində də mövcuddur. 
 

Maddə 773. Qüsurlu məmulatın qəbul edilməsinin nəticələri 

 

Əgər sifarişçi məmulatın qüsurlu olduğunu bilə-bilə pretenziya irəli 

sürmədən onu qəbul edirsə, bu qüsurlarla bağlı tələb hüququ əmələ gəlmir. 

 

 Podratın nəticəsini qəbul edərkən sifarişçi onu qüsurların olub-

olmaması baxımdan yoxlamalıdır. Podratın nəticəsinin qüsurlu olması açıq-

aşkar göründükdə və ya podratçı həmin qüsurlar barədə sifarişçiyə məlumat 

verdikdə, lakin buna baxmayaraq, sifarişçi heç bir irad bildirmədən podratın 

nəticəsini qəbul etdikdə, gələcəkdə həmin qüsurlarla bağlı tələb hüququna 

(əlavə icra və s.) malik olmur. 

Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 640-cı maddəsinin 2-ci bəndinə 

əsasən sifarişçi qüsurlu nəticəni qəbul edərkən qüsura dair öz hüquqlarını 

bildirdikdə həmin hüquqlardan məhrum olmur. Əslində, şərh edilən maddəni 

də bu cür başa düşmək olar. Məsələn, 12 stul əvəzinə 10 stulu podratın 

icrasının nəticəsi kimi qəbul edən sifarişçi digər iki stulun da hazırlanıb 

təqdim edilməsini tələb edə bilər. 

 

Maddə 774. Qarantiya müddəti 
 

Əgər podratçı məmulata qarantiya müddəti üzrə öhdəlik 

götürmüşdürsə, qarantiyanın qüvvədə olduğu müddətdə aşkar edilən 

qüsur müvafiq hüquqlar doğurur. 
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 1. Podratın nəticəsinin bəzi qüsurları yalnız müəyyən dövr ərzində üzə 

çıxa bilər. Həmin qüsurlara dair sifarişçinin tələb hüququ yalnız o halda 

mövcuddur ki, podratçı podratın nəticəsinin müəyyən dövr ərzində qüsursuz 

olacağı barədə öhdəlik götürmüşdür. Bu halda sifaişçinin hüququ da yalnız 

həmin qarantiya müddəti ərzində əmələ gələ bilər. 

  

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 iyun 1994-cü il 

tarixli 228 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Əsaslı tikintidə podrat müqavilələri 

haqqında Qaydalar‖ı qarantiya müddətinə dair imperativ müddəalar nəzərdə 

tutmuşdur. Həmin Qaydaların 3.10.2-ci bəndində deyilir: ―Müqavilədə və 

onun əlavələrində görülən işlərin təminatı və təminatın qüvvəyə minməsi 

şərtləri də göstərilməlidir. 

Obyektin təminatlı istismara verildiyi gündən başlayaraq onun 

bütünlüklə fasiləsiz istismarına verilən təminat müddəti göstərilməlidir. 

Təminatın vaxtı, təminat müddətində obyektin normal istismarı üçün meydana 

çıxan qüsurların aradan qaldırılmasına sərf olunan vaxt qədər uzadılır. 

Podratçı obyektin layihə göstəricilərinə istinad edərək əsas 

kosntruksiyaların, qoruyucu panellərin və daşıyıcı karkasın davamlığı və 

uzunömürlülüyü haqqında obyektin tam qəbulu protokolunun ikitərəfli 

imzalanmasından sonra, binanı təyinatına görə istismarı, onun lazımi qaydada 

qorunması və qulluq alması şərtilə işin növündən asılı olaraq müvafiq 

qanunvericilik və normativ aktlarla müəyyənləşdirilən müddətdən az 

olmamaqla, konkret müddətə təminat verir. 

Əgər təminat dövründə, Sifarişçi tərəfindən normal istismar şərtilə, 

obyektin ayrı-ayrı hissələrində və ya bütövlükdə obyektin özündə Podratçının 

üzərinə götürdüyü öhdəliklərin lazımi qaydada yerinə yetirilməməsi 

nəticəsində əmələ gələn qüsur və çatışmazlıqlar aşkar olunarsa, Sifarişçi 

Podratçının iştirakı ilə Müqavilə şərtlərinə uyğun reklamasiya aktı tərtib edir. 

Aktda qüsurun aşkarlanma tarixi və onun aradan qaldırılmasının təxmini vaxtı 

qeyd olunmalıdır. Podratçı bu qəbildən olan hər hansı bir qüsuru öz gücü və 

vəsaiti hesabına ləğv etməyi öhdəsinə götürməlidir. 

Əgər obyektin təminatlı istismarı prosesində sertifikata cavab 

verməyən materiallar aşkar olunarsa, onda onların dəyişdirilməsini Podratçı 

öz hesabına həyata keçirir. 

Əgər Podratçı qüsuru inkar etmirsə və onları razılaşdırılmış müddətdə 

ləğv etməzsə, onda Sifarişçinin üçüncü tərəfi bu işə cəlb etməyə hüququ var. 

Bu halda çəkilmiş xərclərin ödənişi Podratçının üzərinə düşür.  

Müqavilə iştirakçıları bu «Qaydalar»da nəzərdə tutulanlardan başqa da 

razılaşdırılmış təminatlar və şərtlər nəzərdə tutmaq hüququna malikdirlər. 
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Müqavilədə başqa müddət qoyulmayıbsa, onda Podratçı onun təqsiri 

üzündən buraxılmış və obyektin istismara qəbulundan sonrakı 12 ay 

müddətində üzə çıxmış qüsurları ləğv etməyə borcludur‖. 

 

3. ―İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 5-ci maddəinə əsasən istehsalçı (icraçı) normativ 

sənəddə nəzərdə tutulan və ya istehlakçı ilə müqavilə əsasında malın (görülən 

işin, xidmətin nəticələrinin) xidmət müddəti ərzində, belə müddətin olmadığı 

halda isə 10 il müddətində təyinatı üzrə istifadə edilməsinə təminat 

verməlidir. İstehsalçı, mallara texniki xidməti və onların zəmanətli təmirini, 

habelə, texniki təmir və xidmət göstərən təşkilatlar üçün lazım olan həcmdə 

və çeşiddə ehtiyat hissələri ilə təchizini bütün istehsal müddəti ərzində mal 

(iş, xidmət) istehsaldan çıxarıldıqdan sonra isə xidmət müddəti ərzində, bu 

müddət nəzərdə tutulmayan hallarda isə 10 il ərzində təmin etməlidir. 

Həmin Qanunun 6-cı maddəsinə görə isə istehsalçı (icraçı) malın (işin, 

xidmətin), həmçinin komplektləşdirici məmulatların qanunvericilikdə nəzərdə 

tutulan zəmanət müddəti ərzində bu müddətlərin olmadığı hallarda isə 

müqavilə ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada normal işini (tətbiqini və 

istifadəsini) təmin edir. Komplektləşdirici məmulatların zəmanət müddəti, 

qanunvericilikdə və ya müqavilədə ayrı cür göstərilməyibsə, malın (işin, 

xidmətin) özünün zəmanət müddətindən az olmamalıdır. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, MM-nin 1131-ci maddəsinə (―Malın, işin və 

ya xidmətin qüsurları nəticəsində vurulmuş zərər üçün məsuliyyətdən azad 

edilmə əsasları‖) əsasən işin icraçısı zərərin qarşısıalınmaz qüvvənin təsiri və 

ya istehlakçının işin nəticələrindən istifadə və onları saxlama qaydalarını poz-

ması nəticəsində əmələ gəldiyini sübuta yetirərsə, məsuliyyətdən azad edilir. 

 

 Maddə 775. Podratçının əşyanın qüsurunu bilərəkdən gizlətmə-

sinin nəticələri 

 

Əgər podratçı qüsuru bilərəkdən gizlədərsə, sifarişçinin məmu-

latın qüsuru ilə bağlı hüquqlarını istisna edən və ya məhdudlaşdıran 

razılaşmaya istinad edə bilməz. 

 

 Şərh edilən maddə Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 639-cu 

maddəsini təkrarlayır. 

Tərəflər podratın nəticəsinin qüsurları ilə bağlı sifarişçinin tələb 

hüquqlarını istisna edə və ya məhdudlaşdıra bilərlər. Lakin MM-nin 420.3.9-

cu maddəsinə əsasən təklif etmiş tərəfin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul 

olmayan fiziki şəxslər barəsində tətbiq etdiyi müqavilənin standart şərtlərində 

təklif etmiş tərəfin yeni mallar göndərilərkən və işlər görülərkən əşyanın 
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qüsurları üçün məsuliyyətini nəzərdə tutan qaydalardan fərqli olaraq 

məhdudlaşdıran müddəalar etibarsız sayılır. 

Tərəflər podratın nəticəsinin qüsurları ilə bağlı sifarişçinin tələb 

hüquqlarını istisna edən və ya məhdudlaşdıran razılaşma əldə etsələr belə, 

podratçı sifarişçiyə həmin qüsurlar barədə məlumat verməlidir. Əks halda, 

podratçı podratın nəticəsinin qüsurları ilə bağlı sifarişçinin tələb hüquqlarını 

istisna edən və ya məhdudlaşdıran razılaşmaya istinad edə bilməz. Bu isə o 

deməkdir ki, həmin qüsurlara dair sifarişçinin tələb hüquqları mövcuddur. 
 

Maddə 776. Podrat müqaviləsi üzrə iddia müddəti 
 

776.1. Sifarişçi icranın qüsuru barəsində tələbi işin qəbul edildiyi 

gündən bir il ərzində, binaya aid tələbi isə beş il ərzində irəli sürə bilər. 

776.2. Əgər müqaviləyə əsasən iş hissə-hissə qəbul edilmişdirsə, qüsur 

barəsində tələb müddətinin axımı işin tam qəbul olunduğu gündən başlanır. 

 

MM-nin 372-ci maddəsinə (―İddia müddəti anlayışı‖) görə başqa 

şəxsdən hər hansı hərəkəti yerinə yetirməyi və ya yerinə yetirməkdən 

çəkinməyi tələb etmək hüququna müddət şamil edilir. Hüququ pozulmuş 

şəxsin iddiası ilə hüququn müdafiəsi üçün müddət iddia müddəti sayılır. MM-

nin 373-cü maddəsinə (―İddia müddətləri‖) əsasən ümumi iddia müddəti on il 

təşkil edir. Müqavilə tələbləri üzrə iddia müddəti üç il, daşınmaz əşyalarla 

bağlı müqavilə tələbləri üzrə iddia müddəti isə altı ildir. 

MM-nin 373.4-cü maddəsinə uyğun olaraq tələblərin ayrı-ayrı növləri 

üçün MM ilə ümumi müddətə nisbətən qısaldılmış və ya uzadılmış xüsusi 

iddia müddətləri təyin edilə bilər. Şərh edilən maddə podratın nəticəsinin 

qüsuruna dair sifarişçinin tələb hüququ üçün nisbətən qısaldılmış iddia 

müddətləri (maraqlıdır ki. maddənin məzmununda ―iddia müddəti‖ 

terminindən istifadə olunmur) müəyyən etmişdir. Adətən iddia müddətinin 

qısaldılması mülki dövriyyənin dinamikliyinin artırılması məqsədini güdür. 
 

776.1. 
 

Podratın nəticəsinin qüsuruna dair sifarişçinin tələb hüququ üçün iddia 

müddəti iki il azaldılaraq 1 il, binaya dair  isə 5 il müəyyən edilir. Müqayisə 

üçün qeyd edək ki, Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 634a maddəsinə əsasən 

bu müddətlər müvafiq olaraq 2 il və 5 ildir. 
 

776.2. 
 

Podrat müqaviləsi podratın nəticəsinin sifarişçiyə hissə-hissə təqdim 

edilməsini nəzərdə tuta bilər. Bu halda iddia müddətinin axımı işin tam qəbul 

olunduğu gündən başlanır. 
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40-cı fəsil. TAPŞIRIQ 

 

 

 1. Mülki dövriyyənin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onun əhatə etdiyi 

çoxsaylı hüquq münasibətləri iradəli xarakter daşıyır. Belə ki, MM-nin 14.2-ci 

maddəsində nəzərdə tutulan mülki hüquqların və vəzifələrin əmələ gəlməsi 

əsaslarının doqquzundan altısı (dövlət orqanlarının və yerli özünüidarə 

orqanlarının aktları, məhkəmə aktları və hadisələr istisna olmaqla) birmənalı 

olaraq mülki dövriyyənin iştirakçılarının iradəsi ilə bağlıdır. İradənin ifadə 

olunması üçün müvafiq hərəkətləri aidiyyatı hüquq münasibətinin tərəf(lər)i 

həyata keçirir. Lakin bəzən hüquq münasibətinin tərəfi müxtəlif səbəblərdən 

özü hərəkət edə bilmir və ya istəmir. Bu zaman kənar yardıma ehtiyac yaranır. 

 Sözügedən yardım bəzən faktiki hərəkətlərin həyata keçirilməsində 

ifadə olunur. Misal kimi podratçı tərəfindən görülən işə subpodratçının, mal 

göndərən tərəfindən satılan malın çatıdırlması üçün daşıyıcının, müqavilə 

bağlamaq istəyən hər hansı şəxs tərəfindən vasitəçinin cəlb edilməsini 

göstərmək olar. Bütün bu hallarda bir şəxs digər şəxsin əvəzinə faktiki 

hərəkətləri həyata keçirir. 

Bəzi hallarda isə kənar yardım hüquqi hərəkətlərin həyata keçirilməsi 

ilə bağlı olur. Hüquqi hərəkətlər dedikdə əqdlərin bağlanması nəzərdə tutulur. 

Xatırladırıq ki, MM-nin 324.1-ci maddəsinə əsasən əqd mülki hüquq 

münasibətinin əmələ gəlməsinə, dəyişdirilməsinə və ya xitamına yönəldilmiş 

birtərəfli, ikitərəfli və ya çoxtərəfli iradə ifadəsidir. Beləliklə, hüquqi 

hərəkətlərin həyata keçirilməsində kənar yardımın göstərilməsi bir şəxsin 

digər şəxsin əvəzinə birinci üçün mülki hüquq münasibətinin əmələ 

gəlməsinə, dəyişdirilməsinə və ya xitamına səbəb olan iradə ifadə etməsindən 

ibarətdir. Bu zaman insanın hüquqi şəxsiyyəti onun fiziki təbiəti ilə müəyyən 

edilən sədləri keçir və o, təmsilçinin/təmsilçilərin vasitəsi ilə eyni vaxtda bir 

neçə əqd bağlaya bilər. Necə ki, aktyor ifa etdiyi rolda başqa şəxsi təcəssüm 

edir, təmsilçi də digər şəxsi elə əvəz edir ki, sanki sonuncu müvafiq əqdləri 

özü bağlamışdır. Fərq ondan ibarətdir ki, aktyordan fərqli olaraq, təmsilçi 

digərinin şəxsi keyfiyyətlərini deyil, hüquqi vəziyyətini ifadə edir. Bu süni 

hüquq institutuna əqdlərdə təmsilçilik deyilir və təmsilçinin üçüncü şəxslərlə 

münasibətləri (xarici münasibətlər) MM-nin ―Ümumi hissə‖sində yerləşən 16-

cı fəsli (―Əqdlərdə təmsilçilik‖) ilə tənzimlənir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, mövcud MM qüvvəyə minənədək qüvvədə 

olmuş Azərbaycan SSR-nin 1964-cü il 11 sentyabr tarixli Mülki Məcəlləsində 

sözügedən institut ―nümayəndəlik‖, müvafiq tərəflər isə ―nümayəndə‖ və 

―təmsil olunan‖ adlanırdı (58-ci maddə). Çox güman ki, tərəflərin eyni köklü 

sözlə (müvafiq olaraq ―təmsilçi‖ və ―təmsil edilən‖) adlandırılması, habelə 

hüquqi şəxslərin ―nümayəndəlik‖ (29-cu maddə) adlanan aidiyyatı struktur 
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bölməsi ilə qarışıqlığın aradan qaldırılması niyyəti ilə mövcud MM 

―təmsilçilik‖ sözünə üstünlük vermişdir. Bəli, birmənalı olaraq bu sözü 

seçməmişdir, məhz əsasən yalnız 16-cı fəsildə (―Əqdlərdə təmsilçilik‖) ona 

üstünlük vermişdir. Çünki hazırkı MM-də ―təmsilçilik‖ (359, 361 və 362.1-ci 

maddələr) və ―təmsilçi‖ (49.2, 236.4, 359, 360.1, 361, 362.1, 420.3.6 və 

552.2.4-cü maddələr) ilə eyni mənada ―nümayəndəlik‖ (hətta şərh edilən 

fəsildə də – Bax MM-nin 778.2-ci maddəsinin şərhinə, habelə 1011-ci maddə; 

biz hələ bütövlükdə bu termin əsasında qurulmuş MM-nin 42-ci fəslini 

―Ticarət nümayəndəsi (agent)‖ – Bax həmin fəslin şərhinə – demirik) və 

―nümayəndə‖ (hətta şərh edilən fəsildə də – Bax MM-nin 786.3-cü maddəsinin 

şərhinə, habelə 87.4, 91.1-1, 98.10, 106-1.2, 107-3.1, 107-3.4, 109-2.2, 111.7, 

236.2.3, 339, 923.1, 924.2, 925.1, 925.5, 967.2, 993.4, 1011, 1168, 1245, 

1271 və 1287.2-ci maddələr) sözlərindən daha çox istifadə olunur. ―Qanuni 

nümayəndə‖ (29.2.3, 30.1, 33.5, 667.2, 667.3, 910, 921.5 və 1244-cü 

maddələr) termini isə hətta ―qanuni təmsilçi‖ (379.1.4, 379.6, 443.9 və 448.3-

cü maddələr) terminindən düz iki dəfə çox işlədilir. Əlbəttə, eyni mənalı iki 

terminin istifadəsi qanunvericilik texnikası baxımından tamamilə 

yolverilməzdir. Buna görə də yalnız hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda 

yerləşən və hüquqi şəxsin mənafelərini təmsil və müdafiə edən ayrıca 

bölməsinin ―nümayəndəlik‖ adlandırılması (MM-nin 53.1-ci maddəsi) istisna 

olmaqla, eyni köklü bütün söz və ifadələr MM-dən çıxarılmalıdır. 

Ümumiyyətlə isə, yaxşı olardı ki, ―nümayəndə‖ sözündən xüsusi (özəl) 

hüquqda deyil, yalnız publik (ictimai) hüquqda istifadə edilsin. Belə ki, 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında (2-ci maddənin II hissəsi, 4-cü 

maddə və 55-ci maddənin I hissəsi) ―nümayəndə‖ termini əsasən sırf siyasi-

hüquqi mənada işlədilir və xalqın seçdiyi şəxslərə aiddir. Məsələn, 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 2-ci maddəsinin II hissəsində 

deyilir: ―Azərbaycan xalqı öz suveren hüququnu bilavasitə ümumxalq 

səsverməsi — referendum və ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ 

əsasında sərbəst, gizli və şəxsi səsvermə yolu ilə seçilmiş nümayəndələri 

vasitəsilə həyata keçirir‖. ―Nümayəndəlik‖ isə diplomatik termin (―diplomatik 

nümayəndəlik‖) kimi istifadə olunur (95-ci maddənin I hissəsinin 2-ci bəndi 

və 109-cu maddənin 15-16-cı bəndləri). Lakin bununla yanaşı əfsuslar olsun 

ki, dövlətimizin əsas qanununda ―nümayəndəlik‖ termini həmçinin mülki-

hüquqi mənada da istifadə edilir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 12-ci bəndinə əsasən 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin ümumi qaydalar müəyyən 

etdiyi məsələlərdən biri də ―əqdlər, mülki müqavilələr, nümayəndəlik və 

vərəsəlik‖dir. Göründüyü kimi, əsas qanunumuzun terminologiyası 

Azərbaycan SSR-nin 1964-cü il 11 sentyabr tarixli Mülki Məcəlləsindən 

götürülüb. Bu isə məsələni daha da qarışdırır. Hər bir halda ―təmsilçilik‖ sözü 



 84 

nə qədər adekvat olsa da, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 

ölkəmizdə ən yüksək hüquqi qüvvəyə malikdir (Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasının 147-ci maddəsinin I hissəsi). 

 

2. Təmsilçinin təmsil edilənlə münasibətləri (daxili münasibətlər) 

MM-nin ―Xüsusi hissə‖sində tənzimlənir. Bu münasibətlərə aid olan xidmət 

xarakterli öhdəlik növlərini özgə işlərini aparma kimi səciyyələndirmək olar. 

Bizim MM-də beş növ belə öhdəlik nəzərdə tutulmuşdur: tapşırıq müqaviləsi 

(şərh edilən fəsil), komissiya müqaviləsi (Bax MM-nin 44-cü fəslinin şərhinə), 

ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi (Bax MM-nin 42-ci fəslinin 

şərhinə), əmlakı etibarnamə ilə idarəetmə müqaviləsi (MM-nin 39.3 və 40.4-

cü maddələrində yalnız adı çəkilir) və özgə işlərini tapşırıqsız aparma (MM-

nin eyni adlı 57-ci fəsli). Göründüyü kimi, sonuncu öhdəlik növünün yaranma 

əsası müqavilə deyil (bəzi ölkələrin hüquq doktrinası onu ―kvazi-müqavilə‖ 

adlandırır). Buna görə də bu kitabın predmeti deyil. 

O ki qaldı əmlakı etibarnamə ilə idarəetmə müqaviləsinə, onun adının 

MM-nin ―Ümumi hissə‖sində çəkilməsi Rusiya Federasiyasının Mülki 

Məcəlləsinin hüquqi resepsiyasıdır. Lakin, əvvəla, Rusiyada bu müqavilə 

əmlakın etibarlı idarəetməsi adlanır (əfsuslar olsun ki, bizim MM-nin 

müəllifləri tərcümə xətasına yol veriblər) və Mülki Məcəllənin ―Ümumi 

hissə‖sində söz gəlişi xatırlanmayaraq, ―Xüsusi hissə‖sində (53-cü fəsil) əraflı 

şəkildə tənzimlənir. Təəssüf ki, bizim MM-nin mənfi cəhətlərindən biri də 

odur ki, onun hazırlanması zamanı Rusiya Federasiyasının Mülki 

Məcəlləsinin ―Ümumi hissə‖sindən geniş, ―Xüsusi hissə‖sindən isə çox az 

istifadə edilmişdir. Əlbəttə, hər hansı ölkənin qanunvericiliyi kimi Rusiya 

qanunvericiliyi də səhv və boşluqlarla xarakterizə olunur. Bu baxımdan hansı 

ölkənin qanunvericiliyinin nümunə kimi götürülməsi prinsip etibarı ilə 

əhəmiyyətli deyil. Əhəmiyyətli odur ki, nümunələrin sistemsiz seçilməsi son 

nəticədə bizim MM-nin özünün sistemsizliyinə səbəb olmuşdur. Hər bir halda 

əmlakın etibarlı idarəetməsi müqaviləsi də bu kitabda şərh edilmir. Ona görə 

yox ki, əhəmiyyətli və maraqlı deyil (əksinə!). Ona görə ki, MM-də şərh 

ediləsi müvafiq müddəalar mövcud deyil! Halbuki, ingilis-amerikan hüquq 

sisteminin məşhur trast (trust) və ya fidusiar mülkiyyət (fiduciary ownership) 

adlanan institutundan qaynaqlanan bu öhdəlik növü olduqca aktualdır. Bu 

institutun mahiyyəti qısaca belədir: əmlak təsisçi (settlor) tərəfindən üçüncü 

şəxsin (beneficiary) maraqları çərçivəsində idarə edilmək üçün etibarlı 

mülkiyyətçiyə (trustee) verilir. 

Bununla belə, ―Əmanətlərin sığortalanması haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 2.1.2.8-ci maddəsində qorunmayan əmanətlər 

sırasında ―fiziki şəxslərin bankın vəkalətli idarəetməsində olan pul vəsaitləri‖ 

də xatırlanır. Həmin müddəa və vurğulanan ifadə Rusiya Federasiyasının 
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―Rusiya Federasiyasının banklarında fiziki şəxslərin əmanətlərinin 

sığortalanması haqqında‖ Qanununun 5-ci maddəsinin 2-ci bəndindən 

götürülüb. Göründüyü kimi, söhbət yenə də bizim MM-nin ―əmlakı 

etibarnamə ilə idarəetmə‖ adlandırdığı əmlakın etibarlı idarəetməsindən gedir. 

Sadəcə bu dəfə ―Əmanətlərin sığortalanması haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu onu faktiki olaraq ―əmlakın vəkalətli idarəetməsi‖ 

adlandırır. Beləliklə, MM ilə həmin Qanun arasında terminologiya fərqi 

mövcuddur. Lakin sözügedən Qanunun müəlliflərini qınamaq olmaz: onlar 

sadəcə MM-nin əcaib ifadəsini başa düşməyərək, adıgedən termini rus 

dilindən yenidən tərcümə ediblər. Bu termin də qənaətbəxşdir, lakin ―əmlakın 

etibarlı idarəetməsi‖ termini daha yaxşıdır. 

Beləliklə, MM-də əqdlərdə təmsilçilikdən doğan xidmət xarakterli 

özgə işlərini aparma öhdəliklərinə üç növ müqavilə aiddir: tapşırıq müqaviləsi 

(şərh edilən fəsil), komissiya müqaviləsi (Bax MM-nin 44-cü fəslinin şərhinə) 

və ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi (Bax MM-nin 42-ci fəslinin 

şərhinə). Bu müqavilələr üzrə icraçı (vəkalət alan, komisyonçu və ticarət 

agenti) tərəfindən sifarişçiyə (vəkalət verənə, komitentə və tapşırana) maddi 

nəticə təqdim edilmədiyi (ümumiyyətlə, əgər hər hansı ideal nəticə təqdim 

edilməlidirsə, çünki bu müqavilələr üzrə nəticənin təqdim edilməsinin özü 

mütləq deyil) üçün onlar birmənalı olaraq xidmətlərin göstərilməsinə aiddir 

(Bax MM-nin 752.1-ci maddəsinin şərhinin 5-ci hissəsinə). 

Onların təsnifatı əsasən təmsilçiliyin iki formasına – birbaşa və 

dolayısı – söykənir. Bu formaların fərqi ondan ibarətdir ki, birbaşa təmsilçilik 

halında təmsilçi öz hərəkətləri ilə bilavasitə təmsil edilən üçün hüquq və 

vəzifələr yaradır, dolayısı təmsilçilik halında isə təmsilçi öz hərəkətləri ilə 

hüquq və vəzifələri özü üçün yaradır və sonradan onları təmsil edilənə ötürür. 

Qeyd edilən öhdəlik növlərinin təmsilçilik forması baxımdan təsnifatı belədir: 

birbaşa – tapşırıq müqaviləsi (şərh edilən fəsil) və ticarət nümayəndəliyi 

(agentliyi) müqaviləsi (Bax MM-nin 42-ci fəslinin şərhinə), dolayısı – 

komissiya müqaviləsi (Bax MM-nin 44-cü fəslinin şərhinə). 

Nəzərə almaq lazımdır ki, təmsilçiliyin formaları məfhumu sırf nəzəri 

hüquqi konstruksiyadır və sözügedən müqavilə növlərinin təhlilinə xidmət 

edir. Qanunvericilik isə ―təmsilçilik‖ dedikdə yalnız birbaşa təmsilçiliyi 

nəzərdə tutur. Belə ki, MM-nin 359.2-ci maddəsində deyilir: ―Özgə mənafeyi 

üçün olsa da, öz adından fəaliyyət göstərən şəxslər (kommersiya vasitəçiləri, 

müflisləşmə zamanı müsabiqə idarəçiləri, vərəsəlik zamanı vəsiyyət icraçıları 

və i.a.), habelə gələcəkdə mümkün ola biləcək əqdlər barəsində danışıqlara 

başlamağa vəkil edilmiş şəxslər təmsilçi deyildirlər‖. 

 

3. Qeyd edildiyi kimi, təmsilçilikdən doğan öhdəlik əlaqələri daxili 

(təmsilçi ilə təmsil edilən arasında) və xarici (təmsilçi ilə üçüncü şəxslər 
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arasında) münasibətlərdən ibarətdir. Həm birbaşa, həm də dolayısı təmsilçilik 

üzrə daxili münasibətlər müvafiq müqavilə – tapşırıq, komissiya, ticarət 

nümayəndəliyi (agentliyi) – ilə tənzimlənir. Birbaşa təmsilçilik halında, yəni 

tapşırıq müqaviləsi, habelə müvafiq hallarda ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) 

müqaviləsi üzrə xarici münasibətlər etibarnamə ilə tənzimlənir. Xatırladırıq 

ki, MM-nin 362.1-ci maddəsinə görə etibarnamə bir şəxsin üçüncü şəxslər 

qarşısında təmsilçilik üçün başqa şəxsə verdiyi vəkalətdir. Birbaşa təmsilçilik 

üzrə etibarnamənin zəruriliyi təmsilçinin hərəkətlərinin bilavasitə təmsil 

edilən üçün hüquq və vəzifələr yaratması ilə bağlıdır. Təbii ki, üçüncü şəxs 

bağlanılan əqdin bilavasitə təmsil edilən üçün hüquq və vəzifələr yaratmasına 

əmin olmalıdır. Bu əminliyi isə məhz üçüncü şəxsə təqdim olunan etibarnamə 

yaradır. 

Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasının 24 iyun 2005-ci il tarixli 

949-IIQD Qanunu ilə MM-nin qeyd olunan 362.1-ci maddəsinə edilən düzəliş 

əsasında etibarnamənin mütləq yazılı olması tələbinin ləğvi təəccüb doğurur. 

Məlum olduğu kimi, həmin Qanun əqdlərin formasına (o cümlədən yazılı 

formaya) dair MM-nin ümumi tələblərini bütövlükdə aradan qaldırmışdır 

(məsələn, əqdlərin sadə yazılı formasına aid olan MM-nin 332-333-cü 

maddələri çıxarılmışdır), hətta məcburi formanı pozmaqla bağlanmış əqdin 

etibarsızlığına dair 348-ci maddə də çıxarılmışdır. Beləliklə də hazırda forma 

tələbi yalnız MM-nin konkret əqd (öhdəlik, müqavilə) növlərini tənzimləyən 

fəsillərində təsbit edilmişdir. Lakin etibarnamənin özü də əslində konkret əqd 

növüdür. Etibarnamənin formasına dair tələb MM-nin 16-cı fəslindən 

(―Əqdlərdə təmsilçilik‖) savayı harada təsbit edilməli idi ki? MM-nin 362.1-ci 

maddəsindən ―yazılı‖ sözünün çıxarılması etibarnamənin şifahi formada da 

ola bilməsi haqda yanlış təsəvvür yaradır. Daxili münasibətləri tənzimləyən 

müvafiq müqavilə (tapşırıq, komissiya, ticarət nümayəndəliyi (agentliyi)) 

şifahi formada bağlana bilər, amma etibarnamə mütləq yazılı olmalıdır. 

Etibarnamənin nəinki yazılı olması, hətta mütləq tələb edilməsi sığorta 

fəaliyyəti haqqında MM-nin müddəalarında öz əksini tapmışdır. Belə ki, MM-

nin 938-ci maddəsində deyilir: ―Sığorta müqaviləsi sığorta agenti vasitəsilə 

bağlandıqda, sığorta agenti müqaviləni həmin sığortaçının adından yalnız 

onun yazılı qaydada verdiyi səlahiyyət əsasında imzalaya bilər. Sığorta 

(təkrarsığorta) müqaviləsi sığorta brokeri vasitəsilə bağlandıqda, müqavilə 

sığortaçı və sığortalı tərəfindən və ya sığortalının (təkrarsığortalının) yazılı 

qaydada verdiyi səlahiyyət əsasında sığorta brokeri tərəfindən imzalana bilər‖. 

Əlbəttə, bu müddəaların mövcudluğuna ciddi ehtiyac yoxdur. Təbii ki, hər bir 

təmsilçi üçüncü şəxs qarşısında öz səlahiyyətlərini etibarnamə ilə 

təsdiqləməlidir. Lakin etibarnamənin mütləq yazılı olması tələbi nöqteyi-

nəzərindən qeyd edilən maddəyə diqqət yetirmək zəruridir. 
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Sual yarana bilər ki, nəyə görə təmsilçi üçüncü şəxsə etibarnamə 

əvəzinə birbaşa təmsilçilik səlahiyyətini təsdiq edən və etibarnamədə nəzərdə 

tutulmalı olan məlumatları əks etdirən yazılı formada bağlanmış müvafiq 

müqaviləni (tapşırıq və ya ticarət nümayəndəliyi (agentliyi)) təqdim edə 

bilməz? İlk baxışdan bu ağlabatan və hətta daha məqsədəuyğun görünür. Ən 

azı ona görə ki, bu halda iki sənəd əvəzinə bir sənəd tərtib olunur və tərəflərin 

vaxtı, səyi və digər resurslarına qənaət edilmiş olunur. MM-nin 361.3-cü 

maddəsində hətta nəzərdə tutulur ki, kommersiya təmsilçiliyi (MM-nin 361.1-

ci maddəsinə uyğun olaraq kommersiya təmsilçisi sahibkarlıq fəaliyyəti 

sahəsində müqavilələr bağlanarkən sahibkarları daimi və müstəqil surətdə 

təmsil edən şəxsdir) yazılı formada bağlanmış və təmsilçinin səlahiyyətlərinin 

göstərildiyi müqavilə əsasında, belə göstərişlər olmadıqda isə həmçinin 

etibarnamə əsasında həyata keçirilir. Başqa sözlə, bir az əvvəl vurğulanan 

fikir birbaşa təsbit edilir (düzdür, yalnız kommersiya təmsilçiliyinə dair): 

güya etibarnamə olmaya da bilər. 

Lakin təcrübədə xidmət müqaviləsi çərçivəsində etibarnaməsiz birbaşa 

təmsilçilik çox şübhəlidir. Əvvəla, nəzərə almaq lazımdır ki, hər bir halda 

təmsilçi səlahiyyətlərinin təsdiqi qismində üçüncü şəxsə müvafiq 

müqavilədən çıxarışı deyil, müqavilənin özünü tam şəkildə təqdim etməlidir. 

Çünki əks halda üçüncü şəxs əmin ola bilməz ki, müqavilənin ona təqdim 

edilməyən hissəsində ona təqdim edilən çıxarışdan fərqli müddəalar təsbit 

edilməmişdir. Müqavilədə isə adətən üçüncü şəxsin bilməsi arzuolunmaz 

hesab edilə bilən bir sıra məxfi məlumatlar (məsələn, təmsilçinin muzdunun 

miqdarı) mövcud olur. 

Digər tərəfdən, üçüncü şəxs nəinki təmsilçinin səlahiyyətli olmasına 

əmin olmağı, həmçinin özündə bu səlahiyyətlərin sübutunu saxlamaq istəyə 

bilər. Belə çıxır ki, təmsilçi üçüncü şəxsə müqavilənin əslini və ya notarial 

qaydada təsdiq edilmiş surətini verməlidir. Bu isə artıq sözügedən variantı 

nəinki qənaətli etmir, əksinə rahatsız edir. 

Bundan başqa, nəzərə almaq lazımdır ki, müqavilə yalnız sənəd deyil. 

Müqavilə hər şeydən əvvəl mövcud olduğu dövr ərzində dəfələrlə düzəlişlərə 

(o cümlədən təmsilçinin səlahiyyətlərinə dair) məruz qala bilən öhdəlikdir. 

Üçüncü şəxs nədən bilsin ki, onunla əqd bağlanılan anadək ona təqdim edilən 

müqaviləyə təmsilçinin səlahiyyətlərinə dair heç bir düzəliş edilməmişdir?! 

Başqa tərəfdən isə səlahiyyət abstrakt vasitədir və öz əsasından asılı 

deyil. Yəni əsas etibarsız olduqda belə, səlahiyyət ləğv edilənədək 

qüvvədədir. Bu, mülki dövriyyəni sabitləşdirən çox əhəmiyyətli bir qaydadır. 

Lakin səlahiyyət (etibarnamə) və öhdəliyi müəyyən edən əqd (müqavilə) bir 

mətnə daxil edildikdə təcrübədə onların birgə qiymətləndirilməsi riski yaranır: 

etibarnamə (səlahiyyət) öhdəliyin (əsasın) hüquqi taleyindən asılı vəziyyətə 

düşür. Əslində isə hətta etibarnamə və müvafiq xidmət müqaviləsi arasında 
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ziddiyyət olduqda belə, etibarnaməyə əsasən bağlanmış əqd etibarlıdır və 

təmsil edilənlə üçüncü şəxs arasında hüquqi münasibətlər yaradır. Deməli, 

Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 184-cü maddəsinin 3-cü bəndini 

kortəbii şəkildə təkrarlayan bizim MM-nin 361.3-cü maddəsinin 

məqsədəuyğunluğu ən azı böyük sual altındadır. Ümumiyyətlə, MM-nin 361-

ci maddəsinin (―Kommersiya təmsilçiliyi‖) ―Ümumi hissə‖də, özü də 16-cı 

fəsildə (―Əqdlərdə təmsilçilik‖) yerləşməsi düzgün deyil, çünki həmin maddə 

təmsilçi ilə təmsil edilənin arasında olan münasibətləri tənzimləyərək MM-nin 

―Xüsusi hissə‖sinin aidiyyatı müqavilələrə dair fəsillərinin müddəaları ilə 

rəqabət yaradır (Bax MM-nin 42-ci fəslinin giriş şərhinin 4-cü hissəsinə). 

Beləliklə, əlavə sənəd olan etibarnaməyə ayrılan kağız və vaxt mülki 

dövriyyənin sabitliyi və tərəflərin əminliyi nöqteyi-nəzərdən özünü tam 

doğruldur. Buna görə də xarici ölkələrin müasir mülki qanunvericiliyində 

sözügedən hüquqi əlaqələrin daxili və xarici münasibətlərə bölünməsi 

birmənalı şəkildə əks edilmişdir: məsələn, İtaliya Mülki Məcəlləsinin 1387-

1400 və 1703-1730-cü maddələri, Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 164-181 

və 662-676-cı maddələri, Yunanıstan Mülki Məcəlləsinin 211-235 və 713-

729-cu maddələri, Niderland Mülki Məcəlləsinin 3:60-3:67 və 7:400-7:427-ci 

maddələri, Portuqaliya Mülki Məcəlləsinin 258-269 və 1157-1184-cü 

maddələri, Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 182-189 və 971-979, 

990-1026-cı maddələr. Yalnız XIX əsrə aid olan mülki qanunvericilik 

aktlarına daxili və xarici münasibətlər yaddır: Fransa Mülki Məcəlləsi (1984-

2010-cu maddələr), İspaniya Mülki Məcəlləsi (1709-1739-cu maddələr) və 

Avstriya Mülki Qanunnaməsi (1002-1034-cü maddələr). 

 

4. Ümumiyyətlə, şərh edilən hüquqi münasibətlərin mənşəyi, təkamülü 

və xarici ölkələrin qanunvericiliyində təsbiti mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Maraqlıdır ki, mülki hüququn digər institutlarından fərqli olaraq, təmsilçilik 

və onun əsasında əmələ gələn öhdəlik növləri Qədim Romada zəif inkişaf 

etmişdi. Çünki Roma hüququ öhdəlik münasibətlərində şəxsi meyara üstünlük 

verirdi. Buna görə də əsasən qanuni təmsilçilik müqavilə təmsilçiliyindən 

daha çox inkişaf etmişdi. Birbaşa təmsilçiliyə isə ümumiyyətlə yol verilmirdi, 

çünki ev sakinlərinin və qulların hər hansı hərəkəti üzrə hüquq və vəzifələri 

onsuz da ev sahibi (evin böyüyü) əldə edirdi. Buna görə də müqavilə xarakteri 

daşıma amili baxımından yalnız dolayısı təmsilçilik mövcud idi (Bax MM-nin 

44-cü fəslinin giriş şərhinin 2-ci hissəsinə). Roma hüququnun birbaşa 

təmsilçiliyə qarşı biganəliyi mülki hüququn bu institutunun nisbətən gec 

təşəkkül tapmasına səbəb olmuşdur. 

Faktiki olaraq təmsilçiliyin, xüsusilə birbaşa təmsilçiliyin müasir tarixi 

XIX əsrin əvvəlində qəbul olunmuş Fransa Mülki Məcəlləsi ilə başlanmışdır. 

Lakin qeyd edildiyi kimi, həmin Məcəllə yaranan hüquqi əlaqələrdə daxili və 
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xarici münasibətləri fərqləndirmir və vahid şəkildə ―tapşırıq‖ adı ilə 

tənzimləyir (Bax bu fəslin giriş şərhinin 3-cü hissəsinə). Bu münasibətləri 

fərqləndirən ilk məcəllə isə XIX əsrin sonunda qəbul olunmuş Almaniya 

Mülki Qanunnaməsidir. Həmin sənəddə ilk dəfə olaraq təmsilçilik (o 

cümlədən etibarnamə) üzrə münasibətlər ―Ümumi hissə‖də, tapşırıq 

müqaviləsi isə ―Öhdəlik hüququ‖ adlı ikinci kitabda tənzimlənmişdir. 

Məhz bu iki məşhur məcəllənin təsiri altında kontinental (roman-

alman) hüquq sistemində tapşırıq, komissiya və ticarət nümayəndəliyi 

(agentliyi) müqavilələrindən və özgə işlərini tapşırıqsız aparma öhdəliyindən 

ibarət olan özgə işlərini aparma öhdəlikləri sistemi yaranmışdır. Əlbəttə, hər 

bir ölkənin qanunvericiliyində sözügedən öhdəlik növlərinin müəyyən 

özəllikləri mövcuddur. Bununla belə, ümumi məqamlar fərqlərdən çoxdur. 

Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan da bu hüquq sistemi qrupuna daxildir, həmin 

ölkələrin qanunvericiliyi və təcrübəsi bizim üçün mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Buna görə də həm bu fəslin, həm də digər əlaqəli fəsillərin şərhi zamanı 

xarici təcrübəyə dəfələrlə müraciət edəcəyik. 

Kontinental (roman-alman) hüquq sistemindən ciddi fərqlənən ingilis-

amerikan hüquq sistemi özgə işlərini aparma öhdəlikləri üzrə də əlahiddə və 

çox sadə sistemə malikdir. Burada təmsilçilik münasibətləri agent müqaviləsi 

(contract of agency) ilə tənzimlənir və istənilən təmsilçi agent adlanır. Bu, 

agent müqaviləsi çərçivəsində həm birbaşa, həm də dolayısı təmsilçiliyin 

ehtiva edilməsi səbəbindən mümkün olmuşdur. İngiltərə qanunvericiliyində 

ənənəvi olaraq agentin heç anlayışı da verilmir. Məhkəmə təcrübəsinin agentə 

dair nisbətən ümumi tərifi isə 1873-cü il tarixli Towle & Co. v. White işində 

təsbit edilmişdir: ―prinsipalın üçüncü tərəflərlə münasibətlərini dəyişməyə 

qanuni səlahiyyəti olan şəxs‖ (a person invested with a legal power to alter 

his principal’s relations with third parties). Agent anlayışının genişliyi onun 

müxtəlif növlərinin mövcudluğuna gətirmişdir. 

Təbii ki, kontinental (roman-alman) hüquq sisteminin ticarət 

nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi ingilis-amerikan hüquq sisteminin agent 

müqaviləsi deyil, daha doğrusu onun yalnız bir hissəsidir. Buna görə də 

ingilis-amerikan hüquq sisteminin agent müqaviləsi üzərində əsasən ticarət 

nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinə həsr edilən MM-nin 42-ci fəslinin 

giriş şərhinin 2-ci hissəsində (Bax həmin şərhə) ətraflı dayanacayıq. Bununla 

belə, ingilis-amerikan hüquq sisteminin agent müqaviləsi bir çox hallarda 

kontinental (roman-alman) hüquq sisteminin tapşırıq və komissiya 

müqavilələrinin ünsürlərini xatırlatdığı üçün biz müqayisə üçün bu və 44-cü 

fəslin (―Komissiya‖) şərhi (Bax həmin şərhə) zamanı da ingilis-amerikan 

hüquq sisteminin təcrübəsinə müraciət edəcəyik. 
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5. Maraqlıdır ki, əgər ingilis-amerikan hüquq sistemində özgə işlərini 

aparma öhdəliklərini birləşdirən ―agent‖ sözüdürsə, bizdə bu, ismin müvafiq 

hallarında ―tapşırıq‖ sözüdür. Yəni ―tapşırıq‖ sözü yalnız şərh edilən eyni adlı 

fəslə xas deyil və yalnız şərh edilən fəsillə tənzimlənən öhdəlik növünə aid 

deyil. Belə ki, komissiya və ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqavilələrinin 

hətta tərifi (Bax MM-nin 808.1 və 789.1-ci maddələrinin şərhinə) də, ticarət 

nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi üzrə isə həmçinin sifarişçinin adı 

(―tapşıran‖) ―tapşırıq‖ sözü üzərində qurulub (Bax MM-nin 42-ci fəslinin 

şərhinə). Kommersiya təmsilçiliyinə dair 361-ci maddədə (―Kommersiya 

təmsilçiliyi‖) də ―tapşırıq‖ sözündən istifadə olunur, halbuki həmin maddə 

yalnız tapşırıq müqaviləsini nəzərdə tutmur. Bu öhdəlik qrupu üçün ―tapşırıq‖ 

sözünün ümumi olması MM-nin 57-ci fəslinin (―Özgə işlərini tapşırıqsız 

aparma‖) adında və məzmununda özünü daha bariz göstərir. Həmin fəsildə 

əslində söhbət özgə işlərini müqaviləsiz aparmadan getsə də, ―tapşırıqsız‖ 

sözündən istifadə edilmişdir. Əlbəttə, bu o demək deyil ki, ―tapşırıqsız‖ məhz 

tapşırıq müqaviləsinin bağlanmamasını nəzərdə tutur. Düzdür, həmin fəslə 

daxil olan 1087.2-ci maddədə deyilir ki, işlərin tapşırıqsız aparılmasını 

sonradan sahibkar bəyəndikdə həmin fəslin (maddədə səhvən ―bölmənin‖ 

yazılıb) müddəaları əvəzinə tapşırıq haqqında müddəalar (yəni şərh edilən 

fəslin müddəaları) tətbiq olunur. Lakin, əvvəla, hətta tapşırıq müqaviləsi üzrə 

vəkalət alan göstərdiyi xidmətin nəticəsinə təminat vermirsə (Bax MM-nin 

777.1-ci maddəsinin şərhinə), sahibkar onun işinin tapşırıqsız aparılmasının 

nəticəsini necə, yaxud nəyi bəyənə bilər?! Digər tərəfdən isə özgə işlərini 

müqaviləsiz aparma digər öhdəlik növünün (nəinki komissiya və ya ticarət 

nümayəndəliyi (agentliyi), həmçinin başqa, məsələn saxlama, daşıma və s.) 

ünsürlərinə uyğun gələrsə, tapşırıq haqqında deyil, həmin müvafiq öhdəlik 

haqqında müddəaların tətbiqi ağlabatan və məqsədəuyğundur (məsələn, 

Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 982-ci maddəsində məhz bu cür 

də nəzərdə tutulmuşdur). 

Bununla belə, ―tapşırıq‖ sözü yalnız özgə işlərini aparma 

öhdəliklərində istifadə edilmir. Məsələn, elə MM-nin tapşırıq, ticarət 

nümayəndəliyi (agentliyi) və komissiya müqavilələrini tənzimləyən 

fəsillərinin (müvafiq olaraq 40, 42 və 44-cü) arasında yerləşən 41 və 43-cü 

fəsillərində (Bax həmin fəsillərin şərhinə) brokerlik və kommersiya 

konsessiyası öhdəlikləri yerləşdirilmişdir. Brokerlik müqaviləsinin hətta 

anlayışı ―tapşırıq‖ sözü üzərində qurulmuşdur (Bax MM-nin 787.1-ci 

maddəsinin şərhinə) və ona subsidiar qaydada şərh edilən fəslin 

müddəalarının tətbiq edilməsi nəzərdə tutulmuşdur (Bax MM-nin 787.2-ci 

maddəsinin şərhinə). Kommersiya konsessiyası üzrə isə sifarişçi ―tapşıran‖ 

adlandırılır (Bax MM-nin 43-cü fəslinin şərhinə). Lakin ―tapşırıq‖ sözünün 

istifadəsi bu müqavilələrin özgə işlərini aparma öhdəliklərinə aid edilməsi 
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üçün əsas deyil və müvafiq fəsillərdə biz bu məsələyə toxunacayıq (Bax MM-

nin 41 və 43-cü fəsillərinin şərhinə). Halbuki, qanunverici bu öhdəlikləri 

MM-nin müvafiq fəsillərində yerləşdirərkən çox güman ki, yanlış olaraq 

məhz belə hesab etmişdir. 

 

6. Ümumiyyətlə, təkcə ―tapşırıq‖ sözü əsasında öhdəlikləri özgə 

işlərini aparma qrupuna aid etmək düzgün olmazdı. Çünki MM-də bu sözdən 

və ondan əmələ gələn sözlərdən ismin müvafiq hallarında müxtəlif mənalarda 

istifadə edilir: 

1) ―Tabelik münasibətləri əsasında verilən göstəriş‖: məsələn, MM-

nin 54.3-cü maddəsində deyilir: ―İdarə ona təhkim edilmiş əmlak barəsində 

qanunla müəyyənləşdirilmiş hədlərdə, öz fəaliyyətinin məqsədlərinə, hüquqi 

şəxsin tapşırıqlarına və əmlakın təyinatına uyğun sahiblik, istifadə və 

sərəncam hüquqlarını həyata keçirir‖. Analoji mənada istifadənin digər 

misalları MM-nin 55.3, 72.1, 72.3, 236.2.3 və 607.1-ci maddələrində də 

mövcuddur. 

2) ―Özgə işlərini müqaviləsiz aparma‖: məsələn, MM-nin 265.4-cü 

maddəsində deyilir: ―Əgər uzufruktuar etməyə borclu olmadığı xərclər 

çəkmişsə və ya yeniliklər tətbiq etmişsə, qaytarma zamanı tapşırıqsız idarəçi 

kimi onlar üçün kompensasiya tələb edə bilər‖. Analoji mənada istifadənin 

digər misalları MM-nin 57-ci fəsli (―Özgə işlərini tapşırıqsız aparma‖) ilə 

yanaşı 680.2 və 734.1-ci maddələrində də mövcuddur. 

3) ―Leqat (vəsiyyət tapşırığı)‖: məsələn, MM-nin 1205-ci maddəsində 

deyilir: ―Vəsiyyət edən miras hesabına hər hansı öhdəliyin bir və ya bir neçə 

şəxsin xeyrinə icra olunmasını vərəsəyə həvalə edə bilər (vəsiyyət tapşırığı – 

leqat)‖. Analoji mənada istifadənin digər misalları MM-nin 392.1-ci və 

onuncu bölməsinin (―Vərəsəlik hüququ‖) aidiyyatı maddələrində mövcuddur. 

4) ―Hər hansı öhdəliyin həvalə edilməsi‖: məsələn, MM-nin 451-ci 

maddəsində deyilir: ―Borclu əmlakı hazırlamaq və kreditorun mülkiyyətinə 

vermək və ya əmlakı kreditorun istifadəsinə vermək və ya onun üçün 

müəyyən işi görmək və ya ona müəyyən xidməti göstərmək öhdəliyini icra 

etmədikdə kreditor, əgər bu Məcəllədən, müqavilədən və ya öhdəliyin 

mahiyyətindən ayrı qayda irəli gəlmirsə, ağlabatan qiymətə və ağlabatan 

müddətdə öhdəliyin icrasını üçüncü şəxslərə tapşıra bilər və ya onu öz 

qüvvələri ilə icra edə bilər və çəkdiyi zəruri xərclərin və digər zərərin əvəzini 

ödəməyi borcludan tələb edə bilər‖. Analoji mənada istifadənin digər 

misalları MM-nin 562.5, 566.2.1, 719.6, 888.4, 998.1, 1049.2.2, 1062.3, 1065, 

1082.6, 1099.2 və 1174-cü maddələrində də mövcuddur. 

5) ―Nağdsız hesablaşmaların həyata keçirilməsi barədə banka verilən 

ödəniş sərəncamı‖: məsələn, MM-nin 973.1-ci maddəsində deyilir: ―Ödəniş 

tapşırığı ilə hesablaşma zamanı bank ödəyicinin tapşırığı ilə onun hesabında 
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olan vəsait hesabına müəyyən pul vəsaitini bu və ya başqa bankda ödəyicinin 

göstərdiyi şəxsin hesabına qanunla nəzərdə tutulmuş və ya qanuna uyğun 

təyin edilmiş müddətdə köçürməyi öhdəsinə götürür, bu şərtlə ki, bank hesabı 

müqaviləsində daha qısa müddət nəzərdə tutulmasın və ya bank praktikasında 

tətbiq olunan işgüzar dövriyyə adətləri ilə daha qısa müddət 

müəyyənləşdirilməsin‖. Analoji mənada istifadənin digər misalları MM-nin 

637.1-ci və 53-cü fəslinin (―Mülki dövriyyənin iştirakçıları arasında 

hesablaşmalar‖) aidiyyatı maddələrində də mövcuddur. 

6) ―Saxlama müqaviləsi üzrə əşyanı saxlamaya verənin adı (tapşıran)‖ 

(Bax MM-nin 45-ci fəslinin şərhinə). 

7) ―Konsessiya müqaviləsi üzrə istehsalçı və ya tacirin adı (tapşıran)‖ 

(Bax MM-nin 43-cü fəslinin şərhinə). 

 

7. ―Tapşırıq‖ sözünün nəinki özgə işlərini aparma, həmçinin digər 

öhdəlik növlərində geniş istifadəsi hər hansı öhdəliyin fərdiləşdirilməsi 

zamanı tapşırıq əsasında məhz hansı xidmətlərin və hansı üsulla 

göstərilməsini müəyyənləşdirməyi zəruri edir. Şərh edilən fəslin hətta adının 

da ―tapşırıq‖ olması (zənnimizcə, qarışıqlıq düşməsin deyə şərh edilən 

öhdəliyin ―vəkalət müqaviləsi‖ adlanması daha yaxşı olardı: bu halda konkret 

öhdəlik növü olmayan ―tapşırıq‖ sözü vəkalət müqaviləsində digər 

müqavilələrlə eyni əsasda istifadə olunardı) onunla tənzimlənən öhdəliyin 

predmetinin dəqiq müəyyən edilməsinin nə qədər vacib olduğunu göstərir. Bu 

məsələ əslində göründüyü kimi asan deyil və xarici ölkələrdə də birmənalı 

deyil. Hər halda şərh edilən fəsildə bu ən vacib problemdir və təəssüf ki, milli 

qanunverici bu problemi daha da qəlizləşdirlmişdir. 

 

Maddə 777. Tapşırıq müqaviləsi 

 

777.1. Tapşırıq müqaviləsinə görə tapşırığı həyata keçirməyi 

öhdəsinə götürən şəxs (vəkalət alan) başqa şəxsin (vəkalət verənin) ona 

tapşırdığı əqdləri, işləri və ya digər xidmətləri konkret nəticə əldə 

olunmasına təminat vermədən icra etməyi öhdəsinə götürür. 

777.2. Tapşırıq müqaviləsi həm şifahi, həm də yazılı formada 

bağlana bilər. Müqavilə vəkalət alanın tapşırığı qəbul etməsindən sonra 

qüvvəyə minir. 

777.3. Çıxarılmışdır (Bax MM-nin 777.1-ci maddəsinin şərhinin 6-cı 

hissəsinə). 

777.4. Bu Məcəlləyə uyğun olaraq müqavilələrin hər hansı növünə 

aid olan müqavilələrə, o cümlədən podrat müqaviləsinə tapşırıq 

müqaviləsi haqqında qanunvericilik yalnız subsidiar şəkildə (əlavə vasitə 

kimi) tətbiq edilir. 
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Bu fəslin şərhinin giriş hissəsindən göründüyü kimi, tapşırıq 

müqaviləsi kontinental (roman-alman) hüquq sistemi qrupuna daxil olan hər 

bir ölkənin mülki hüquq sistemində əsas yerlərdən birini tutur. Faktiki olaraq 

tapşırıq müqaviləsinin hüquqi konstruksiyasının necə qurulması özgə işlərini 

aparmaya dair və digər xidmət müqavilələrinin konstruksiyasına həlledici 

təsir edir. Təəssüf ki, nəinki şərh edilən maddə, ümumiyyətlə şərh edilən fəsil 

tapşırıq müqaviləsinin adekvat hüquqi konstruksiyasını müəyyən etməmişdir. 

 

777.1. 

 

1. Şərh edilən bənddə tapşırıq müqaviləsinin anlayışının verilməsinə 

cəhd edilmişdir. Bu anlayış üç elementdən ibarətdir: 1) müqavilənin tərəfləri – 

vəkalət verən və vəkalət alan; 2) müqavilənin, daha doğrusu hətta tapşırığın 

predmeti – əqdlər, işlər və digər xidmətlər; 3) müqavilənin nəticəsi – konkret 

nəticənin əldə olunmasına təminat verilməməsi. Hər bir element üzərində 

ayrıca dayanmağa ehtiyac var. 

 

2. Qeyd olunduğu kimi, ―tapşırıq‖ sözü nəinki özgə işlərini aparma, 

həmçinin digər öhdəlik növlərinin tənzimində də geniş istifadə olunur. Buna 

görə də ―tapşırıq‖ dedikdə hansı hallarda məhz şərh edilən müqavilənin, hansı 

hallarda isə digər öhdəliyin nəzərdə tutulması qarışıqlıq yarada bilər. Bu 

məqsədlə biz artıq bir qədər yuxarıda şərh edilən fəsli ―vəkalət müqaviləsi‖ 

adlandırmağı təklif edirik. Qeyd etdiyimiz kimi, bu halda konkret öhdəlik 

növü olmayan ―tapşırıq‖ sözü vəkalət müqaviləsində digər müqavilələrlə eyni 

əsasda istifadə olunardı. 

Təklifimiz heç də mövcud qanunvericilik və təcrübəyə yad deyil. Belə 

ki, MM-də etibarnamə də bir şəxsin digərinə üçüncü şəxslər qarşısında 

təmsilçilik üçün verdiyi vəkalət kimi tərif olunur (362.1-ci maddə). Təsadüfi 

deyil ki, nəinki təcrübədə, hətta bəzən qanunvericilikdə də (məsələn, ―Hüquqi 

şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 5.3.3-cü maddəsi, Azərbaycan Respublikasının 

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin 15 iyul 2005-ci il tarixli 109 saylı 

Əmri ilə təsdiq edilmiş ―Depozitar fəaliyyətin həyata keçirilməsi 

Standartları‖nın 3.5.1.5, 4.5.4, 6.4 və 6.20.2.2-ci bəndləri) etibarnaməni 

―vəkalətnamə‖ adlandırırlar. Təcrübədə bəziləri hətta heç bir əsas olmadan 

ödənişlər üzrə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin 22 dekabr 

2005-ci il tarixli i-163 saylı əmri ilə ciddi hesabat forması kimi təsdiqlənmiş 

vəkalətnamə formasından savayı başqa təmsilçilik sənədini qəbul etməkdən 

imtina edirlər. ―Dövlət rüsumu haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda isə hətta heç bir fərq göstərilmədən hər iki termindən (etibarnamə 

və vəkalətnamə) istifadə olunur (10.9, 10.11, 16.6-ci və digər maddələr). 
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Məlumdur ki, əgər tapşırıq müqaviləsi yaranan təmsilçilik əlaqələrinin daxili 

münasibətlərini tənzimləyirsə, etibarnamə onların xarici münasibətlərini 

tənzimləyir. Yəni bu hüquqi kateqoriyalar olduqca yaxındır.  

MM-nin bir yerində hətta ―vəkalət‖ sözü ―tapşırıq‖ mənasında 

işlədilmişdir. Belə ki, faktorinq müqaviləsinin bağlanması haqda borclunun 

məlumatlandırılmasına dair MM-nin 657.4-cü maddəsində deyilir: ―Əgər 

borclu müştəridən və ya müştərinin vəkaləti ilə faktordan güzəşt barəsində 

yazılı bildiriş almışdırsa, ödənişi faktora həyata keçirməlidir‖. 

Lakin bizim təklifin ən tutarlı əsası elə şərh edilən fəslin özündə 

müqavilə tərəflərinin necə adlandırılmasıdır – ―vəkalət verən‖ və ―vəkalət 

alan‖. ―Vəkalət‖ sözünün burada məhz ―tapşırığ‖ın sinonimi kimi istifadə 

edilməsi heç bir şübhə doğurmur. Əgər tərəflər ―tapşırıq verən‖ və ―tapşırıq 

alan‖ adlandırılmırsa, nəyə görə müqavilənin özü ―vəkalət müqaviləsi‖ 

adlandırıla bilməz?! Nəhayət, şərh edilən öhdəlik məhz ―tapşırıq müqaviləsi‖ 

adlandırılmalıdırsa, nəyə görə sifarişçi (vəkalət verən və ya tapşırıq verən) 

―tapşıran‖ adlandırılmasın? Axı bu sözlə sifarişçi heç adında ―tapşırıq‖ sözü 

olmayan bir sıra öhdəlik növlərində adlandırılmışdır: ticarət nümayəndəliyi 

(agentliyi) müqaviləsi (Bax MM-nin 42-ci fəslinin şərhinə), kommersiya 

konsessiyası müqaviləsi (Bax MM-nin 43-cü fəslinin şərhinə) və saxlama 

müqaviləsi (Bax MM-nin 45-ci fəslinin şərhinə)! ―Tapşıran‖ adından hətta 

indossament üzrə münasibətlərdə də istifadə olunur (MM-nin 1020.2-ci 

maddəsi). Şərh edilən öhdəlik üzrə sifarişçi (vəkalət verən) ―tapşıran‖ 

adlandırılarsa, icraçını (vəkalət alanı və ya tapşırıq alanı) MM-nin 992-1.7-ci 

maddəsini nümunə götürərək müvəkkil adlandırmaq olardı. Həmin termindən 

―Patent haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 6-cı maddəsində 

(―Patent müvəkkili‖) də istifadə olunur: ―Patent müvəkkili Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində sənaye mülkiyyəti obyektlərinə patentin alınması 

və onun qüvvədə saxlanılması işlərinin aparılmasında vəkalət verən şəxsə 

köməklik göstərir, sənaye mülkiyyəti obyektləri üzrə hüquqların 

reallaşdırılmasında, lisenziya müqavilələrinin bağlanması zamanı onu təmsil 

edir, müvafiq icra hakimiyyəti orqanında, məhkəmədə vəkalət verənin 

mənafelərini müdafiə edir və səlahiyyətləri çərçivəsində işləri yerinə yetirir‖. 

Hər bir halda çoxmənalı ―tapşırıq‖ sözü əvəzinə ―vəkalət‖, 

―tapşıran‖ əvəzinə isə ―vəkalət verən‖ sözünün istifadəsi düzgündür. Buna 

baxmayaraq, şərh edilən fəslə uyğun olaraq biz müqaviləni ―tapşırıq‖ və 

yalnız onun tərəflərini ―vəkalət verən‖ və ―vəkalət alan‖ adlandıracayıq. 

 

3. Şərh edilən fəsildə ayrı hal müəyyən edilmədiyi üçün həm vəkalət 

verən, həm də vəkalət alan qismində hər hansı fiziki (o cümlədən fərdi 

sahibkar) və hüquqi şəxslər (kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatları) 

çıxış edə bilər. MM-nin 361.1-ci maddəsinə əsasən vəkalət alan sahibkarlıq 
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fəaliyyəti sahəsində müqavilələr bağlanarkən sahibkarları daimi və müstəqil 

surətdə təmsil edən şəxs olduqda kommersiya təmsilçisi hesab olunur və 

yaranan hüquqi münasibətlərə həmçinin MM-nin kommersiya təmsilçiliyinə 

dair müddəaları da tətbiq olunur (MM-nin 359.3 və 361-ci maddələri). 

Vəkalət verən və vəkalət alan qismində hər hansı fiziki və hüquqi 

şəxsin çıxış etməsi imkanına baxmayaraq, fiziki və hüquqi şəxslərin tapşırıq 

müqaviləsində vəkalət verən və vəkalət alan qismində çıxış etməsinin mütləq 

şərtləri üst-üstə düşməyə bilər. Belə ki, ilk növbədə söhbət vəkalət verəndən, 

yəni vəkalət alanın hərəkətləri nəticəsində hüquq və vəzifələr əldə edən 

şəxsdən gedir. Hüquq və vəzifələrin əldə edilməsi subyektin mülki hüquq 

qabiliyyəti ilə şərtləndiyi üçün vəkalət alanın bağladığı əqdlər vəkalət verənin 

mülki hüquq qabiliyyətinə uyğun olmalıdır. Hüquqi şəxslərə dair bu məsələ 

xüsusi əhəmiyyətə malikdir, çünki bəzi əqdlərin bağlanması üçün lisenziya 

(məsələn, sığorta müqaviləsi) və ya nizamnamə məqsədlərinə uyğunluq 

(məsələn, qeyri-kommersiya təşkilatlarına dair) tələb oluna bilər, yaxud bəzi 

əqdlərin bağlanmasında tərəf yalnız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı və 

ya hüquqi şəxsi ola bilər (məsələn, Azərbaycan Respublikasında torpağın 

alqı-satqısı müqaviləsi üzrə alıcı). Başqa cür ola da bilməzdi: əks halda 

qanunvericiliyin fiziki və ya hüquqi şəxsin mülki hüquq qabiliyyətinə dair hər 

hansı məhdudiyyəti vəkalət alanın xidmətlərinə müraciət edilərək dəf edilərdi. 

Vəkalət verənin mülki hüquq fəaliyyət qabiliyyəti isə heç bir əhəmiyyət 

kəsb etmir. Ümumiyyətlə, təmsilçilik institutu elə məhz ona xidmət edir ki, 

hər hansı şəxs mülki hüquq fəaliyyət qabiliyyətinə tam və ya nisbətən malik 

olmadan, yaxud istənilən səbəbdən fəaliyyət qabiliyyətindən istifadə edə 

bilmədikdə, istədiyi əqdi bağlaya bilsin. Bu halda müvafiq əqdin 

bağlanmasında təmsil edilənin deyil, təmsilçinin iradəsi həlledici olur. 

Bununla belə, vəkalət alan məhz vəkalət verənin tapşırığını yerinə yetirir. 

Buna görə də MM-nin aşağıdakı məzmunlu 39.3-cü maddəsi təəccüb 

doğurur: ―Patron (köməkçi) fiziki şəxslə bağlanmış tapşırıq və ya etibarnamə 

ilə idarəetmə müqaviləsinə əsasən yetkinlik yaşına çatmış fəaliyyət 

qabiliyyətli fiziki şəxsə mənsub əmlak barəsində sərəncam verir. Məişət 

tələbatının saxlanmasına və ödənilməsinə yönəldilən məişət əqdlərini və 

başqa əqdləri patron (köməkçi) fiziki şəxsin razılığı ilə bağlayır‖. Məgər 

tapşırıq müqaviləsi əsasında fəaliyyət göstərən vəkalət alan (konkret olaraq 

patron) əqdləri vəkalət verənin razılığı olmadan da bağlaya bilər?! Əgər 

patronun səlahiyyətləri vəkalət alanın səlahiyyətlərindən geniş olmalıdırsa, 

onda qeyd olunan maddədə tapşırıq müqaviləsinə istinad edilməməlidir. 

Məlumdur ki, mülki hüquq fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs adından 

tapşırıq müqaviləsini qanuni təmsilçi (məsələn, valideyn, övladlığa götürən, 

himayəçi və ya qəyyum) bağlayır. Bu halda ―ikili təmsilçilik‖ yaranır: şəxsi 

tapşırıq müqaviləsində qanuni təmsilçi, tapşırıq müqaviləsi (və etibarnamə) 
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əsasında bağlanan hər hansı digər əqddə isə vəkalət alan təmsil edir. Lakin 

şübhə yoxdur ki, mülki hüquq fəaliyyət qabiliyyətinə malik olmamasına 

baxmayaraq, həm tapşırıq, həm də digər əqddə müvafiq şəxs özü tərəf kimi 

çıxış edir və bütün hüquq və vəzifələri əldə edir. 

Vəkalət alanın bağladığı əqdlər üzrə hüquq və vəzifələr vəkalət verən 

tərəfindən əldə edildiyi üçün vəkalət alanın müvafiq əqdi bağlamaq üçün 

aidiyyatı mülki hüquq qabiliyyətinə malik olması zəruri deyil. Belə ki, 

məsələn, xarici vətəndaş vəkalət alan qismində Azərbaycan Respublikasının 

vətəndaşı olan vəkalət verən üçün Azərbaycan Respublikasında torpaq ala 

bilər, halbuki, özü həmin torpağın mülkiyyətçisi ola bilməz (Azərbaycan 

Respublikasının Torpaq Məcəlləsinin 5-ci maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən). 

Bu baxımdan 7 aprel 1999-cu il tarixli 156 saylı ―Azərbaycan Respublikası 

ərazisinə alkoqollu içkilərin, etil (yeyinti) spirtinin və tütün məmulatının 

idxalı üçün lisenziya verilməsi qaydaları haqqında Təlimat‖ın aşağıdakı 

məzmunlu 1.5-ci bəndinə əslində ehtiyac yoxdur: ―Fərdi əmək müqaviləsi 

(kontraktı) və ya tapşırıq müqaviləsi əsasında lisenziya sahibinin adından 

hərəkətlər edən şəxsə müvəqqəti olaraq lisenziyanın verilməsi lisenziyanın 

başqa şəxsə verilməsi sayılmır‖. Eyni yanaşma Azərbaycan Respublikasının 

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin 26 yanvar 2000-ci il tarixli 19 

saylı Əmri ilə təsdiq edilmiş ―Dövlət özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) 

alqı-satqısı ilə məşğul olmaq üçün xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi və bu 

fəaliyyət növünün tənzimlənməsi haqqında Təlimat‖ın aşağıdakı məzmunlu 

7.1.1-ci bəndinə də aiddir: ―Fərdi əmək müqaviləsi (kontrakt) və ya tapşırıq 

müqaviləsi əsasında lisenziya sahibinin adından hərəkətlər edən şəxsə 

müvəqqəti olaraq lisenziyanın verilməsi, lisenziyanın başqa şəxsə verilməsi 

sayılmır‖. Əlbəttə ki, birbaşa təmsilçilik zamanı lisenziya başqasına keçmir. 

Bununla belə, mülki hüquq qabiliyyətinə dair məhdudiyyət bilavasitə 

təmsilçinin hüquqi statusu ilə bağlı olduqda böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Məsələn, MM-nin 992-1.7-ci maddəsinə görə qiymətli kağızlat bazarında 

brokerlər müştərilərinə münasibətdə tapşırıq müqaviləsi əsasında vəkalət alan 

(maddədə səhvən ―müvəkkil‖ yazılıb) və ya komissiya müqaviləsi (maddədə 

səhvən ―komisyon müqaviləsi‖ yazılıb) əsasında komisyonçu qismində çıxış 

edirlər. Məlumdur ki, broker Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar 

üzrə Dövlət Komitəsinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən qiymətli 

kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısıdır (MM-nin 992-1-ci maddəsi). Deməli, 

müvafiq lisenziyaya malik olmayan broker müştərisinin adından qiymətli 

kağızlara dair əqd (həmin əqdin tərəfi olmamasına baxmayaraq) bağlaya 

bilməz. Əks halda həmin əqd MM-nin 349-cu maddəsinə (―Hüquqi şəxsin 

hüquq qabiliyyətindən kənara çıxan əqdin etibarsızlığı‖) əsasən etibarsız 

sayılacaq. 
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Vəkalət alanın mülki hüquq qabiliyyətini məhdudlaşdıran digər 

müddəa isə MM-nin 359.4-cü maddəsində təsbit edilmişdir: ―Xarakterinə görə 

yalnız şəxsən bağlana bilən əqdlərin, eləcə də bu Məcəllədə göstərilən digər 

əqdlərin təmsilçi vasitəsi ilə bağlanmasına yol verilmir‖. Hazırda MM-də belə 

əqdlərə dair birbaşa göstərişin olmamasına və xarakterinə görə yalnız şəxsən 

bağlana bilən əqdlərin sadalanmasının mümkünsüzlüyünə baxmayaraq, bu 

müddəanı nəzərdən qaçırmaq da olmaz. 

Nəhayət, vəkalət alanın mülki hüquq qabiliyyətinə dair sonuncu 

məhdudiyyət maraqlar konfliktinin qarşısının alınmasına yönəlib. Belə ki, 

MM-nin 359.3-cü maddəsinə əsasən təmsilçi təmsil edilən adından şəxsən özü 

barəsində (yəni təmsil edilənlə özü arasında) əqdlər bağlaya bilməz. O, 

həmçinin kommersiya təmsilçiliyi (MM-nin 361.1-ci maddəsinə uyğun olaraq 

kommersiya təmsilçisi sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində müqavilələr 

bağlanarkən sahibkarları daimi və müstəqil surətdə təmsil edən şəxsdir) halı 

və qiymətli kağızlar bazarında brokerlik halı istisna olmaqla, eyni zamanda, 

təmsilçisi olduğu şəxs barəsində bu cür əqdlər bağlaya bilməz. Yəni 

kommersiya təmsilçisi və qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı olan 

broker istisna olmaqla, iki vəkalət verənin təmsilçisi olan bir vəkalət alan 

həmin vəkalət verənlər arasında əqd bağlaya bilməz. 

O ki qaldı vəkalət alanın mülki hüquq fəaliyyət qabiliyyətinə, əqdlərin 

vəkalət verənin adından, lakin məhz vəkalət alanın hərəkətləri nəticəsində 

bağlanmasını nəzərə alaraq, təbii ki, vəkalət alan mülki hüquq fəaliyyət 

qabiliyyətinə malik olmalıdır. 

 

4. Şərh edilən bəndə əsasən tapşırıq müqaviləsinin predmetini vəkalət 

alan tərəfindən əqdlərin, işlərin və ya digər xidmətlərin icrası təşkil edir. 

Böyük təəssüf hissi ilə qeyd edirik ki, bizim MM-də heç bir müqavilənin 

predmeti belə müəmmalı, yalnız sual və problemlər doğuran şəkildə tərif 

edilməyib (halbuki, bizim MM-nin qüsurları çoxdur və bu kitabda onlar geniş 

işıqlandırılır). 

Əvvəla, ilk baxışdan təəccüb doğuran ―digər xidmətlərin‖ ifadəsidir. 

Belə çıxır ki, nəinki əqdlər (yeri gəlmişkən, əqdlərin bir qisminin mahiyyətini 

həqiqətən xidmətlərin göstərilməsi təşkil edir, amma bütün əqdlərin məhz 

xidmətlərin göstərilməsinə aid olmasını söylmək də yanlışdır), hətta işlər də 

xidmətdir. Çünki ―digər‖ sözünü başqa cür başa düşmək mümkün deyil. Əgər 

müqavilənin predmeti əqdlər və işlərlə yanaşı digər xidmətlərin də icrasıdırsa, 

deməli, əqdlər və işlər də xidmətdir. Təbii ki, belə olan təqdirdə, ―əqdlərin, 

işlərin‖ yazılmasına nə ehtiyac var idi ki?! Elə birdəfəlik ―xidmətləri...icra 

etməyi‖ yazıla bilərdi və qanunvericilik texnikası baxımdan bu, hətta daha 

düzgün olardı. Belə deyilsə və məsələn, iş və xidmətin hüquqi fərqi 

mövcuddursa (əlbəttə, bu fərq mövcuddur – Bax MM-nin 752.1-ci maddəsinin 



 98 

şərhinin 5-ci hissəsinə; yeri gəlmişkən, şərh edilən bəndə görə vəkalət alan 

gördüyü işin nəticəsinə təminat vermir, halbuki, hər bir işin mahiyyəti maddi 

nəticənin təqdim edilməsindən ibarətdir), şərh edilən ifadə səhvdir! 

Buna görə də tutaq ki, şərh edilən bənddə ―digər‖ sözü mövcud deyil 

(necə deyərlər, hər sözə ―ilişməkdə‖ ittiham olunmamaq naminə buna göz 

yumaq!) və tapşırıq müqaviləsinin predmetini vəkalət alan tərəfindən 

əqdlərin, işlərin və ya xidmətlərin icrası təşkil edir. Məlum olduğu kimi, 

əmlakın verilməsi ilə yanaşı hər hansı işin görülməsi və ya xidmətin 

göstərilməsi müəyyən əqdin icrası deməkdir. Belə çıxır ki, şərh edilən bənddə 

―əqdləri...icra etməyi‖ yazılsaydı, bu ifadəyə əmlakın verilməsi ilə yanaşı hər 

hansı işlərin və xidmətlərin də icrası daxil olacaqdı. Deməli, ―işləri və ya 

(digər) xidmətləri‖ ifadəsi tamamilə artıqdır. Sadəcə ―əqdləri‖ sözü 

kifayətdirsə, artıq sözlərin işlədilməsinə nə ehtiyac var ki?! 

Son nəticədə belə çıxır ki, şərh edilən bəndə görə tapşırıq 

müqaviləsinin predmetini vəkalət alan tərəfindən vəkalət verən üçün hər hansı 

əqdin (əmlakın verilməsi, işlərin görülməsi və ya xidmətlərin göstərilməsi ilə 

bağlı) icrası təşkil edir. İndi isə gəlin bu müqavilə predmetini öhdəliyin 

anlayışı ilə müqayisə edək: ―Öhdəliyə əsasən bir şəxs (borclu) başqa şəxsin 

(kreditorun) xeyrinə müəyyən hərəkəti etməlidir, məsələn, pul ödəməli, əmlak 

verməli, iş görməli, xidmətlər göstərməli və i.a. və ya müəyyən hərəkətdən 

çəkinməlidir, kreditorun isə borcludan vəzifəsinin icrasını tələb etmək hüququ 

vardır‖ (MM-nin 385.1-ci maddəsi). Mahiyyət etibarı ilə burada heç bir fərq 

yoxdur: bir şəxs digərinin xeyrinə əmlak verməli, iş görməli, xidmətlər 

göstərməli və ya müəyyən hərəkətdən çəkinməlidir (geniş mənada əslində 

hərəkətdən çəkinməni də xidmət hesab etmək olar). 

MM-nin 386.1-ci maddəsinə uyğun olaraq öhdəliyin zərər vurulması, 

əsassız varlanma və ya MM-də nəzərdə tutulmuş digər əsaslar nəticəsində 

əmələ gəlməsi halları istisna olmaqla, öhdəliyin əmələ gəlməsi üçün onun 

iştirakçıları arasında müqavilə olmalıdır. Başqa sözlə, belə çıxır ki, güya 

tapşırıq müqaviləsi əsası müqavilə olan bütün öhdəlikəri əhatə edir (fərq 

yalnız icranın nəticəsinə təminatın verilməməsidir – bunun daha nəyi öhdəlik 

oldu ki?)! Yəni tapşırıq müqaviləsi xüsusi, hətta belə demək mümkünsə, 

fövqəlmüqavilədir. MM-nin 777.4-cü maddəsi (Bax həmin maddənin şərhinə) 

də bu fikri söylməyə tam əsas verir: ―Bu Məcəlləyə uyğun olaraq 

müqavilələrin hər hansı növünə aid olan müqavilələrə, o cümlədən podrat 

müqaviləsinə tapşırıq müqaviləsi haqqında qanunvericilik yalnız subsidiar 

şəkildə (əlavə vasitə kimi) tətbiq edilir‖. Təbii ki, tapşırıq müqaviləsi əsası 

müqavilə olan bütün öhdəlikəri əhatə edirsə, onun müddəaları subsidiar 

şəkildə bütün digər müqavilə növlərinə (daşıma müqaviləsinə dair bu hətta 

qəti şəkildə təsbit olunur – Bax MM-nin 842.3 və 850.2-ci maddələrinin 

şərhinə) tətbiq edilməlidir.  
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Lakin bu halda tapşırıq müqaviləsinin bilavasitə öz predmeti 

amorflaşır və faktiki olaraq öhdəliyin bu növu ―əriyir‖. Çünki hər hansı 

müqaviləyə tətbiq edilə bilən müqavilə növü ola bilməz. Müqavilə hüququna 

dair ümumi müddəalar MM-nin ―Ümumi hissə‖sində nəzərdə tutulur. Buna 

görə də qanunvericinin məntiqini inkişaf etdirsək tapşırıq müqaviləsinin də 

müddəaları MM-nin öhdəlik hüququna dair ümumi müddəalarında təsbit 

edilməli idi. 

Deməli, belə çıxır ki, MM-də ―tapşırıq müqaviləsi‖ adlı öhdəlik 

növünə ehtiyac yoxdur? Nə qədər absurd olsa da, şərh edilən bənddən ayrı 

nəticəyə gəlmək mümkün deyil. Bəlkə onda şərh edilən bəndin özündə 

tapşırıq müqaviləsinin predmeti düzgün ifadə edilməyib? Bunu müəyyən 

etməyin yeganə yolu xarici qanunvericilikdə tapşırıq müqaviləsinin 

predmetinin necə təsbit edilməsinin təhlilidir. 

 

5. Xarici qanunvericiliyə müraciət etməzdən öncə milli hüquq 

tariximizə də diqqət yetirmək məqsədəuyğundur. Belə ki, Azərbaycan SSR-nin 

1964-cü il 11 sentyabr tarixli Mülki Məcəlləsinin 394-cü maddəsində 

deyilirdi: ―Tapşırıq müqaviləsinə görə bir tərəf (vəkalət alan) digər tərəfin 

(vəkalət verənin) adından və onun hesabına müəyyən hüquqi hərəkətləri 

etməyi öz öhdəsinə götürür‖. Analoji tərif hazırda Fransa, Niderland, Rusiya 

Federasiyası və Kanadanın Kvebek əyalətinin mülki məcəllələrində də 

mövcuddur. Almaniyanın Mülki Qanunnaməsi, habelə İtaliya, Polşa və ABŞ-

ın Luiziana ştatının mülki məcəllələrinə əsasən isə tapşırıq müqaviləsinin 

predmetini vəkalət alanın vəkalət verənin adından əqd bağlaması təşkil edir. 

Hələ XIX əsrin əvvəlində Avropa hüquqşünasları arasında ―hüquqi 

hərəkət‖ və ―əqd‖ terminlərinin nisbəti problemi qızğın mübahisələrə səbəb 

olmuşdur. Nəzəri cəhətdən ―hüquqi hərəkət‖ daha geniş anlayış olsa da, 

praktiki cəhətdən elə məhz ―əqd‖, yəni bizim MM-nin dili ilə desək ―mülki 

hüquq münasibətinin əmələ gəlməsinə, dəyişdirilməsinə və ya xitamına 

yönəldilmiş birtərəfli, ikitərəfli və ya çoxtərəfli iradə ifadəsi‖ (MM-nin 324.1-

ci maddəsi) deməkdir. Buna görə də yuxarıda sadalanan ölkələrin 

qanunvericiliyinin tapşırıq müqaviləsinin predmetinin izahında ciddi fərq 

yoxdur. Tapşırıq müqaviləsinə əsasən vəkalət alan vəkalət verənin adından və 

onun hesabına müəyyən əqdləri bağlamağı öz öhdəsinə götürür. Bağlanılan 

əqdlər üzrə bütün hüquq və vəzifələri vəkalət verən əldə edir. Məhz bu anlayış 

birbaşa təmsilçiliyi ən sadə formada izah edir. Şərh edilən fəsildə tapşırıq 

müqaviləsinin predmetinin əslində məhz əqdlərin bağlanması və hüquqi 

hərəkətlərin yerinə yetirilməsi qəti şəkildə olmasa da bir dəfə xatırlanır (Bax 

MM-nin 778.2-ci maddəsinin şərhinə). Şərh edilən fəslə daxil olan 786.4-cü 

maddə (Bax həmin maddənin şərhinə) isə dolayısı ilə vəkalət alanın bağladığı 

əqdlər üzrə məhz vəkalət verənin hüquq və vəzifələr əldə etməsini təsdiqləyir. 
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Bundan başqa, Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə 

Dövlət Komitəsinin 04 avqust 2003-cü il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş 

―Qiymətli kağızlar bazarında broker fəaliyyətinin həyata keçirilməsi 

Qaydaları‖nın 3.4-cü bəndində deyilir: ―Tapşırıq müqaviləsinin şərti ilə broker 

müştərinin adından və onun hesabına, muzd müqabilində, müştərinin ona 

tapşırdığı qiymətli kağızlarla alqı-satqı əqdlərini bağlamağı və icra etməyi 

öhdəsinə götürməlidir‖. Burada tapşırıq müqaviləsinin anlayışı yalnız bər 

məqamda qüsurludur: broker alqı-satqı əqdini yalnız bağlamağı öhdəsinə 

götürə bilər, icrasını yox. Əqdin bağlanması dedikdə hər hansı hüquq 

münasibətinə xitam verilməsi də nəzərdə tutulur. Xatırladırıq ki, MM-nin 

324.1-ci maddəsinə görə əqd mülki hüquq münasibətinin əmələ gəlməsinə, 

dəyişdirilməsinə və ya xitamına yönəldilmiş birtərəfli, ikitərəfli və ya çoxtərəfli 

iradə ifadəsidir. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə 

Dövlət Komitəsinin 9 fevral 2000-ci il tarixli 026 saylı Əmri ilə təsdiq edilmiş 

―Qiymətli kağızlarla alqı-satqı əqdlərinin qiymətli kağızlar bazarının peşəkar 

iştirakçıları vasitəsi ilə bağlanma və qeydiyyatı qaydaları haqqında 

Əsasnamə‖nin 2.5-ci bəndində deyilir: ―Müqavilə icra olunanadək, müştəri 

müqaviləni birtərəfli xitam etmək hüququna malikdir. Həmin hüquqa tapşırıq 

müqaviləsi əsasında fəaliyyət göstərən vəkil edilmiş şəxs də malikdir‖. 

Əlbəttə, tapşırıq müqaviləsinin predmetinin əqdlərin bağlanmasından 

ibarət olması o demək deyil ki, vəkalət alan vəkalət verənin xeyrinə digər – 

faktiki – hərəkətləri həyata keçirə bilməz (məsələn, broker bağladığı alqı-satqı 

əqdinin rəsmiləşdirilməsi üçün müvafiq tədbirlər görə bilər: müqaviləni 

depozitara təqdim edə bilər). Belə ki, məsələn, İsveçrə Öhdəlik Qanununa 

əsasən vəkalət alan əqdlərin bağlanması ilə yanaşı vəkalət verənə digər 

xidmətləri də göstərə bilər. Əqdin bağlanması tapşırıq müqaviləsinin 

predmetinin mahiyyətini təşkil edir və onsuz tapşırıq müqaviləsindən 

danışmağa da dəyməz. Amma əqdin bağlanması naminə vəkalət alan vəkalət 

verən üçün müəyyən işlər görə (məsələn, bağlanılacaq müqavilə layihəsinin 

hazırlanması) və/və ya xidmətlər göstərə (məsələn, kontragentlə vasitəçi 

qismində danışıqların aparılması) bilər. Məsələn, ―Lotereyalar haqqında‖ Azər-

baycan Respublikasının Qanununun 8.4.6-cı maddəsinə görə stimullaşdırıcı 

lotereya tapşırıq müqaviləsinə əsasən keçirilə bilər. Təbii ki, bu halda lotereyanı 

keçirən vəkalət alan bir sıra faktiki hərəkətləri də yerinə yetirməlidir. 

Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, vəkalət alanın gördüyü işlər və 

göstərdiyi xidmətlər məhz əqdin bağlanılması məqsədini güdməlidir. Görülən 

digər işlər və göstərilən digər xidmətlər tapşırıq müqaviləsinin predmetinə 

daxil deyil və başqa öhdəliyin predmetini təşkil edir. Məsələn, vəkalət alan 

vəkalət verənin adından bağladığı əqdi, məsələn, podrat müqaviləsini icra 

etməyi də öhdəsinə götürürsə, deməli, tərəflər arasında tapşırıq müqaviləsi ilə 

yanaşı həmçinin subpodrat müqaviləsi də bağlanmışdır və bu halda vəkalət 
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alan artıq subpodratçıdır. Bu halda tapşırıq və subpodrat müqaviləsinin 

şərtləri vahid müqavilə şəklində rəsmiləşdirilərsə, həmin müqavilə qarışıq 

müqavilə hesab olunmalı və MM-nin 390.4-cü maddəsinə müvafiq olaraq 

tərəflərin razılaşmasından və ya qarışıq müqavilənin mahiyyətindən ayrı hal 

irəli gəlmirsə, qarışıq müqavilə üzrə tərəflərin münasibətlərinə qarışıq 

müqavilədə ünsürləri olan müqavilələrə (tapşırıq və podrat) dair qaydalar 

müvafiq hissələrdə tətbiq edilməlidir. 

Beləliklə, bəlli olur ki, şərh edilən bənddə tapşırıq müqaviləsinin 

predmeti əslində təxminən belə ifadə olunmalı idi: vəkalət alan vəkalət verənin 

adından və onun hesabına müəyyən əqdləri bağlamağı və bu məqsədlə müvafiq 

işləri görməyi və xidmətləri göstərməyi öz öhdəsinə götürür. Bu andan etibarən 

biz tapşırıq müqaviləsinin predmetinin məhz bu cür ifadə olunduğunu rəhbər 

tutacayıq. Bunun üçün tam əsas var: 1) şərh edilən bənddə ifadə edilən predmet 

anlaşılmazdır; 2) xarici təcrübədə analoji anlayış mövcud deyil; 3) şərh edilən 

fəslin digər müddəaları ilə ziddiyyətlər mövcuddur. Belə ki, MM-nin 778.2-ci 

maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) söhbət əqdlərin bağlanması, 

xidmətlərin göstərilməsi və hüquqi hərəkətlərin yerinə yetirilməsindən, 778.3-

cü maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) əqdin icrasından, 780.2-780.3-cü 

maddələrində (Bax həmin maddələrin şərhinə) əqdin icrası və xidmətlərin 

göstərilməsindən, 783.2-ci maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) əqdlərin 

bağlanması və xidmətlərin göstərilməsindən, 786.4-cü maddəsində (Bax həmin 

maddənin şərhinə) əqdlərin həyata keçirilməsindən və nəhayət 786.6-cı 

maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) isə işlərin görülməsindən gedir. 

Başqa sözlə, deyəsən, şərh edilən fəslin müəllifi o qədər çox olub və onlar heç 

cür bir araya gələ bilməyiblər ki, bir fəsildə bir müqavilənin predmeti müxtəlif 

formalarda ifadə olunub. 
 

6. Şərh edilən bəndə əsasən vəkalət alan vəkalət verənə göstərdiyi 

xidmət (əqdin bağlanması) üzrə konkret nəticə əldə olunmasına təminat 

vermir. Bu bəndin şərhinin 4-cü hissəsinin sağlam məntiqə zidd nəticələrini 

rəhbər tutsaydıq, bu ifadəni belə başa düşmək olardı ki, vəkalət alan vəkalət 

verən üçün icra etdiyi əqdə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Bu halda vəkalət 

alanın məsuliyyətinə həsr olunan şərh edilən fəslin 778-780-cı maddələrinin 

(Bax həmin maddələrin şərhinə) təyinatının nədən ibarət olması sualı yaranır. 

Şərh edilən maddədən bu qəbildən olan aşağıdakı məzmunlu mənasız və 

gülməli müddəa artıq Azərbaycan Respublikasının 24 iyun 2005-ci il tarixli 

949-IIQD saylı Qanunu ilə çıxarılmışdır: ―Əgər tapşırığı alan özünü hüquqi 

hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üzrə öhdəliklərlə bağlamaq niyyətində 

deyildirsə və yalnız ictimai, ənənəvi və ya dostluq mülahizələri ilə hərəkət 

edirsə, bu cür hərəkətlər tapşırıq müqaviləsinin doğurduğu hüquqi nəticələri 
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doğurmur‖. Buna görə də təbii ki, şərh edilən ifadə tapşırıq müqaviləsinin 

yuxarıda qeyd olunan həqiqi predmeti kontekstində başa düşülməlidir. 

Vəkalət alan yalnız vəkalət verənin təmsilçisi kimi üçüncü şəxslə əqd 

bağlayır. Təbii olaraq, vəkalət verən üçüncü şəxsin öz öhdəliyini necə yerinə 

yetirməsinə və beləliklə də bağlanılan əqddən konkret nəticənin əldə 

olunmasına görə cavabdeh deyil (MM-nin 470-ci maddəsinə uyğun olaraq 

üçüncü şəxsin öhdəliklərinin icrasına görə məsuliyyəti üzərinə götürmüş 

vəkalət alan həmçinin zamindir). Başqa cür ola da bilməzdi. 

Eyni zamanda əqdin bağlanması faktının özü də müəyyən mənada 

xidmətin göstərilməsi nöqteyi-nəzərindən ideal nəticədir və bu nəticənin əldə 

olunmasına vəkalət alan tərəfindən təminatın verilib-verilməməsi, onun buna 

görə məsuliyyəti, yaxud ona ödəniləcək muzdun həmin nəticənin əldə 

olunmasından hansı şəkildə asılılığı tapşırıq müqaviləsi üzrə tərəflərin sərbəst 

müəyyənləşdirdiyi şərtləridir. 

 

777.2. 

 

1. Şərh edilən bənd tapşırıq müqaviləsinin formasına dair heç bir tələb 

qoymur: müqavilə şifahi və ya yazılı (sadə və ya notarial) formada bağlanıla 

bilər. Beləliklə, tapşırıq müqaviləsi əsasında vəkalət alanın vəkalət verənin 

adından bağladığı əqdin forması tapşırıq müqaviləsinin özünün formasına heç 

bir təsir göstərmir. Çünki tapşırıq müqaviləsi təmsilçilik əlaqələrinin yalnız 

daxili münasibətlərini tənzimləyir. Bu əlaqələrin xarici münasibətlərinə aid 

olan etibarnamə isə nəinki mütləq yazılı olmalı (Bax bu fəslin giriş şərhinin 3-

cü hissəsinə), həmçinin onun əsasında bağlanan əqd notarial forma tələb 

etdikdə, notariat qaydasında təsdiqlənməlidir (MM-nin 362.2-ci maddəsi). 

Təcrübədə vəkalət alan tərəfindən etibarnamənin qəbul edilməsi və icrası 

onun şifahi formalı tapşırıq müqaviləsini aksept etməsini sübut edir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, tapşırıq müqaviləsi üzrə vəkalət alan 

kommersiya təmsilçisi (MM-nin 361.1-ci maddəsinə əsasən sahibkarlıq 

fəaliyyəti sahəsində müqavilələr bağlanarkən sahibkarları daimi və müstəqil 

surətdə təmsil edən şəxs) olduqda MM-nin 361.3-cü maddəsinə uyğun olaraq 

həmin müqavilə mütləq yazılı formada bağlanmalıdır. 

 

2. Şərh edilən bəndin ikinci cümləsi ilk baxışdan təəccüblüdür. MM-

nin 405.1-ci maddəsinə əsasən tərəflər müqavilənin bütün mühüm şərtləri 

barəsində tələb olunan formada razılığa gəldikdə, müqavilə bağlanmış sayılır. 

Tapşırıq müqaviləsinin predmeti vəkalət alan tərəfindən müəyyən əqdin 

bağlanmasıdır və əgər o, müqaviləni bağlayırsa, deməli, tapşırığı da qəbul 

edir. Bu təqdirdə müqavilənin vəkalət alanın tapşırığı qəbul etməsindən sonra 

qüvvəyə minməsi nə deməkdir? 
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Xatırladırıq ki, təmsilçilik əlaqələri üzrə daxili və xarici münasibətlər 

mövcuddur (Bax bu fəslin giriş şərhinin 1-3-cü hissələrinə). Lakin mülki 

qanunvericiliyi nisbətən köhnə olan bəzi ölkələr bu fərqi tanımır. Onlardan 

biri, məsələn, tapşırıq müqaviləsinin hüquqi tənziminin pioneri olan Fransadır 

(Bax bu fəslin giriş şərhinin 3-cü hissəsinə). Buna görə də tapşırıq müqaviləsi 

ilə etibarnaməni fərqləndirməyən Fransa Mülki Məcəlləsinin 1984-cü 

maddəsində tapşırıq müqaviləsinin yalnız vəkalət alanın tapşırığı qəbul 

etməsindən sonra qüvvəyə minməsi haqda müddəanın olması təbiidir. Çox 

güman ki, biz yenə də bizim MM-nin sistemsizliyinin şahidi oluruq: Fransa 

təcrübəsini kortəbii yamsılayan qanunverici məsələnin mahiyyətinə 

varmamışdır. Əlbəttə, bizdə belə müddəaya heç bir ehtiyac yoxdur. Tapşırıq 

müqaviləsi konsensual müqavilədir, yəni tərəflərin müqavilə şərtləri üzrə 

razılığa gəlməsi onun bağlanması deməkdir. Vəkalət alanın vəkalət verənin 

adından üçüncü şəxslə əqd bağlaması üçün isə vəkalət verən vəkalət alana 

etibarnamə verməlidir. Bu, MM-nin 778.2-ci maddəsi (Bax həmin maddənin 

şərhinə) ilə də təsdiqlənir: ―Üçüncü şəxslər üçün nümayəndəliyə aid 

müddəalar qüvvədə olur‖. Burada ―nümayəndəlik‖ dedikdə təmsilçilik 

nəzərdə tutulur (Bax bu fəslin giriş şərhinin 1-ci hissəsinə). 

 

777.4. 

 

1. MM-nin 777.1-ci maddəsinin şərhinin 4-cü hissəsində (Bax həmin 

şərhə) şərh edilən bəndin hansı məntiqdən irəli gəlməsini işıqlandırmışıq. 

Əlbəttə, tapşırıq müqaviləsi xidmət müqavilələrindən biri olduğu üçün onun 

müddəaları hər hansı müqavilə növünə subsidiar qaydada tətbiq 

olunmamalıdır. Bununla belə, şərh edilən bənd MM-nin 777.1-ci maddəsində 

(Bax həmin maddənin şərhinə) tapşırıq müqaviləsinin predmetinin yarıtmaz 

şəkildə ifadəsindən əlahiddə təfsir edilsə, ondan fərqli olaraq sağlam məntiqə 

zidd deyil (halbuki hüquq prinsiplərinə və hüquqi məntiqə ziddir). Buna görə 

də istənilən müqavilə növü üzrə tərəflər həmişə nəzərə almalıdılar ki, bu nə 

qədər acınacaqlı olsa da, bağladıqları müqaviləyə subsidiar qaydada tapşırıq 

müqaviləsinin müddəaları, yəni şərh edilən fəsil tətbiq olunur. 

 

2. Bununla belə, tapşırıq müqaviləsinin oxşar müqavilə növlərindən 

fərqini müəyyən etmək olduqca vacibdir. Ən azı ona görə ki, heç olmasa 

tapşırıq müqaviləsinə dair qanunvericiliyin müddəaları digər müqavilə 

növlərinə birbaşa deyil, göstərildiyi kimi, yalnız subsidiar qaydada tətbiq 

olunsun (Bax bu bəndin şərhinin 1-ci hissəsinə). 

Tapşırıq müqaviləsinə oxşar müqavilə növlərini iki qrupa bölmək olar: 

1) özgə işlərinin aparılması üzrə başqa müqavilə növləri və 2) digər müqavilə 

növləri. Birinci qrupa komissiya (Bax MM-nin 44-cü fəslinin şərhinə) və 
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ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) (Bax MM-nin 42-ci fəslinin şərhinə) 

müqavilələri aiddir. Bu müqavilə növlərinin tapşırıq müqaviləsindən bütün 

fərqləri müvafiq fəsillərdə ətraflı şərh olunur (Bax MM-nin 42 və 44-cü 

fəsillərinin şərhinə). Komissiya müqaviləsi ilə əsas fərq təmsilçiliyin 

formasındadır: tapşırıq müqaviləsi birbaşa, komissiya müqaviləsi isə dolayısı 

təmsilçiliyə aiddir (Bax bu fəslin giriş şərhinin 2-ci hissəsinə). Ticarət 

nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi isə prinsip etibarı ilə tapşırıq 

müqaviləsindən yaransa da, bir sıra əlavə xüsusiyyətlərə malikdir (Bax MM-

nin 789.4-cü maddəsinin şərhinin 1-ci hissəsinə). 

İkinci qrupa həm bu kitabda şərh olunan (podrat və brokerlik), həm də 

şərh olunmayan müqavilə növləri aiddir. Belə ki, podrat müqaviləsinin (Bax 

MM-nin 39-cu fəslinin şərhinə) tapşırıq müqaviləsindən əsas fərqi birinci üzrə 

mütləq olaraq maddi nəticənin sifarişçiyə təqdim olunmasından ibarətdir. 

Həm də ki, podratçı öz adından çıxış edərək faktiki hərəkəti, vəkalət alan isə 

vəkalət verənin adından çıxış edərək hüquqi hərəkəti yerinə yetirir. 

Brokerlik müqaviləsinin (Bax MM-nin 41-ci fəslinin şərhinə) tapşırıq 

müqaviləsindən əsas fərqi isə göstərilən xidmətin hüquqi deyil, faktiki 

hərəkətlərdən (vasitəçilik) ibarət olmasından ibarətdir. Eyni ilə sifarişçinin 

iradəsini üçüncü şəxsə çatdıran qasid də hüquqi deyil, faktiki hərəkəti yerinə 

yetirir, çünki sifarişçini əvəz etmir, belə demək mümkünsə, ―canlı məktub‖ 

rolunu oynayır. 

Hər hansı şəxs digəri tərəfindən əmək müqaviləsi əsasında da təmsil 

oluna bilər. Bu baxımdan tapşırıq müqaviləsinin əmək müqaviləsindən fərqini 

müəyyən etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, mülki hüquq müqaviləsinin əmək 

müqaviləsindən fərqinin mahiyyəti ətraflı olaraq podrat müqaviləsinin şərhi 

zamanı izah edilir (Bax MM-nin 752.1-ci maddəsinin şərhinin 10-cu 

hissəsinə). Burada isə qısa olaraq onu vurğulamaq olar ki, əmək müqaviləsi 

üzrə təmsilçi həmişə əvəzli əsasda və işəgötürənin müəyyən etdiyi iş rejimi və 

intizam qaydaları çərçivəsində fəaliyyət göstərən fiziki şəxsdir. 

Tapşırıq müqaviləsini öhdəliklərin icrasının təmin edilməsi üsulları olan 

zaminlik müqaviləsindən və hətta qarantiyadan (qarantiya heç müqavilə də 

deyil, birtərəfli əqddir) da fərqləndirməyə ehtiyac duyulur. Çünki, məsələn, 

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin 24 

may 2000-ci il tarixli 072 saylı Əmri ilə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində korporativ istiqrazlarının buraxılması və tədavülü 

Qaydaları‖nın 5.11.7-ci bəndində qeyd edilir ki, istiqrazların dövlət qeydiyyatı 

üçün emitent Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət 

Komitəsinə istiqrazlar üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə üçüncü şəxs 

tərəfindən təminat verildiyi halda, həmin təminatı təsdiq edən sənəd (tapşırıq 

müqaviləsinin surəti və ya bankın zəmanəti) təqdim etməlidir. Buradakı ―bank 

zəmanəti‖ ifadəsi MM-nin terminologiyasına uyğun olmadığı üçün (halbuki, bu 
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sənəd qəbul ediləndə MM qüvvəyə minməsə də, artıq qəbul olunmuşdu) əlbəttə 

ki, yanlışdır və həm qarantiyanı (MM-nin 24-cü fəslinin 5-ci paraqrafı), həm də 

bankın zamin olduğu zaminlik müqaviləsini (MM-nin 24-cü fəslinin 4-cü 

paraqrafı) ehtiva edə bilər. Lakin qarantiyadan və zaminlikdən fərqli olaraq, 

tapşırıq müqaviləsi öhdəliklərin icrasının təmin edilməsi üsulu deyil. Zamin və 

qarantdan fərqli olaraq, vəkalət verən bütün hüquq və vəzifələri özü əldə edir, 

bu halda yalnız bir hüquqi münasibət mövcuddur. Zamin və qarant isə yalnız 

müvafiq olaraq borclunun və prinsipalın öz öhdəliyini yerinə yetirmədiyi halda 

aidiyyatı vəzifəni daşıyır, bu halda üç hüquqi münasibət mövcuddur. Buna görə 

də sözügedən Qaydalarda tapşırıq müqaviləsinin təminatı təsdiq edən sənəd 

kimi xatırlanması səhvdir. 

Nəhayət, tapşırıq müqaviləsini üçüncü şəxsin xeyrinə müqavilədən 

fərqləndirmək lazımdır. Hər iki müqaviləni birləşdirən amil əqddə iştirak 

etməyən şəxsin (müvafiq olaraq vəkalət verənin və üçüncü şəxsin) tələb hüququ 

əldə etməsindən ibarətdir. Xatırladırıq ki, üçüncü şəxsin xeyrinə müqavilə elə 

müqavilədir ki, onun tərəfləri borclunun icranı müqavilədə göstərilmiş və ya 

göstərilməmiş, öhdəliyin öz xeyrinə icrasını borcludan tələb etmək hüququ olan 

üçüncü şəxsə həyata keçirməli olduğunu müəyyənləşdirirlər (MM-nin 403.1-ci 

maddəsi). Bu müqavilələrin bir neçə fərqi mövcuddur. Əvvəla, tapşırıq 

müqaviləsi əsasında bağlanan əqd üzrə hüquq və vəzifələri yalnız vəkalət verən 

əldə edir. Əgər MM-də və ya müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, 

yaxud öhdəliyin mahiyyətindən hər hansı ayrı hal irəli gəlmirsə, üçüncü şəxsin 

xeyrinə bağlanmış müqavilənin icrasını isə həm kreditor, həm də üçüncü şəxs 

tələb edə bilər (MM-nin 403.2-ci maddəsi). Bundan başqa, əgər üçüncü şəxsin 

xeyrinə müqavilə üzrə üçüncü şəxsin həmin müqavilədə iştirakı onun öz 

iradəsindən asılıdırsa (MM-nin 403.7-ci maddəsinə görə üçüncü şəxs müqavilə 

üzrə ona verilmiş hüquqdan imtina etdikdə, kreditor həmin hüquqdan, əgər MM-

yə və müqaviləyə zidd deyilsə, istifadə edə bilər), tapşırıq müqaviləsi üzrə 

vəkalət verən isə hər bir halda vəkalət alanın bağladığı əqdin tərəfidir. Digər fərq: 

üçüncü şəxsin xeyrinə müqavilədə üçüncü şəxsin xeyrinə qeyd-şərt qoymuş tərəf, 

kontragentin razılığından asılı olmayaraq, müqavilədə göstərilən üçüncü şəxsi 

dəyişmək hüququnu saxlayır (MM-nin 403.4-cü maddəsi). 

 

3. Tapşırıq müqaviləsinin digər müqavilələrdən dəqiq fərqlənidirlməsi 

xarici elementli mülki hüquqi münasibətlərinə tətbiq olunmalı hüquq 

normalarının müəyyənləşdirilməsi üçün də çox vacibdir. ―Beynəlxalq xüsusi 

hüquq haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 25.1.7-ci 

maddəsinə əsasən tapşırıq müqaviləsi tərəfləri arasında həmin müqaviləyə 

tətbiq edilməli hüquq barədə razılıq olmadığı halda, müqaviləyə vəkalət 

alanın təsis olunduğu, yaşadığı və ya əsasən fəaliyyət göstərdiyi ölkənin 

hüququ tətbiq edilir. 
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Maddə 778. Tapşırığın məzmunu 

 

778.1. Vəkalət alan tapşırığı vicdanla icra etməli, bu zaman 

vəkalət verənin haqlı mənafelərini müdafiə etməlidir. 

778.2. Tapşırığın məzmunu birbaşa göstərilmədikdə, bağlanan 

əqdlərin və ya göstərilən xidmətlərin xarakteri ilə müəyyənləşdirilir. 

Məsələn, tapşırıqda onun icrasına aid hüquqi hərəkətlərin yerinə 

yetirilməsi səlahiyyəti göstərilməlidir. Üçüncü şəxslər üçün 

nümayəndəliyə aid müddəalar qüvvədə olur. 

778.3. Əgər vəkalət verən tapşırılmış əqdin icrası üçün hansısa 

göstərişlər vermişdirsə, vəkalət alan bu göstərişlərdən yalnız o halda 

kənara çıxa bilər ki, işin hallarına görə buna müvafiq icazə ala bilməsin 

və bundan əlavə, vəkalət verənin işin vəziyyətini bilsəydi, tapşırıqdan bu 

cür kənaraçıxmaya icazə verə biləcəyini ehtimal etmək üçün əsaslar 

olsun. Əgər bu cür əsaslar olmadan vəkalət alan vəkalət verənin ziyanına 

onun göstərişlərindən kənara çıxmışdırsa, o, vurulmuş zərərin əvəzini 

ödəməlidir. 

 

 Şərh edilən maddədə tapşırıq müqaviləsinin predmetinə bir qədər 

aydınlıq gətirilir. 

 

 778.1. 

 

 Tapşırıq müqaviləsi üzrə yaranan münasibətlər fidusiar xarakter 

daşıyır. Vəkalət alan ona verilən tapşırığı vicdanla (vicdanlılıq dərəcəsi 

barədə Bax MM-nin 779.2-ci maddəsinin şərhinə) icra etməli və bu zaman 

vəkalət verənin haqlı mənafelərini müdafiə etməlidir, o cümlədən maraqlar 

konfliktinə yol verməməlidir. Belə ki, MM-nin 359.3-cü maddəsinə əsasən 

vəkalət alan vəkalət verən adından şəxsən özü barəsində (yəni vəkalət verənlə 

özü arasında) əqdlər bağlaya bilməz. O, həmçinin kommersiya təmsilçiliyi 

(MM-nin 361.1-ci maddəsinə uyğun olaraq kommersiya təmsilçisi sahibkarlıq 

fəaliyyəti sahəsində müqavilələr bağlanarkən sahibkarları daimi və müstəqil 

surətdə təmsil edən şəxsdir) halı və qiymətli kağızlar bazarında brokerlik halı 

istisna olmaqla, eyni zamanda, təmsilçisi olduğu şəxs barəsində bu cür əqdlər 

bağlaya bilməz. Yəni kommersiya təmsilçisi və qiymətli kağızlar bazarının 

peşəkar iştirakçısı olan broker istisna olmaqla, iki vəkalət verənin təmsilçisi 

olan bir vəkalət alan həmin vəkalət verənlər arasında əqd bağlaya bilməz. 

MM-nin 1078-29.2-ci maddəsinə əsasən brokerin müştərisinin 

tapşırığını onun üçün daha əlverişli şərtlərlə yerinə yetirməyə maneəçilik 

törədən marağı varsa, broker tapşırığın icrasını dayandıraraq dərhal müştərini 

bu barədə xəbərdar etməli və müştərinin yeni tapşırığını icra etməlidir. MM-
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nin 1078-29.3-cü maddəsinə görə isə broker müvafiq tapşırığı alarkən onunla 

müştərinin maraqları arasında ziddiyyət barədə müştəriyə məlumat verməmiş-

dirsə və bu müştərinin maraqlarına ziyan vurmuşdursa, broker qanunverici-

liklə müəyyən edilmiş qaydada həmin zərəri öz hesabına ödəməyə borcludur. 

 

778.2. 

 

1. Şərh edilən bənd ilk növbədə tapşırıq müqaviləsinin predmeti 

baxımından maraq kəsb edir. Əgər MM-nin 777.1-ci maddəsində (Bax həmin 

maddənin şərhinə) tapşırıq müqaviləsinin predmeti əqd, iş və ya xidmətlərin 

icrası kimi müəyyən olunmuşdursa, burada artıq söhbət əqdlərin 

bağlanmasından və xidmətlərin göstərilməsindən gedir. Eyni zamanda misal 

şəklində olsa da hüquqi hərəkətlərin yerinə yetirilməsi xatırlanır. Əlbəttə, bu 

yanaşma tapşırıq müqaviləsinin həqiqi predmetinə daha yaxındır. Lakin 

nəzərə almaq lazımdır ki, hüquqi hərəkətlərin yerinə yetirilməsi olan əqdlərin 

bağlanılması ilə yanaşı göstərilən digər xidmətlər yalnız həmin əqdlərin 

bağlanmasına yardım məqsədini daşımalıdır (Bax MM-nin 777.1-ci 

maddəsinin şərhinin 4-5-ci hissələrinə). 

 

2. Şərh edilən bəndin ilk iki cümləsinin mənası tam anlaşılan deyil. 

Onların sağlam məntiqə uyğun yeganə təfsiri belə ola bilər ki, tapşırıq 

müqaviləsində vəkalət alanın bağlamalı olduğu əqdin bütün şərtləri müəyyən 

edilməyibsə, ən azı həmin əqdin növü göstərilməlidir. Bu halda tapşırığın 

məzmununu da elə həmin əqd növünün bağlanılması təşkil edir. Məsələn, 

tapşırıq müqaviləsində vəkalət alanın vəkalət verənin adından qiymətli 

kağızların alqı-satqısı müqaviləsi bağlamaq səlahiyyəti göstərilə bilər və bu 

kifayətdir. Bununla belə, həmin alqı-satqı müqaviləsinin konkret şərtləri 

(qiymətli kağızların növü, qiyməti, kontragentin adı və s.) də göstərilə bilər. 

 

3. Tapşırıq müqaviləsi yalnız vəkalət verənlə vəkalət alan arasında 

hüquqi münasibətləri tənzimləyir. Üçüncü şəxslər üçün vəkalət alanın vəkalət 

verən adından hər hansı səlahiyyətə malik olması etibarnamə ilə 

təsdiqlənməlidir (Bax bu fəslin giriş şərhinin 3-cü hissəsinə). Burada 

―nümayəndəlik‖ dedikdə təmsilçilik nəzərdə tutulur (Bax bu fəslin giriş 

şərhinin 1-ci hissəsinə). 

Beləliklə, tapşırıq müqaviləsi çərçivəsində, lakin etibarnamənin 

şərtlərindən kənarlaşan vəkalət alan vəkalət verən qarşısında öhdəliyini 

vicdanla yerinə yetirmiş hesab olunur. Tapşırıq müqaviləsinin şərtlərindən 

kənarlaşan, lakin etibarnamə çərçivəsində əqd bağlayan vəkalət alan vəkalət 

verən qarşısında öhdəliyini pozmuş hesab olunur, amma bağlanılan əqd üzrə 

hüquq və vəzifələri məhz vəkalət verən əldə edir. Məsələn, etibarnamədə 
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vəkalət alanın hər hansı qiymətli kağız almaq səlahiyyəti göstərilə bilər. 

Tapşırıq müqaviləsində isə alınmalı olan qiymətli kağızların növü və qiymət 

limiti müəyyən edilə bilər. Bu halda vəkalət alan fərqli qiymətli kağızı və ya 

müvafiq qiymətli kağızı limiti pozmaqla aldıqda, alqı-satqı müqaviləsi üzrə 

hüquq və vəzifələri vəkalət verən əldə edir. Vəkalət verənin pretenziyaları 

yalnız vəkalət alana ünvanlana bilər. 

Həm tapşırıq müqaviləsinin, həm də etibarnamənin şərtlərindən 

kənarlaşan vəkalət alanın bağladığı hər hansı əqd üzrə hüquq və vəzifə əldə 

edən o özüdür. 

 

778.3. 

 

1. Vəkalət alan vəkalət verənin tapşırığını dəqiq yerinə yetirməlidir. 

Lakin vəkalət verənin maraqları çərçivəsində (yəni vəkalət verənin bu cür 

kənaraçıxmaya icazə verə biləcəyini ehtimal etmək üçün əsaslar mövcuddur) 

o, onun göstərişlərindən kənarlaşa bilər. Bunun bir vacib şərti var: vəkalət 

alan obyektiv səbəblərdən vəkalət verənə müraciət edə bilməmiş və ya vəkalət 

verən onun müraciətinə vaxtında cavab verməmişdir. Analoji şərt Almaniya 

Mülki Qanunnaməsinin 665-ci maddəsində, İsveçrə Öhdəlik Qanununun 397-

ci maddəsində və Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 973-cü 

maddəsinin 2-ci bəndində də təsbit edilmişdir. 

Bu şərtə riayət edilmədən yol verilən kənaraçıxma üzrə vəkalət alan 

vəkalət verənə vurulan ziyanın əvəzini ödəməlidir. Məsələn, MM-nin 778.2-ci 

maddəsinin şərhinin 3-cü hissəsinin ikinci abzasında (Bax həmin şərhə) 

göstərilən misal üzrə vəkalət alan qiymətlərin alqı-satqısı üzrə vəkalət verənə 

vurulan ziyanın əvəzini ödəməlidir. 

 

2. Şərh edilən müqavilənin ingilis-amerikan hüquq sistemindəki 

analoqu olan agent müqaviləsi (Bax bu fəslin giriş şərhinin 4-cü hissəsinə) 

üzrə vəkalət alanın (agentin) vəkalət verənin (prinsipalın) göstərişlərindən 

qeyd edilən kənarlaşması məcburi təmsilçilik (agency of necessity) adlanır. 

Məhkəmə təcrübəsi bu cür təmsilçiliyə qarşı üç tələb irəli sürür: 1) vəkalət 

alanın hərəkətləri yeganə məqsədəuyğun hərəkətlərdir; 2) vəkalət alanın 

vəkalət verənlə əlaqə yaratmağa kifayət qədər vaxtı yoxdur; 3) vəkalət alan 

vicdanlı olaraq vəkalət verənin marağında hərəkət edir. 

 

Maddə 779. Vəkalət alanın məsuliyyəti 

 

779.1. Vəkalət alan tapşırığı qəsdən və ya ehtiyatsızlıq üzündən 

kifayət qədər vicdanla icra etməməsi nəticəsində vəkalət verənə dəyən 

zərər üçün məsuliyyət daşıyır. Əvəzsiz tapşırıq müqaviləsi üzrə vəkalət 
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alan, tapşırığı qəsdən və ya kobud ehtiyatsızlıq üzündən kifayət qədər 

vicdanla icra etməməsi nəticəsində vəkalət verənə dəyən zərər üçün 

məsuliyyət daşıyır. 

779.2. Vəkalət alanın məsuliyyət daşıdığı vicdanlılıq dərəcəsi 

aşağıdakılar nəzərə alınmaqla tapşırığın növü ilə müəyyənləşdirilir: 

779.2.1. peşə fəaliyyəti ilə bağlı risk və tapşırığın həyata 

keçirilməsi üçün zəruri olan xüsusi biliklər; 

779.2.2. vəkalət verənin bildiyi və ya bilməli olduğu, vəkalət alanın 

qabiliyyəti və keyfiyyətləri. 

 

Tapşırıq müqaviləsi üzrə hüquqi münasibətlərin fidusiar xaraktrerli 

olması vəkalət alanın məsuliyyətinə də təsir edir. 
 

779.1. 
 

Tapşırıq müqaviləsi əvəzli və əvəzsiz ola bilər (Bax MM-nin 783-cü 

maddəsinin şərhinə). Vəkalət alanın məsuliyyətinin dərəcəsi bundan asılıdır: 

belə ki, əvəzli tapşırıq müqaviləsi üzrə vəkalət alan tapşırığı qəsdən və ya 

ehtiyatsızlıq üzündən kifayət qədər vicdanla icra etməməsi nəticəsində vəkalət 

verənə dəyən zərər üçün məsuliyyət daşıyır. Əvəzsiz tapşırıq müqaviləsi üzrə 

isə vəkalət alan, tapşırığı qəsdən və ya kobud ehtiyatsızlıq üzündən kifayət 

qədər vicdanla icra etməməsi nəticəsində vəkalət verənə dəyən zərər üçün 

məsuliyyət daşıyır. 

Vəkalət alanın məsuliyyətinin dərəcəsinin tapşırıq müqaviləsinin 

əvəzliliyi faktorundan asılı olması Fransa Mülki Məcəlləsinin 1992-ci 

maddəsində də təsbit edilmişdir.  
 

779.2. 
 

Şərh edilən bənddə ―vicdanlılıq dərəcəsi‖ ifadəsi qeyri-korrektdir. 

Vicdanlılığın dərəcəsi olmur. Vicdan(lılıq) ya var, ya da ki, ümumiyyətlə 

yoxdur. Əslində şərh edilən bəndin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, vəkalət 

alanın məsuliyyətinin dərəcəsi aşağıdakılar nəzərə alınmaqla tapşırığın növü 

ilə müəyyənləşdirilir: 

1) peşə fəaliyyəti ilə bağlı risk və tapşırığın həyata keçirilməsi üçün 

zəruri olan xüsusi biliklər; 

2) vəkalət verənin bildiyi və ya bilməli olduğu, vəkalət alanın 

qabiliyyəti və keyfiyyətləri. 

Yəni vəkalət alanın fəaliyyəti onun peşəsi olduqda, yaxud onun 

müvafiq biliyə, qabiliyyətə və keyfiyyətlətə malik olması məlum olduqda, 

onun həmin bilik, qabiliyyət və keyfiyyətlərdən maksimal dərəcədə istifadə 

etməsi prezumpsiyası mövcuddur. Bu bilik, qabiliyyət və keyfiyyətlərdən 
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kifayət qədər istifadə etməyən vəkalət alan vəkalət verənin tapşırığını 

vicdansız icra etmiş hesab olunur. Məsələn, vəkalət alan hüquqşünasdırsa, 

fəaliyyət göstərdiyi sahədə müvafiq qanunvericiliyi mükəmməl şəkildə 

bilməlidir və vəkalət verənə dəyən zərərin qanunvericiliyi bilməməsi 

səbəbindən baş verməsinə istinad edə bilməz. 

 

Maddə 780. Vəkalət alanın şəxsi öhdəlikləri. Üçüncü şəxslər üçün 

məsuliyyət 

 

780.1. Vəkalət alan tapşırığı aşağıdakı hallar istisna olmaqla 

şəxsən özü icra etməlidir: 

780.1.1. vəkalət verən onu icranı üçüncü şəxslərə verməyə vəkil 

etdikdə; 

780.1.2. tapşırığın icrasının üçüncü şəxslərə verilməsi şəraitdən 

irəli gəldikdə; 

780.1.3. icranın bu cür verilməsi qəbul olunmuş işgüzar adətlərə 

uyğun gəldikdə. 

780.2. Əgər vəkalət alan əqdin icrasını və ya xidmətlərin 

göstərilməsini buna ixtiyarı çatmadan üçüncü şəxsə vermişdirsə, həmin 

şəxsin hərəkətləri üçün o öz hərəkətləri kimi məsuliyyət daşıyır. 

780.3. Əgər o, əqdin icrasını və ya xidmətlərin göstərilməsini buna 

ixtiyarı çataraq vermişdirsə, yalnız üçüncü şəxsin seçilməsi və 

təlimatlandırılması zamanı lazımi vicdanlılıq üçün məsuliyyət daşıyır, bu 

şərtlə ki, müqavilədə ayrı şərt qoyulmasın və işin hallarından ayrı şərt 

irəli gəlməsin. 

780.4. Hər bir halda vəkalət verən vəkalət alanın üçüncü şəxslərə 

qarşı malik olduğu tələbləri bilavasitə həmin üçüncü şəxslərə qarşı irəli 

sürə bilər. 

 

 Qeyd olunduğu kimi, tapşırıq müqaviləsi fidusiar münasibətləri 

tənzimləyir. Tərəflər arasındakı əlaqələr etibar əsasında qurulur. Buna görə 

də, bir qayda olaraq, vəkalət alan vəkalət verənin tapşırığını şəxsən özü yerinə 

yetirməlidir. Oxşar müddəalar Fransa Mülki Məcəlləsinin 1994-cü 

maddəsində, Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 664-cü maddəsində, İsveçrə 

Öhdəlik Qanununun 398-399-cu maddələrində və Rusiya Federasiyasının 

Mülki Məcəlləsinin 976-cı maddəsində də mövcuddur. 

 

780.1. 

 

Aşağıdakı hallarda vəkalət alan tapşırığın icrası vəzifəsini başqa şəxsə 

həvalə edə bilər: 
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1) vəkalət verən onu icranı üçüncü şəxslərə verməyə vəkil etdikdə;  

2) tapşırığın icrasının üçüncü şəxslərə verilməsi şəraitdən irəli 

gəldikdə; 

3) icranın bu cür verilməsi qəbul olunmuş işgüzar adətlərə uyğun 

gəldikdə. 

Bu halda üçüncü şəxslərə dair MM-nin 364-cü maddəsi (―Etibar 

edilmişi etibaretmə‖) nəzərə alınmalıdır. Həmin maddəyə görə etibarnamə 

verilmiş şəxs vəkil edildiyi hərəkətləri şəxsən özü etməlidir. O, etibarnamə ilə 

buna vəkil edildikdə və ya etibarnaməni verənin mənafelərinin qorunması 

üçün şəraitin buna məcbur etdiyi halda həmin hərəkətlərin icrasını başqa 

şəxsə etibar edə bilər. Səlahiyyətləri başqa şəxsə verən bunu etibarnaməni 

verənə bildirməli və səlahiyyətləri verdiyi şəxs barəsində ona lazımi məlumat 

verməlidir. Bu vəzifənin icra edilməməsi səlahiyyəti verənin üzərinə 

səlahiyyətləri verdiyi şəxsin hərəkətləri üçün öz hərəkətləri üçün olduğu kimi 

məsuliyyət qoyur. Etibar edilmişi başqasına etibaretmə qaydasında verilmiş 

etibarnamənin qüvvədə olma müddəti onun verilməsi üçün əsas götürülmüş 

etibarnamənin qüvvədə olma müddətindən artıq ola bilməz. 

 

780.2. 

 

MM-nin 780.1-ci maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) 

sadalanan hallar olmadıqda da, vəkalət alan tapşırığın icrasını üçüncü şəxsə 

həvalə edərsə, həmin şəxsin hərəkətləri üçün o öz hərəkətləri kimi məsuliyyət 

daşıyır. 

 

780.3. 

 

MM-nin 780.1-ci maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) 

sadalanan hallarda vəkalət alan tapşırığın icrasını üçüncü şəxsə həvalə 

etdikdə, həmin üçüncü şəxsin seçilməsi və təlimatlandırılması zamanı lazımi 

vicdanlılıq üçün məsuliyyət daşıyır, bu şərtlə ki, müqavilədə ayrı şərt 

qoyulmasın və işin hallarından ayrı şərt irəli gəlməsin. 

 

780.4. 

 

1. Tapşırığın icrası vəkalət alan tərəfindən üçüncü şəxsə həvalə 

edildikdə (əsaslı və ya əsassız), həmin üçüncü şəxsin vəkalət verənin adından 

çıxış etməsi prezumpsiyası mövcud olduğu üçün vəkalət verən vəkalət alanın 

üçüncü şəxslərə qarşı malik olduğu tələbləri bilavasitə həmin üçüncü şəxsə 

qarşı irəli sürə bilər. Analoji müddəa Fransa Mülki Məcəlləsinin 1994-cü 

maddəsində də təsbit edilmişdir. 
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2. Nəzərə almaq lazımdır ki, şərh edilən bənddə əslində qeyd edilən 

fikir fərqli ifadə olunub: ―Hər bir halda vəkalət verən vəkalət alanın üçüncü 

şəxslərə qarşı malik olduğu tələbləri bilavasitə həmin üçüncü şəxslərə qarşı 

irəli sürə bilər‖. Belə çıxır ki, güya söhbət tapşrıq müqaviləsi əsasında 

bağlanan əqdlərdəki üçüncü şəxslərdən gedir. Təbii ki, vəkalət alan əsaslı 

olaraq həmin əqdlərin bağlanmasını üçüncü şəxsə həvalə etdikdə, həmin 

əqdlər üzrə hüquq və vəzifələri məhz vəkalət verən əldə edir. Bunun əlavə 

təsbitinə ehtiyac da yoxdur. Əksinə, vəkalət alan əsassız olaraq həmin 

əqdlərin bağlanmasını üçüncü şəxsə həvalə etdikdə, həmin əqdlər üzrə hüquq 

və vəzifələri vəkalət alan əldə edir və buna görə də həmin əqdlər üzrə üçüncü 

şəxslərə qarşı vəkalət verənin hər hansı tələb irəli sürməsindən söhbət gedə 

bilməz. Şərh edilən bənddəki ―bilavasitə‖ sözü sübut edir ki, söhbət əslində 

bağlanan əqdlər üzrə üçüncü şəxslərdən deyil, vəkalət alanın tapşırığın 

icrasını həvalə etdiyi üçüncü şəxsdən gedir. 

 

Maddə 781. Vəkalət verənə informasiya və hesabat vermək 

vəzifəsi 

 

Vəkalət alan istənilən vaxt vəkalət verənin tələbi ilə ona tapşırığın 

icrası gedişi haqqında informasiya, habelə tapşırığın icrasından sonra 

hesabat verməlidir. 

 

Vəkalət alan tapşırığın icrası barədə vəkalət verənə tam və dolğun 

məlumat təqdim etməlidir. Bu məlumat iki cür ola bilər: 1) müqavilənin 

qüvvədə olduğu dövr ərzində istənilən vaxt vəkalət verənin tələbi ilə 

tapşırığın icrası gedişi haqqında informasiya; 2) tapşırığın icrasından sonra 

hesabat. Müvafiq məlumata təsdiqedici sənədlər də qoşulmalıdır. Məsələn, 

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin 9 

fevral 2000-ci il tarixli 026 saylı Əmri ilə təsdiq edilmiş ―Qiymətli kağızlarla 

alqı-satqı əqdlərinin qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları vasitəsi 

ilə bağlanma və qeydiyyatı qaydaları haqqında Əsasnamə‖nin 2.5-ci 

bəndində deyilir ki, tapşırıq müqaviləsinin yerinə yetirilməsi, brokerin 

müştəriyə əqdin bağlanması haqqında rəsmi bildirişin təqdim etməsidir. 

Şərh edilən maddə Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 666-cı maddəsini 

təkrarlayır. Oxşar müddəalar Fransa Mülki Məcəlləsinin 1993-cü 

maddəsində, İsveçrə Öhdəlik Qanununun 40-cı maddəsində və Rusiya 

Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 974-cü maddəsində də mövcuddur. 
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Maddə 782. Tapşırığın icrası nəticələrini vermək vəzifəsi 

 

782.1. Vəkalət alan tapşırığın icrası nəticəsində əldə olunanların 

hamısını vəkalət verənə verməyə borcludur. 

782.2. Vəkalət alan verilməsini gecikdirdiyi pulun üstünə faizlər 

hesablamağa borcludur. 

782.3. Əgər vəkalət alan vəkalət verənin hesabına öz adından 

üçüncü şəxslərə qarşı tələb hüquqları əldə etmişdirsə, bu hüquqlar 

vəkalət verənə öz növbəsində onun tapşırıq müqaviləsi üzrə hüquq 

münasibətlərindən irəli gələn bütün öhdəlikləri icra etməsindən sonra 

keçir. 

782.4. Vəkalət alanın ödəmə qabiliyyətinin olmadığı halda vəkalət 

verən saxlama hüququnu vəkalət alan üçün saxlamaqla, ondan öz 

adından, lakin vəkalət verənin hesabına əldə etdiyi daşınar əşyaları 

verməyi tələb edə bilər. 

 

 Tapşırıq müqaviləsinin icrasının nəticəsi hər hansı əmlakdır, yəni 

MM-nin 135.2-ci maddəsinə görə istənilən əşyaların və qeyri-maddi əmlak 

nemətlərinin toplusudur. MM-nin 135.5-ci maddəsinə əsasən başqa şəxslərə 

verilə bilən və ya sahibinə maddi fayda və ya başqa şəxslərdən nəyi isə tələb 

etmək hüququ vermək üçün nəzərdə tutulan tələblər və hüquqlar qeyri-maddi 

əmlak nemətləridir. Tapşırıq müqaviləsinin icrasının nəticəsi olan həm əşya, 

həm də qeyri-maddi əmlak neməti vəkalət verənə məxsusdur və ona 

verilməlidir. Analoji müddəa Fransa Mülki Məcəlləsinin 1993-cü 

maddəsində, Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 667-ci maddəsində və Rusiya 

Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 974-cü maddəsində də mövcuddur. 

  

782.1. 

 

Beləliklə, tapşırıq müqaviləsinin icrasının nəticəsi olan həm əşya, həm 

də qeyri-maddi əmlak neməti vəkalət verənə məxsusdur və ona verilməlidir. 

Buna görə də konkret olaraq qiymətli kağızlar bazarında vəkalət verənin 

maraqlarını qorumaq baxımdan MM-nin 1078-29.4-cü maddəsinin 

mövcudluğunun xüsusi səbəbi var. Həmin maddəyə əsasən brokerin 

müştərisinin tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı olmayan öhdəlikləri 

üzrə brokerə tətbiq edilən maddi tənbeh tədbirləri müştərinin brokerdə 

saxlanılan maddi vəsaitlərinə yönəldilə bilməz. Təbii ki, vəkalət alanın əldə 

etdiyi hüquq, o cümlədən mülkiyyət hüququ vəkalət verənə məxsusdur. Hər 

hansı şəxsin əşyalarına tutma yönəltmə dedikdə isə məhz ona mülkiyyət 

hüququ ilə mənsub olan əşyalar nəzərdə tutulur. Madam ki, vəkalət alan 

tapşırıq müqaviləsinin icrasından irəli gələn əşyaların mülkiyyətçisi deyil, 
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həmin əşyalara maddi tənbeh tədbirləri də yönəldilə bilməz. Bəs onda bu 

maddəyə ehtiyac hansı zərurətdən doğur? 

Məsələ burasındadır ki, vəkalət verən vəkalət alan vasitəsi ilə yalnız 

əvəzedilməz əşyalara mülkiyyət hüququnu dərhal əldə edir. Xatırladırıq ki, 

MM-nin 135.7-ci maddəsinə görə başqa əşyalardan yalnız özlərinə xas 

əlamətlərə görə ayrılmış fərdi-müəyyən əşyalar əvəzedilməz əşyalar sayılır. 

Növ əlamətlərinə görə fərqlənən, dövriyyədə adətən say, ölçü və ya çəki ilə 

müəyyənləşdirilən daşınar əşyalar əvəzedilən əşyalar sayılır. Məsələn, pul 

(kağız pul və ya qəpik) əvəz edilən əşyadır. Buna görə də, vəkalət alan olan 

broker vəkalət verən üçün əldə etdiyi kağız pulun və/və ya qəpiklərin 

mülkiyyətçisidir, çünki o, vəkalət verənə məhz həmin kağız pul və/və ya 

qəpikləri verməli deyil, yalnız onların təşkil etdiyi pul məbləğini verməlidir. 

Başqa sözlə, vəkalət verənin həmin pul məbləğinə olan hüququ əşya deyil, 

öhdəlik xarakterlidir. Deməli, bu halda vəkalət alanın əmlakına tutma 

yönəldikdə, vəkalət verənə çatası pul məbləği də formal olaraq onun əmlakı 

sayılır. MM-nin 1078-29.4-cü maddəsi isə buna məhəl qoymadan vəkalət 

verənin maraqlarını qoruyur. Lakin bu zaman əlbəttə ki, söhbətin məhz 

əvəzedilən əşyalardan getməsi vurğulanmalı idi. 

 

782.2. 

 

Vəkalət alan tapşırıq müqaviləsinin icrasının nəticəsi olan əmlakı vəka-

lət verənə dərhal verməlidir. Vəkalət alan bu vəzifəsinin icrasının gecikdirilmə-

si üçün məsuliyyət daşıyır və bunun nəticəsində vəkalət verənə vurulan zərərin 

əvəzini ödəməlidir. Konkret olaraq tapşırıq müqaviləsinin nəticəsi olan əmlak 

puldan ibarət olduqda, onun vəkalət verənə ötürülməsinin gecikdirilməsinə görə 

vəkalət alan vəkalət verənə əlavə olaraq özgəsinin pul vəsaitini saxlamağa görə 

faizlər də ödəməlidir (şərh edilən bənddə nədənsə yalnız faizlərin hesablanması 

təsbit edilsə də, təbii ki, həmin faizlərin ödənilməsi də ehtiva olunur). Analoji 

müddəa Fransa Mülki Məcəlləsinin 1996-cı maddəsində və Almaniya Mülki 

Qanunnaməsinin 668-ci maddəsində də mövcuddur. 

Hesablanan və ödənilən faizlərin miqdarı tapşırıq müqaviləsində nə-

zərdə tutula bilər. Əks halda, MM-nin 449-cu maddəsinə (―Pul öhdəliyinin 

icra edilməməsi üçün məsuliyyət‖) əsasən faizlərin miqdarı pul öhdəliyinin və 

ya onun müvafiq hissəsinin icra edildiyi gün üçün Azərbaycan Respublikası-

nın Milli Bankı tərəfindən müəyyənləşdirilən bank uçot dərəcəsi (―Azərbay-

can Respublikasının Milli Bankı haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qa-

nununun 31.1-ci maddəsində sadəcə ―uçot dərəcəsi‖ adlanır) ilə müəyyənləş-

dirilir. Borc məhkəmə qaydasında tutulduqda məhkəmə vəkalət verənin tələ-

bini qərarın çıxarıldığı gün üçün Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı tə-

rəfindən müəyyənləşdirilən bank uçot dərəcəsini əsas götürməklə ödəyə bilər. 
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782.3. 

 

Şərh edilən bəndə görə tapşırıq müqaviləsinin icrasının nəticəsi 

vəkalət alan tərəfindən vəkalət verənin hesabına öz adından əldə edilən 

üçüncü şəxslərə qarşı tələb hüquqları olduqda, bu hüquqlar vəkalət verənə öz 

növbəsində onun tapşırıq müqaviləsi üzrə hüquq münasibətlərindən irəli gələn 

bütün öhdəlikləri icra etməsindən sonra keçir. Əlbəttə, bu ədalətlidir. Lakin 

məsələnin qoyuluşu tapşırıq müqaviləsinin hüquqi konstruksiyasına uyğun 

deyil. Vəkalət alan bütün əqdləri vəkalət verənin adından bağlayır, buna görə 

də təbii olaraq, həmin əqdlər üzrə hüquq və vəzifə əldə edən tərəf də məhz 

vəkalət verəndir. Vəkalət alanın vəkalət verənin hesabına, lakin öz adından 

hüquq və vəzifə əldə etməsi komissiya müqaviləsinin (Bax MM-nin 44-cü 

fəslinin şərhinə) hüquqi konstruksiyasına uyğundur. 

 

782.4. 

 

1. MM-nin 782.3-cü maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) 

vəkalət alanın vəkalət verənin hesabına, lakin öz adından üçüncü şəxslərə 

qarşı tələb hüquqları əldə etməsi təsbit edilmişdirsə, şərh edilən bənddə 

vəkalət alanın vəkalət verənin hesabına, lakin öz adından daşınar əşya əldə 

etməsi nəzərdə tutulmuşdur. Məsələnin qoyuluşu tapşırıq müqaviləsinin 

hüquqi konstruksiyasına uyğun deyil. Vəkalət alan bütün əqdləri vəkalət 

verənin adından bağlayır, buna görə də təbii olaraq, həmin əqdlər üzrə hüquq 

və vəzifə əldə edən tərəf də məhz vəkalət verəndir. Vəkalət alanın vəkalət 

verənin hesabına, lakin öz adından hüquq və vəzifə əldə etməsi komissiya 

müqaviləsinin (Bax MM-nin 44-cü fəslinin şərhinə) hüquqi konstruksiyasına 

uyğundur. 

 

2. Şərh edilən bəndin mənasını başa düşmək mümkün deyil. Başa 

düşüləsi yalnız budur ki, vəkalət alanın ödəmə qabiliyyətinin olmadığı halda 

vəkalət verən ondan öz adından, lakin vəkalət verənin hesabına əldə etdiyi 

daşınar əşyaları verməyi tələb edə bilər. MM-nin 782.3-cü maddəsi (Bax 

həmin maddənin şərhinə) ilə analogiya üzrə ehtimal etmək olar ki, söhbət 

vəkalət verənin tapşırıq müqaviləsi üzrə hüquq münasibətlərindən irəli gələn 

bütün öhdəliklərini icra etməməsi halından gedir. Əks halda, vəkalət alanın 

ödəmə qabiliyyətinin olmadığını vurğulamağa nə ehtiyac var?! Təbii ki, 

vəkalət alan öz adından, lakin vəkalət verənin hesabına əldə etdiyi daşınar 

əşyaları öz öhdəliklərini yerinə yetirmiş vəkalət verənə verməlidir. Lakin 

hətta vəkalət alanın ödəmə qabiliyyətinin olmadığı halda belə, vəkalət verənin 

tapşırıq müqaviləsi üzrə hüquq münasibətlərindən irəli gələn bütün 

öhdəliklərini icra etmədiyi təqdirdə, vəkalət alanın nəyə görə həmin daşınar 
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əşyaları vəkalət verənə verməsi şübhəlidir. Bir tərəf öhdəliyini icra etmirsə, 

hansı əsasla digərindən bunu tələb edir? Bu halda vəkalət alanın öhdəliklərin 

icrasının təmin edilməsi üsulu olan saxlamadan istifadə etmək hüququ var. 

MM-nin 468.1-ci maddəsinə uyğun olaraq borcluya və ya borclunun 

göstərdiyi şəxsə verilməli əmlak kreditorda olduqda, əgər borclu həmin 

əmlakı ödəmək və ya kreditora bununla bağlı xərclərin və digər zərərin 

əvəzini ödəmək öhdəliyini vaxtında icra etməzsə, kreditorun həmin əmlakı 

müvafiq öhdəlik icra edilənədək saxlamaq ixtiyarı vardır. 

Bəlkə şərh edilən bənddə vəkalət verənin həmin daşınar əşyaları ona 

verməyi tələb edərkən onlara dair saxlama hüququnu vəkalət alanda saxlaması 

dedikdə elə məhz bu nəzərdə tutulur? Əvvəla, saxlama hüququ vəkalət alanda 

qalırsa, vəkalət verən nəyi tələb edir? Digər tərəfdən isə, vəkalət alana 

saxlama hüququnu vəkalət verən deyil, qanun verir. Buna görə də şərh edilən 

bənddə ―vəkalət verən saxlama hüququnu vəkalət alan üçün saxlamaqla‖ 

ifadəsinin hüquqi əhəmiyyəti yoxdur. Beləliklə, şərh edilən bəndin özü 

tamamilə əhəmiyyətsizdir. 

 

Maddə 783. Vəkalət alanın xərclərinin əvəzinin ödənilməsi və 

muzdu 

 

783.1. Vəkalət verən vəkalət alanın tapşırığı vicdanla icra edərkən 

çəkdiyi xərclərin əvəzini, o cümlədən faizləri ödəməli və onu bu məqsədlə 

götürdüyü öhdəliklərdən azad etməlidir. 

783.2. Vəkalət verən vəkalət alana yalnız o halda muzd ödəməlidir 

ki, bu, şərtləşdirilmiş olsun və ya belə qəbul edilmiş olsun, xüsusən o 

hallarda ki, şəraitə görə vəkalət alan müstəqil peşə fəaliyyəti şəklində bu 

cür əqdlər bağlayır və ya xidmətlər göstərir. 

783.3. Əgər bu Məcəllənin 783.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan 

hallarda muzdun miqdarı müəyyənləşdirilməyibsə, tarif olduqda bu 

tarifə uyğun muzd, tarif olmadıqda isə vəkalət alanın olduğu yerdə qəbul 

edilmiş muzd şərtləşdirilmiş muzd sayılır. 

 

 1. Tapşırıq müqaviləsi üzrə vəkalət verənin iki əsas vəzifəsi ola bilər: 

vəkalət alanın tapşırığın icrası ilə bağlı çəkdiyi xərclərin əvəzinin ödənilməsi 

və vəkalət alana muzdun ödənilməsi. Şərh edilən maddə məhz bu vəzifələri 

tənzimləyir. 

 Bununla belə, vəkalət verənin tapşırıq müqaviləsi üzrə digər vəzifələri 

də ola bilər: məsələn, tapşırığın icrasının nəticəsini ondan dərhal qəbul etmək, 

tapşırığın icrası üçün vəkalət alanın təmsilçilik səlahiyyətini bəlli edən şəraiti 

yaratmaq – konkret olaraq ona etibarnamə vermək və ya MM-nin 359.1-ci 
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maddəsinə müvafiq olaraq digər şəkildə (misal üçün pərakəndə satıcı və ya 

kassirə etibarnamə lazım deyil). 

 

 2. Nəzərə almaq lazımdır ki, vəkalət verənin qeyd edilən dörd 

vəzifəsindən yalnız birinin mövcudluğu tapşırıq müqaviləsinin ikitərəfli (yəni 

hər iki tərəfin debitor vəzifəsinin olmasına) olmasına dəlalət edir: vəkalət 

alana muzdun ödənilməsi, yəni tapşırıq müqaviləsinin əvəzli olması. Vəkalət 

verənin digər üç vəzifəsi isə – vəkalət alanın tapşırığın icrası ilə bağlı çəkdiyi 

xərclərin əvəzinin ödənilməsi, tapşırığın icrasının nəticəsinin ondan dərhal 

qəbul edilməsi və tapşırığın icrası üçün vəkalət alanın təmsilçilik səlahiyyətini 

bəlli edən şəraitin yaradılması – kreditor xarakterlidir (kreditor vəzifələridir). 

Çünki onlar şərti olaraq vəkalət verənin ―özü qarşısında vəzifələridir‖. 

İkitərəfli müqavilə üzrə hər iki tərəfin ona marağı olmalıdır. Əvəzsiz (vəkalət 

alana muzd ödənilmədikdə) tapşırıq müqaviləsi üzrə isə vəkalət verənin qeyd 

edilən hər üç vəzifəsi yarandıqda belə, müqaviləyə yalnız onun marağı var. 

Deməli, bu halda tapşırıq müqaviləsi birtərəflidir. 

 

783.1. 

 

1. Vəkalət alan tapşırığı vəkalət verənin nəinki adından, həmçinin 

hesabına icra edir. Buna görə də vəkalət verən vəkalət alanın tapşırığı 

vicdanla icra edərkən çəkdiyi xərclərin əvəzini, o cümlədən faizləri ödəməli 

və onu bu məqsədlə götürdüyü öhdəliklərdən azad etməlidir. Analoji müddəa 

Fransa Mülki Məcəlləsinin 2000-2001-ci maddələrində, Almaniya Mülki 

Qanunnaməsinin 670-ci maddəsində və Rusiya Federasiyasının Mülki 

Məcəlləsinin 975-ci maddəsində də mövcuddur. 

Ehtimal etmək olar ki, vəkalət alan vəkalət verəndən çəkilən xərclərə 

görə avansın da ödənilməsini tələb edə bilər. Almaniya Mülki Qanunna-

məsinin 669-cu maddəsində bu birmənalı şəkildə təsbit olunub. 

 

2. Şərh edilən bənddə faizlər dedikdə iki halı nəzərə almaq lazımdır. 

Birinci halda vəkalət alanın çəkdiyi xərclər onun kredit təşkilatından (və ya 

digər şəxsdən) aldığı kredit hesabına ola bilər. Bu halda vəkalət verən vəkalət 

alana həmin kredit üzrə faizləri ödəməlidir. 

İkinci halda isə vəkalət alanın çəkdiyi xərclər onun öz hesabına ola 

bilər. Bu halda faizlərin miqdarı müəyyən edilərkən MM-nin 21.2-ci 

maddəsinə əsasən əldən çıxmış fayda, yəni vəkalət alanın adi mülki dövriyyə 

şəraitində əldə edəcəyi gəlirləri nəzərə almaq lazımdır. Faktiki olaraq vəkalət 

alan vəkalət verənə borc (kredit) vermiş olur. Deməli, bu halda MM-nin 

439.3-cü maddəsi tətbiq edilməlidir: qanuna və ya müqaviləyə əsasən borcun 

üstünə faizlər hesablanmalı olduqda, əgər MM ilə və ya müqavilə ilə ayrı 
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qayda müəyyənləşdirilməyibsə, onlar iki faiz bəndi əlavə edilməklə 

Azərbaycan Respublikası Milli Bankı tərəfindən müəyyən edilən uçot 

dərəcəsi miqdarında, lakin ildə azı beş faiz miqdarında hesablanır.  
 

783.2. 
 

1. Qeyd edildiyi kimi, tapşırıq müqaviləsi yalnız əvəzli olduqda 

(vəkalət verən vəkalət alana muzd ödəməli olduqda) ikitərəflidir. Tapşırıq 

müqaviləsinin əvəzli və ya əvəzsiz olması prezumpsiyası birmənalı deyil. Belə 

ki, bir qayda olaraq, tapşırıq müqaviləsi əvəzsizdir. Lakin təbii ki, müqavilədə 

vəkalət alana muzdun ödənilməsi nəzərdə tutula bilər. Bununla belə, tapşırıq 

müqaviləsi yalnız bu halda əvəzli olmur, aşağıdakı halda onun əvəzli olması 

prezumpsiyası da mövcuddur: təcrübədə bu belə qəbul edilmişdir, xüsusən o 

hallarda ki, şəraitə görə vəkalət alan müstəqil peşə fəaliyyəti şəklində bu cür 

xidmətlər göstərir. Məsələn, əgər vəkalət alan kommersiya təmsilçisidirsə 

(yəni MM-nin 361.1-ci maddəsinə müvafiq olaraq sahibkarlıq fəaliyyəti 

sahəsində müqavilələr bağlanarkən sahibkarları daimi və müstəqil surətdə 

təmsil edən şəxsdirsə), ona muzdun ödənilməsi prezumpsiyası mövcuddur 

(MM-nin 361.2-ci maddəsinin analogiyası üzrə). 

 

 2. Müqayisə üçün qeyd edək ki, Fransa Mülki Məcəlləsinin 1986-cı 

maddəsinə əsasən tapşırıq müqaviləsinin əvəzsizliyi prezumpsiyası 

mövcuddur. Eyni yanaşma ABŞ-ın Luiziana ştatının Mülki Məcəlləsində də 

mövcuddur. İsveçrə Öhdəlik Qanununun 394-cü maddəsinə əsasən isə tapşırıq 

müqaviləsi üzrə muzd iki halda ödənilir: müqavilənin özündə nəzərdə 

tutulduqda və ya yerli adətlərdən irəli gəldikdə. Niderlandın və Kanadanın 

Kvebek əyalətinin mülki məcəllələrinə əsasən isə tapşırıq müqaviləsinin 

əvəzliliyi prezumpsiyası yalnız vəkalət alanın peşə və ya sahibkarlıq fəaliyyəti 

ilə bağlanılır. Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 972-ci maddəsinə 

uyğun olaraq tapşırıq müqaviləsinin, bir qayda olaraq, əvəzsizliyi 

prezumpsiyası, vəkalət alanın sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı olduqda isə 

əvəzliliyi prezumpsiyası mövcuddur. Təbii ki, müqavilədə tərəflər bu 

prezumpsiyaları inkar edə bilərlər. 

İtaliya Mülki Məcəlləsinə görə isə tapşırıq müqaviləsinin əzəzliliyi 

prezumpsiyası mövcuddur. 

Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 662-ci maddəsinə görə isə tapşırıq 

müqaviləsi həmişə əvəzsizdir. 

 

783.3. 

 

Əvəzli tapşırıq müqaviləsi üzrə vəkalət alana çatacaq muzdun miqdarı 

müəyyənləşdirilməyibsə, tarif olduqda bu tarifə uyğun muzd, tarif olmadıqda 
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isə vəkalət alanın olduğu yerdə qəbul edilmiş muzd şərtləşdirilmiş muzd 

sayılır. Burada MM-nin 398.3-cü maddəsini də rəhbər tutmaq lazımdır: əvəzli 

müqavilədə qiymət nəzərdə tutulmayıbsa və müqavilə şərtlərinə əsasən 

müəyyənləşdirilə bilməzsə, müqavilənin icrası üçün pul müqayisəyə gələ 

bilən hallarda oxşar mallar, işlər və ya xidmətlər üçün adətən alınan qiymət 

üzrə ödənilməlidir. 

 

Maddə 784. Vəkalət verənin məsuliyyəti 

 

Vəkalət verən tapşırığın icrası gedişində vəkalət alana dəyən zərər 

üçün, əgər zərərin onun təqsiri üzündən yaranmadığını sübuta yetirməsə, 

vəkalət alan qarşısında məsuliyyət daşıyır. 

 

Vəkalət alan vəkalət verənin tapşırığını sərbəst şəkildə icra edir. Buna 

görə də onun öz təqsiri ucbatından məruz qaldığı zərərə görə vəkalət verən 

məsuliyyət daşımır. Lakin vəkalət alana dəyən zərərin vəkalət verənin təsiri 

üzündən baş verməməsini sonuncu sübut etməlidir. Əks halda və təbii ki, 

zərər həqiqətən vəkalət verənin təqsiri üzündən vurulduqda, vəkalət verən 

vəkalət alan qarşısında məsuliyyət daşıyır və dəyən zərərin əvəzini 

ödəməlidir. 

Göründüyü kimi, şərh edilən maddə tapşırıq müqaviləsinin fidusiar 

xarakterli olmasını nəzərə alaraq, daha çox vəkalət alanı müdafiə edir. 

Müqayisə üçün qeyd edək, məsələn, Fransa Mülki Məcəlləsi (2000-ci maddə) 

və İsveçrə Öhdəlik Qanunu (402-ci maddə) bu məsələdə vəkalət alanı hətta 

daha çox müdafiə edir: vəkalət alanın təqsiri yoxdursa, tapşırığın icrası 

zamanı ona dəyən zərərin əvəzi vəkalət verən tərəfindən ödənilməlidir. Başqa 

sözlə, hər iki tərəfin də təqsiri olmadıqda belə, zərərin əvəzi vəkalət verən 

tərəfindən ödənilməlidir. 

 

Maddə 785. Tapşırıq müqaviləsi üzrə bir neçə şəxsin məsuliyyəti 

 

785.1. Əgər tapşırığı bir neçə şəxs birlikdə vermişsə, vəkalət alan 

qarşısında onlar birgə borclular kimi məsuliyyət daşıyırlar. 

785.2. Əgər tapşırığı icraya bir neçə şəxs birlikdə qəbul etmişsə, 

onlar birgə borclular kimi məsuliyyət daşıyır və vəkalət verəni yalnız 

birgə hərəkətlərlə mükəlləfiyyətli edə bilərlər, bu şərtlə ki, onlar 

tapşırığın icrasını üçüncü şəxslərə verməyə vəkil edilməsinlər. 

 

 Tapşırıq müqaviləsi üzrə vəkalət verən və/və ya vəkalət alan qismində 

bir neçə şəxs çıxış etdikdə, birgə borclular institutuna dair MM-nin müvafiq 

müddəaları tətbiq edilməlidir. Belə ki, MM-nin 500-ci maddəsinə (―Birgə 
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borclular və birgə öhdəliklər‖) əsasən əgər öhdəliyin icrası bir neçə şəxsə 

onlardan hər birini öhdəliyin tam icrasında iştirak etməyə borclu edən şəkildə 

həvalə edilirsə, kreditor isə yalnız birdəfəlik icranı tələb etmək hüququna 

malikdirsə, onlar birgə borclulardır. Birgə öhdəlik müqaviləyə, qanuna və ya 

öhdəlik predmetinin bölünməzliyinə əsasən əmələ gəlir. 

 MM-nin 501-ci maddəsinə (―Kreditorun icranı istənilən borcludan tələb 

etmək hüququ‖) görə kreditor öz arzusu ilə istənilən borcludan həm tam, həm 

də hissə-hissə icranı tələb edə bilər. Öhdəlik tam icra edilənədək qalan 

borcluların öhdəlikləri qüvvədə qalır. MM-nin 502-ci maddəsinə (―Birgə 

borclunun kreditor barəsində qarşılıqlı tələbi‖) uyğun olaraq birgə borclunun 

kreditora qarşı müqavilənin mahiyyətindən irəli gələn və ya yalnız özünün 

hüququ çatan, yaxud birgə borcluların hamısı üçün ümumi olan bütün qarşılıqlı 

tələbləri irəli sürmək ixtiyarı vardır. MM-nin 503-cü maddəsinə (―Borclulardan 

birinin öhdəliyi tam icra etməsinin nəticələri‖) müvafiq olaraq borclulardan 

birinin öhdəliyin tam icra etməsi qalan borcluları icradan azad edir. Borclunun 

kreditor qarşısında həyata keçirdiyi əvəzləşdirmə barəsində də eyni qayda 

qüvvədə olur. MM-nin 504-cü maddəsinə (―Digər birgə borclu ilə bağlı 

faktlardan istifadənin yolverilməzliyi‖) əsasən əgər öhdəlik münasibətlərinin 

mahiyyətindən ayrı qayda irəli gəlmirsə, birgə borclulardan biri ilə bağlı 

faktlardan yalnız həmin şəxs barəsində istifadə edilə bilər. 

 MM-nin 505-ci maddəsinə (―Birgə borclulardan biri barəsində iddia‖) 

görə birgə borclulardan biri barəsində iddia verilməsi kreditoru qalan 

borclular barəsində də iddia vermək hüququndan məhrum etmir. MM-nin 

506-cı maddəsinə (―İcranın qəbulunun ləngidilməsinin nəticələri‖) müvafiq 

olaraq kreditorun birgə borclulardan birindən icranın qəbulunu ləngitməsinin 

nəticələri qalan birgə borclular barəsində də qüvvədədir. Birgə borclulardan 

birinin icra müddətlərinə riayət etməməsinin nəticələrindən qalan birgə 

borclular barəsində istifadə oluna bilməz. MM-nin 507-ci maddəsinə (―Birgə 

borcluların vərəsələrinin hüquqları‖) uyğun olaraq əgər birgə borclulardan 

birinin bir neçə vərəsəsi vardırsa, onlardan hər biri tələbi öz miras payına 

mütənasib surətdə icra etməyə borcludur. Əgər tələb bölünməzdirsə, bu qayda 

tətbiq edilmir. MM-nin 508-ci maddəsinə (―Kreditorun tələbinin birgə 

borclulardan birinin borcu ilə birləşdirməsi‖) əsasən əgər kreditorun tələbi 

birgə borclulardan birinin borcu ilə birləşdirilirsə, qalan borclular barəsində 

öhdəliyə həmin borclunun payına düşən miqdarda xitam verilir. 

MM-nin 509-cu maddəsinə (―Borclulardan biri öhdəliyi tam icra 

etdikdə reqres qaydasında tələb hüququ‖) görə birgə öhdəliyi icra etmiş 

borclu, əgər müqavilədə və ya MM-də ayrı qayda müəyyənləşdirilməyibsə, 

qalan borclular barəsində onların paylarına mütənasib surətdə, lakin öz payı 

çıxılmaqla reqres qaydasında tələb hüququna malikdir. Əgər borcluların 

məsuliyyətinin həcmini müəyyənləşdirmək mümkün deyildirsə, onlar bir-biri 
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qarşısında eyni dərəcədə məsuliyyət daşıyırlar. Kreditor qarşısında birgə 

öhdəliyi icra edən birgə borcluya kreditorun digər borclulara qarşı tələbi, 

habelə MM-nin 196-cı maddəsində (―Kreditorun başqa şəxsə güzəşt edilən 

tələblərinin həcmii) nəzərdə tutulmuş qaydada kreditorun digər borclulara 

münasibətdə hüququ keçir. 

MM-nin 510-cu maddəsinə (―Birgə borclunun ödəniş qabiliyyəti 

olmamasının nəticələri‖) müvafiq olaraq əgər borclulardan birinin ödəniş 

qabiliyyəti olmazsa, ona düşən pay ödəniş qabiliyyətli bütün digər borclular 

arasında mütənasib surətdə bölüşdürülür. MM-nin 511-ci maddəsinə (―Birgə 

borclunun kompensasiyası‖) əsasən əgər birgə borclu birgə öhdəlikdən fayda 

götürmüşsə, belə fayda götürməmiş birgə borclu öz öhdəliyinin icrası üçün 

ondan təminat tələb edə bilər. MM-nin 512-ci maddəsinə (―Müddətin 

keçməsinin nəticələri‖) uyğun olaraq birgə borclulardan biri barəsində 

müddətin axımının dayandırılmasının və ya xitamının digər borclular 

barəsində qüvvəsi yoxdur. 

 

785.1. 

 

Şərh edilən bənd bu maddənin şərhinin girişindəki (Bax həmin şərhə) 

birinci hala aiddir: əgər tapşırığı bir neçə şəxs birlikdə vermişsə, vəkalət alan 

qarşısında onlar birgə borclular kimi məsuliyyət daşıyırlar. Analoji müddəa 

Fransa Mülki Məcəlləsinin 2002-ci maddəsində də mövcuddur. 

 

785.2. 

 

Şərh edilən bənd bu maddənin şərhinin girişindəki (Bax həmin şərhə) 

ikinci hala aiddir: əgər tapşırığı icraya bir neçə şəxs birlikdə qəbul etmişsə, 

onlar birgə borclular kimi məsuliyyət daşıyır və vəkalət verəni yalnız birgə 

hərəkətlərlə mükəlləfiyyətli edə bilərlər, bu şərtlə ki, onlar tapşırığın icrasını 

üçüncü şəxslərə verməyə vəkil edilməsinlər. Analoji müddəa Fransa Mülki 

Məcəlləsinin 1995-ci maddəsində də mövcuddur. 

 

Maddə 786. Tapşırıq müqaviləsinin qüvvəsinə xitam verilməsi 

 

786.1. Tapşırıq müqaviləsinin hər bir iştirakçısı istənilən vaxt 

müqaviləni ləğv edə bilər. Əgər müqavilə əvəzlidirsə, ləğvetməyə dair 

bildirişi verən tərəf digər tərəfin düşdüyü zərərin əvəzini ona ödəməlidir, 

bu şərtlə ki, müqavilənin ləğvinə səbəbin bilavasitə digər tərəfin hərəkəti 

nəticəsində baş verdiyini və ya həmin hərəkətlərlə bağlı olduğunu sübut 

etməsin. 
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786.2. Əgər müqavilədə ayrı şərt qoyulmayıbsa və ya tapşırığın 

xarakterindən ayrı şərt irəli gəlmirsə, vəkalət verən və ya vəkalət alan 

öldükdə, fəaliyyət qabiliyyətini itirdikdə və ya ödəniş qabiliyyəti olmayan 

elan edildikdə tapşırıq müqaviləsinə xitam verilir. 

786.3. Əgər tapşırıq müqaviləsinin qüvvəsinə bu Məcəllənin 786.2-

ci maddəsinə əsasən xitam verilməsi nəticəsində və ya vəkalət verənin 

təqsiri olmadan müqavilənin vəkalət alan tərəfindən ləğv edilməsi 

nəticəsində vəkalət verənin mənafelərinin müdafiəsi təhlükəyə məruz 

qalarsa, vəkalət alan, onun vərəsəsi və ya onun nümayəndəsi vəkalət 

verənin, onun vərəsəsinin və ya onun nümayəndəsinin tapşırıq müqaviləsi 

üzrə hüquq münasibətlərini davam etdirməyə qadir olmasınadək bu 

münasibətlərin davam etməsi qayğısına qalmalıdırlar. 

786.4. Tapşırıq müqaviləsinə xitam verilməsi vəkalət alana məlum 

olanadək onun həyata keçirdiyi əqdlərdən vəkalət verən və ya onun 

vərəsəsi üçün tapşırıq müqaviləsinə xitam verilmədiyi halda əmələ gələ 

bilən öhdəliklər əmələ gəlir. 

786.5. Əgər vəkalət alan tərəfindən müqaviləyə bilavasitə vəkalət 

verənin hərəkəti nəticəsində baş verən və ya həmin hərəkətlə bağlı olan 

səbəbə görə xitam verilirsə, vəkalət alan vəkalət verəndən görülmüş 

işlərin haqqını tələb edə bilər. 

786.6. Əgər vəkalət alan tərəfindən müqavilə bilavasitə vəkalət 

verənin hərəkəti nəticəsində baş verməyən və ya həmin hərəkətlə bağlı 

olmayan səbəbə görə ləğv edilirsə, vəkalət alan görülmüş işlərin haqqının 

ödənilməsini yalnız o halda tələb edə bilər ki, vəkalət verənin görülmüş 

işlərdə hansısa marağı olsun. 

 

 1. Tapşırıq müqaviləsinin məzmunu kimi, ona xitam vermə rejimi də bu 

öhdəlik növünün əsas xüsusiyyəti olan fidusiarlığı əks etdirir. Tapşırıq 

müqaviləsi üzrə fidusiarlıq birtərəfli olsa da, müqavilənin mövcudluğu eyni ilə 

həm etibar ediləndən, həm də ona etibar edəndən asılıdır. Buna görə də hər iki 

tərəfə münasibətdə eyni hallara dair analoji nəticələr müəyyən edilmişdir. 

 

 2. Tapşırıq müqaviləsi yalnız təmsilçilik əlaqələrinin daxili 

münasibətlərini (vəkalət verənlə vəkalət alan arasında) tənzimləyir. Üçüncü 

şəxslərə dair xarici münasibətlər isə etibarnamə ilə tənzimlənir. Buna görə də 

tapşırıq müqaviləsinə xitam verildikdə belə, qüvvədə olan etibarnamə 

əsasında bağlanan əqd üzrə hüquq və vəzifələri vəkalət verən əldə edir. Bu 

zaman vəkalət alan vicdansız hərəkət etmişdirsə (məsələn, etibarnaməni 

qaytarmamışdırsa), təbii olaraq vəkalət verən qarşısında məsuliyyət daşıyır. 

Analoji müddəa Fransa Mülki Məcəlləsinin 2005-ci maddəsində və Almaniya 

Mülki Qanunnaməsinin 674-cü maddəsində təsbit edilib. 
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786.1. 

 

1. Tapşırıq müqaviləsinin fidusiarlığı öhdəliklər və xüsusilə müqavilə 

öhdəlikləri üçün qeyri-adi olaraq birtərəfli qaydada ləğv edilməsinin 

təsbitində özünü daha qabarıq nümayiş etdirir. Bu qayda digər ölkələrin də 

qanunvericiliyində mövcuddur: Fransa Mülki Məcəlləsinin 2003-cü maddəsi, 

Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 671-ci maddəsi və Rusiya Federasiyasının 

Mülki Məcəlləsinin 977-ci maddəsi. Tərəflərin bu hüquqlarının 

məhdudlaşdırılmasına dair hər hansı razılaşma əhəmiyyətsizdir (Rusiya 

Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 977-ci maddəsinin 2-ci bəndində bu 

birbaşa təsbit edilmişdir). 

 

2. Birtərəfli qaydada ləğv edilən əvəzli tapşırıq müqaviləsi üzrə onu 

birtərəfli qaydada ləğv edən tərəf bunun nəticəsində digər tərəfin düşdüyü 

zərərin əvəzini ona ödəməlidir, bu şərtlə ki, müqavilənin ləğvinə səbəbin 

bilavasitə həmin digər tərəfin hərəkəti nəticəsində baş verdiyini və ya həmin 

hərəkətlərlə bağlı olduğunu sübut etməsin. Yəni həmin digər tərəfin təqsiri 

olmadıqda müqaviləni birtərəfli qaydada ləğv edən tərəf zərərin əvəzini 

ödəməlidir. Analoji müddəa Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 978-

ci maddəsində də mövcuddur. 

Fransa Mülki Məcəlləsinin 2007-ci maddəsində və Almaniya Mülki 

Qanunnaməsinin 671-ci maddəsində bu tələb yalnız vəkalət alana qarşı irəli 

sürülür (yəgin o məntiqlə ki, tapşırıq müqaviləsinin icrasında məhz vəkalət 

verən maraqlıdır). 

 

786.2. 

 

Şərh edilən bənd Fransa Mülki Məcəlləsinin 2003-cü maddəsi ilə eyni 

olaraq tapşırıq müqaviləsinə avtomatik olaraq xitam verilməsinin hər iki 

tərəfə aid olan üç əsasını müəyyən edir (əgər müqavilədə ayrı şərt 

qoyulmayıbsa və ya tapşırığın xarakterindən ayrı şərt irəli gəlmirsə): 

1) fiziki şəxs olan tərəf öldükdə; 

2) fiziki şəxs olan tərəf mülki hüquq fəaliyyət qabiliyyətini itirdikdə; 

3) hüquqi şəxs olan tərəf ödəniş qabiliyyətini itirdikdə. 

Qeyd etmək lazımdır ki, şərh edilən bənddə qeyd olunan hallarda 

müvafiq tərəfin fiziki və ya hüquqi şəxs olması nəzərdə tutulmayıb. Bu 

nəticəyə sağlam məntiq əsasında gəlmək mümkündür: hüquqi şəxs ölə və ya 

mülki hüquq fəaliyyət qabiliyyətini itirə, yaxud hüquqi şəxs ödəniş 

qabiliyyətini itirə bilməz (hər halda bizim qanunvericilik bunu nəzərdə 

tutmayıb). Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, tapşırıq müqaviləsinin tərəfi olan 

hüquqi şəxs ləğv edildikdə də həmin müqaviləyə avtomatik olaraq xitam 
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verilir. Bu həm MM-nin 559-cu maddəsindən (―Hüquqi şəxsin ləğvi 

nəticəsində öhdəliyin xitamı‖) irəli gəlir, həm də ona əsaslanır ki, ləğv edilmiş 

hüquqi şəxs mülki hüquq fəaliyyət qabiliyyətinə (şərh edilən bənddə 

göstərilən əsaslardan biri) malik deyil. 

Maraqlıdır ki, Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 672-673-cü 

maddələrinə əsasən vəkalət verənin ölümü və ya mülki hüquq fəaliyyət 

qabiliyyətini itirməsi, vəkalət alanın ölümündən fərqli olaraq, tapşırıq 

müqaviləsinə avtomatik xitam vermək üçün əsas deyil. Rusiya 

Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 977-ci maddəsinin 1-ci bəndinə görə isə 

tapşırıq müqaviləsinə avtomatik xitam verən hallar bunlardır: hər hansı fiziki 

şəxs olan tərəfin ölümü, mülki hüquq fəaliyyət qabiliyyətini tam və ya qismən 

itirməsi, habelə xəbərsiz itkin düşməsi. 

 

786.3. 

 

Şərh edilən bənd tapşırıq müqaviləsinin avtomatik olaraq (Bax MM-

nin 786.2-ci maddəsinin şərhinə) və ya vəkalət verənin təqsiri olmadan 

vəkalət alan tərəfindən birtərəfli qaydada (Bax MM-nin 786.1-ci maddəsinin 

şərhinə) ləğv edildiyi hallarda vəkalət verəni mümkün zərərdən qorunmasına 

yönəlib. Belə ki, müqavilənin bu cür ləğv edilməsi nəticəsində vəkalət verənin 

mənafelərinin müdafiəsi təhlükəyə məruz qalarsa, vəkalət alan, onun vərəsəsi 

və ya onun (vərəsənin) təmsilçisi (mətndə ―nümayəndəsi‖ yazılıb – Bax bu 

fəslin giriş şərhinin 1-ci hissəsinə) vəkalət verənin, onun vərəsəsinin və ya 

onun (vərəsənin) təmsilçisinin (mətndə ―nümayəndəsinin‖ yazılıb – Bax bu 

fəslin giriş şərhinin 1-ci hissəsinə) tapşırıq müqaviləsi üzrə hüquq 

münasibətlərini davam etdirməyə qadir olmasınadək bu münasibətlərin davam 

etməsi qayğısına qalmalıdırlar. 

 

786.4. 

 

Tapşırıq müqaviləsi üzrə vəkalət alan əqdləri vəkalət verənin adından 

bağlayır. Vəkalət alanın normal fəaliyyəti üçün onda vəkalət verənin bağlanan 

əqdlər üzrə hüquq və vəzifələrə sahib çıxacağı əminliyi olmalıdır. Buna görə 

də tapşırıq müqaviləsinə xitam verilməsi vəkalət alana məlum olanadək onun 

bağladığı əqdlər üzrə hüquq və vəzifələri vəkalət verən və ya onun vərəsəsi 

əldə edir, sanki tapşırıq müqaviləsinə hələ xitam verilməmişdir. 

 

786.5. 

 

Əgər vəkalət alan tərəfindən müqaviləyə bilavasitə vəkalət verənin 

hərəkəti nəticəsində baş verən və ya həmin hərəkətlə bağlı olan səbəbə görə 
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xitam verilirsə, əvəzli tapşırıq müqaviləsi üzrə vəkalət alan vəkalət verəndən 

göstərilmiş xidmətlərə görə muzd tələb edə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, 

şərh edilən bənddə söhbət görülmüş işlərdən gedir. Bunun səhv olması barədə 

bax MM-nin 777.1-ci maddəsinin şərhinin 4-5-ci hissələrinə. 

 

786.6. 

 

Əgər vəkalət alan tərəfindən müqavilə bilavasitə vəkalət verənin 

hərəkəti nəticəsində baş verməyən və ya həmin hərəkətlə bağlı olmayan 

səbəbə görə ləğv edilirsə, əvəzli tapşırıq müqaviləsi üzrə vəkalət alan 

göstərilmiş xidmətlərə görə muzdun ödənilməsini yalnız o halda tələb edə 

bilər ki, vəkalət verənin göstərilmiş xidmətlərdə hansısa marağı olsun. Qeyd 

etmək lazımdır ki, şərh edilən bənddə söhbət görülmüş işlərdən gedir. Bunun 

səhv olması barədə bax MM-nin 777.1-ci maddəsinin şərhinin 4-5-ci 

hissələrinə. 
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41-ci fəsil. BROKERLİK 

 

 

 1. Şərh edilən fəslin tapşırıq müqaviləsi haqqında fəsildən (Bax MM-

nin 40-cı fəslinin şərhinə) dərhal sonra yerləşməsi, habelə MM-nin 787.2-ci 

maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) əsasən brokerlik müqaviləsinə 

subsidiar qaydada tapşırıq müqaviləsi haqqında hüquqi normaların tətbiqi elə 

təəssürat yarada bilər ki, brokerlik tapşırıq müqaviləsinin növüdür. Əslində 

isə bu belə deyil. Tapşırıq müqaviləsi üzrə vəkalət alan vəkalət verənin 

adından əqd(lər) bağlayır (Bax MM-nin 777.1-ci maddəsinin şərhinin 5-ci 

hissəsinə), brokerlik müqaviləsi üzrə broker isə əqd(lər)in bağlanmasına 

bilavasitə əqd(lər)i bağlamadan yardım edir. Başqa sözlə, vəkalət alan hüquqi 

hərəkətləri və lazım gələrsə həmçinin faktiki hərəkətləri (Bax MM-nin 777.1-

ci maddəsinin şərhinin 5-ci hissəsinə), broker isə yalnız faktiki hərəkətləri 

yerinə yetirir. Vəkalət alanın hüquqi hərəkətləri təmsilçilik xarakteri daşıyır: 

o, vəkalət verənin təmsilçisidir. Brokerin faktiki hərəkətləri isə əsasən 

vasitəçilik xarakteri daşıyır: o, bir qayda olaraq, sifarişçinin vasitəçisidir. 

Beləliklə, tapşırıq müqaviləsi təmsilçilik haqqında, brokerlik müqaviləsi isə 

əsasən vasitəçilik haqqında müqavilədir. 

 MM-nin 40-cı fəslinin giriş şərhinin 2-ci hissəsində (Bax həmin şərhə) 

nəzəriyyədə təmsilçiliyin birbaşa və dolayısı formaları haqqında söz 

açılmışdır. Bu formaların fərqi ondan ibarətdir ki, birbaşa təmsilçilik halında 

təmsilçi öz hərəkətləri ilə bilavasitə təmsil edilən üçün hüquq və vəzifələr 

yaradır, dolayısı təmsilçilik halında isə təmsilçi öz hərəkətləri ilə hüquq və 

vəzifələri özü üçün yaradır və sonradan onları təmsil edilənə ötürür. Birbaşa 

təmsilçiliyə tapşırıq müqaviləsi aiddir və onun brokerlik müqaviləsindən 

fərqini artıq göstərdik. Dolayısı təmsilçiliyə isə komissiya müqaviləsi (Bax 

MM-nin 44-cü fəslinin şərhinə) aiddir. Qanunvericilik isə ümumiyyətlə 

komissiya müqaviləsi üzrə komisyonçunu hüquqi təmsilçi hesab etmir, çünki 

o, digər tərəf adından hüquq və vəzifə əldə etmir. Belə ki, MM-nin 359.2-ci 

maddəsində deyilir: ―Özgə mənafeyi üçün olsa da, öz adından fəaliyyət 

göstərən şəxslər (kommersiya vasitəçiləri, müflisləşmə zamanı müsabiqə 

idarəçiləri, vərəsəlik zamanı vəsiyyət icraçıları və i.a.), habelə gələcəkdə 

mümkün ola biləcək əqdlər barəsində danışıqlara başlamağa vəkil edilmiş 

şəxslər təmsilçi deyildirlər‖. 

Göründüyü kimi, qanunvericiliyin təmsilçilik (nəzəriyyənin isə birbaşa 

təmsilçilik) institutuna nə komisyonçu, nə də broker aid deyil. Bununla belə, 

onların da arasında mühüm fərq mövcuddur: komisyonçu öz adından olsa da, 

komitentin hesabına əqd(lər) bağlayır (Bax MM-nin 808.1-ci maddəsinin 

şərhinə), broker isə əqd(lər)in bağlanmasına bilavasitə əqd(lər)i bağlamadan 
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yardım edir. Başqa sözlə, komisyonçu hüquqi hərəkətləri və lazım gələrsə 

həmçinin faktiki hərəkətləri, broker isə yalnız faktiki hərəkətləri yerinə yetirir. 

Həm tapşırıq, həm də komissiya müqavilələri özgə işlərini aparma 

öhdəlikləri qrupuna aiddir. Birbaşa təmsilçiliyə ticarət nümayəndəliyi 

(agentliyi) müqaviləsi (Bax MM-nin 42-ci fəslinin şərhinə) də aiddir və eyni 

zamanda vasitəçilik xidmətlərini də ehtiva edir (Bax MM-nin 789.1-ci 

maddəsinin şərhinə). Brokerlik müqaviləsi üzrə isə özgə işləri aparılmır, 

onların aparılmasına yalnız yardım edilir. 

 

 2. Əlbəttə, qanunvericiliklə yalnız birbaşa təmsilçiliyin tanınması və 

dolayısı təmsilçilik zamanı da bir növ iqtisadi vasitəçiliyin mövcud olması 

dolayısı təmsilçiliklə bağlı öhdəliklərin (məsələn, komissiya müqaviləsinin) 

və brokerlik müqaviləsinin şərti olaraq vasitəçilik öhdəlikləri qrupuna aid 

edilməsinə sövq edə bilər. Lakin ―vasitəçilik‖ terminini geniş anlamda başa 

düşsək, birbaşa təmsilçiliyi (yəni qanunvericiliyin başa düşdüyü təmsilçiliyi, 

məsələn, tapşırıq müqaviləsini) də bura aid etmək olar. Bu halda ―vasitəçilik‖ 

termini hüquqi aktuallığını tamamilə itirmiş olacaq. 

 Buna görə də xarici ölkələrin də qanunvericiliyi ―vasitəçilik‖ dedikdə 

yalnız faktiki hərəkətləri başa düşür və hüquqi hərəkətləri bura daxil etmir. 

Yəni əgər müvafiq əqdin bağlanmasında iradə ifadə edən tərəf ―vasitəçi‖dirsə, 

o artıq vasitəçi deyil, vəkalət alan, komisyonçu və ya ticarət nümayəndəsidir 

(agentidir). Çünki MM-nin 324.1-ci maddəsinə əsasən mülki hüquq 

münasibətinin əmələ gəlməsinə, dəyişdirilməsinə və ya xitamına yönəldilmiş 

birtərəfli, ikitərəfli və ya çoxtərəfli iradə ifadəsi əqd deməkdir. Vasitəşi isə 

əqd bağlamaq səlahiyyətinə malik deyil, başqa sözlə, hüquqi əhəmiyyət kəsb 

edən iradə ifadə edicisi deyil. 

 

 3. Nəzərə almaq lazımdır ki, şərh edilən fəslin həsr olunduğu brokerlik 

müqaviləsinin predmeti əsasən vasitəçilik olsa da, yalnız ondan ibarət deyil. 

Bu barədə ətraflı bax MM-nin 787.1-ci maddəsinin şərhinə. Bu da onunla 

bağlıdır ki, ədqin bağlanmasında yardım yalnız vasitəçilikdən ibarət deyil. 

 

 4. Şərh edilən fəsil Almaniya Mülki Qanunnaməsinin ―Maklerlik 

müqaviləsi‖ adlanan ikinci kitabının yeddinci bölməsinin 8-ci fəsli (652-656-

cı maddələr) əsasında hazırlanmışdır. Buna görə də bu fəslin şərhi əsnasında 

müvafiq müqayisələr aparılacaqdır. Burada isə müqavilənin adlarının 

fərqlənməsi üzərində ətraflı dayanacağıq. Göründüyü kimi, mənşəyi eyni olan 

müqavilə Almaniyada (İsveçrə Öhdəlik Qanununda və Avstriya 

qanunvericiliyində də) ―maklerlik‖, bizdə isə ―brokerlik‖ adlanır. 

 Bu ad fərqi yalnız zövq məsələsi olsaydı, onun üzərində ətraflı 

dayanmaq zərurəti olmazdı. Lakin təəssüf ki, bu belə deyil. Məsələ 
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burasındadır ki, ―broker‖ sözü Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyində faktiki hərəkətəri (vasitəçilik və digər yardım) deyil, 

əsasən məhz hüquqi hərəkətləri həyata keçirən şəxsə dair istifadə olunur. 

  

 5. Şərh edilən müqavilə növü məhz bu MM-nin qəbulu ilə 

tənzimlənməyə başlamışdır. Bununla belə, qanunvericiliyimizdə ―broker‖ 

sözü aşağıdakı hallarda hüquqi hərəktləri həyata keçirən şəxsi nəzərdə tutur: 

1) Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət növü olan brokerlik 

fəaliyyəti MM-nin 992-1.7-ci maddəsinə əsasən ―müştərinin hesabına tapşırıq 

və ya komisyon müqaviləsi əsasında müvəkkil və ya komisyonçu kimi 

fəaliyyət göstərən, həmin müştərinin mənafeyi üçün qiymətli kağızlarla alqı-

satqı əqdlərinin bağlanması üzrə qiymətli kağızlar bazarında peşəkar 

fəaliyyətdir‖. Burada ―komisyon müqaviləsi‖ dedikdə təbii ki, komissiya 

müqaviləsi (Bax MM-nin 44-cü fəslinin şərhinə) nəzərdə tutulur (bizim MM-

nin bir fəslinin digərindən ―xəbərsiz‖ olması adi bir haldır!). Əsas odur ki, 

qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı olan broker məhz hüquqi 

hərəkətləri həyata keçirən şəxs kimi tərif olunur, çünki tapşırıq müqaviləsi 

üzrə vəkalət alan və komissiya müqaviləsi üzrə komisyonçu hüquqi 

hərəkətləri yerinə yetirirlər. 

 Maraqlıdır ki, elə MM-nin özündə qiymətli kağızlar bazarının peşəkar 

iştirakçısı olan brokerin müştəriləri ilə bağladığı ―broker xidmətinin 

göstərilməsi haqqında müqavilə‖ də xatırlanır (MM-nin 1078-29.7-ci 

maddəsi). Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət 

Komitəsinin 04 avqust 2003-cü il tarixli Əmri ilə 

təsdiq edilmiş ―Qiymətli kağızlar bazarında broker fəaliyyətinin həyata 

keçirilməsi Qaydaları‖nın 2.1-ci bəndində həmin müqavilə konkret olaraq 

―broker müqaviləsi‖ adlanır. Həmin Qaydaların 3.2-3.3-cü bəndləri broker 

müqaviləsinin mahiyyətinə aydınlıq gətirir: onun məzmununu tapşırıq və ya 

komissiya müqaviləsi təşkil edir. Başqa sözlə, söhbət əlahiddə broker 

müqaviləsindən getmir. Amma elə məhz bunun özü də müəmmalıdır: əgər 

söhbət tapşırıq və ya komissiya müqaviləsindən gedirsə, niyə broker 

müqaviləsi adlandırılır?! Yenə broker müqaviləsi dedikdə tapşırıq və 

komissiya müqavilələrinin ünsürlərini birləşdirən qarışıq müqavilə (MM-nin 

390.4-cü maddəsinə müvafiq) nəzərdə tutulsaydı, bu başa düşülən olardı 

(halbuki, yenə də əlahiddə müqavilə növündən danışmaq olmazdı). Lakin 

Qaydaların 6.1.2-ci bəndinə görə broker müqaviləsində broker fəaliyyətinin 

tapşırıq və ya komissiya (məhz alternativ kimi) müqaviləsinin şərtlərinin 

əsasında göstərməsi qeyd olunmalıdır. 

 2) Əmtəə birjasının peşəkar iştirakçısı olan broker ―Əmtəə birjası 

haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 2-ci maddəsinə əsasən 

―birja əqdlərinin müəyyənləşdirilmiş qaydada müştərinin adından onun 
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hesabına, müştərinin adından öz hesabına, yaxud öz adından müştərinin 

hesabına bağlanmasını həyata keçirən birja vasitəçisidir‖. Həmin Qanunda 

brokerlə bərabər diler də ―birja vasitəçisi‖ adlanır. Bu fəslin giriş şərhinin 2-

ci hissəsində (Bax həmin şərhə) ―vasitəçilik‖ termininin geniş mənada başa 

düşülməsinin hüquqi cəhətdən məqsədəuyğun olmadığına toxunmuşduq. 

―Birja vasitəçisi‖ anlayışı da bu qəbildəndir. Göründüyü kimi, əmtəə 

birjasının brokeri əslində vasitəçiliklə deyil (halbuki, əlbəttə, bu fəaliyyətlə də 

məşğul ola bilər), əsasən məhz hüquqi hərəkətlərin yerinə yetirilməsi ilə 

məşğul olur. Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı olan broker kimi, 

o da həqiqətdə tapşırıq, yaxud ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) və/və ya 

komissiya müqavilələri bağlayır. 

3) Gömrük işinin peşəkar iştirakçısı olan gömrük brokeri Azərbaycan 

Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin 17-ci maddəsinin 23-cü bəndinə əsasən 

―Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılan və 

gömrük işi sahəsində müəyyən haqq almaqla vasitəçilik edən hüquqi şəxs‖dir. 

Lakin həmin Məcəllənin 157-ci maddəsində deyilir: ―Gömrük brokerinin 

təmsil etdiyi şəxsin tapşırığı ilə və onun hesabına öz adından gömrük 

rəsmiləşdirilməsi üzrə hər cür əməliyyat aparmaq və gömrük işi sahəsində 

digər vasitəçilik funksiyalarını yerinə yetirmək hüququ vardır‖. Göründüyü 

kimi, burada vasitəçilik dedikdə yalnız faktiki hərəkətlər başa düşülmür, çünki 

gömrük brokerinin ―təmsil etdiyi şəxsin‖ hesabına, lakin öz adından müəyyən 

əməliyyat aparması (yəni əqd bağlaması) nəzərdə tutulur (gömrük brokerinin 

fəaliyyət növləri Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1 may 1998-

ci il tarixli 101 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Gömrük brokeri haqqında 

Əsasnamə‖də təsbit edilmişdir). Məlumdur ki, bu, komissiya müqaviləsinin 

hüquqi konstruksiyasına uyğundur (Bax MM-nin 808.1-ci maddəsinin 

şərhinə): komisyonçu öz adından, lakin komitentin hesabına əqd(lər) 

bağlamağı öhdəsinə götürür. Maraqlıdır ki, burada gömrük brokerinin 

müştərisini təmsil etməsi qeyd olunur, halbuki, MM-nin 359-cu maddəsi 

(―Əqdlərdə təmsilçilik anlayışı‖) dolayısı təmsilçiliyi təmsilçilik hesab etmir 

(Bax MM-nin 40-cı fəslinin giriş şərhinin 2-ci hissəsinə). Hər bir halda 

gömrük brokerinin sadə vasitəçi olmaması tam aydınlaşır. 

4) Sığorta bazarının peşəkar iştirakçısı olan sığorta brokerinə 

gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, sığorta qanunvericiliyi ümumiyyətlə 

bütün anlayışları tamamilə qarışdırmışdır. Belə ki, ―Sığorta fəaliyyəti 

haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 82-ci maddəsinə əsasən 

sığorta agentləri və sığorta brokerləri sığorta vasitəçiləri hesab edilir. Sığorta 

agenti sığortaçının adından və onun verdiyi səlahiyyətlər daxilində sığorta 

müqavilələrinin bağlanmasında, davam etdirilməsində və ya yenilənməsində, 

habelə tərəflər arasında danışıqların aparılmasında vasitəçilik fəaliyyəti 

göstərən fiziki, yaxud hüquqi şəxsdir. Sığorta brokeri sığorta məsələləri, o 
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cümlədən danışıqların aparılması, sığorta müqaviləsinin davam etdirilməsi və 

ya yenilənməsi, risklərin yerləşdirilməsi ilə əlaqədar vasitəçilik fəaliyyəti 

göstərən, sığorta müqavilələrinin bağlanmasına və sığorta tələbinə dair 

məsləhətlər verən fiziki, yaxud hüquqi şəxsdir. Beləliklə, həmin maddəyə 

əsasən sığorta vasitəçilərinin xidmətləri vasitəçilik, yaxud məsləhət xarakteri 

daşıyır. Qanunun digər müddəalarından, habelə MM-nin 50-ci fəslinin 4-cü 

paraqrafından (―Sığorta vasitəçiliyi‖) bəlli olur ki, sığorta agenti sığortaçıya, 

sığorta brokeri isə, bir qayda olaraq, sığortalıya xidmət göstərir. 

Burada diqqəti cəlb edən sığorta brokerindən fərqli olaraq, sığorta 

agentinin vasitəçiliyi sığortaçının adından həyata keçirməsidir. Bir şəxsin 

digərinin adından fəaliyyəti artıq təmsilçilikdir və hansısa əqdlərin 

bağlanmasını ehtiva edir. Başqa sözlə, güman etmək olar ki, sığorta agentinə 

dair ―vasitəçilik‖ termini geniş mənada istifadə olunur və həm hüquqi 

(halbuki, Qanunda buna dair digər təsdiqedici müddəa yoxdur), həm də faktiki 

vasitəçiliyi əhatə edir. Sığorta brokerinə dair isə ―vasitəçilik‖ termininin sırf 

faktiki hərəkətləri əhatə etməsini fikirləşmək olar. Lakin bir normativ-hüquqi 

aktda eyni termin (―vasitəçilik‖) fərqli mənalarda istifadə oluna bilərmi? 

Qanunvericilik texnikası prinsiplərinə görə istifadə edilməməlidir. 

Məsələyə tam aydınlıq gətirmək üçün MM-yə müraciət edək. MM-nin 

937.1-ci maddəsinə görə ―sığorta (təkrarsığorta) müqaviləsi tərəflər arasında 

həm birbaşa, həm də sığorta vasitəçilərinin – sığorta agentlərinin və ya sığorta 

brokerlərinin xidmətindən istifadə etməklə bağlana bilər‖. Burada ―sığorta 

vasitəçilərinin‖ məhz hüquqi hərəkətlər yerinə yetirməsi (əqd bağlaması) artıq 

şübhə doğurmur: çünki faktiki vasitəçilərin köməyi ilə bağlanılan sığorta 

müqaviləsi də birbaşa bağlanmış hesab olunur. Buradan isə belə çıxır ki, 

sığorta agentlərinin və ya sığorta brokerlərinin xidmətindən istifadə etməklə 

bağlanılan sığorta müqaviləsi birbaşa bağlanmır, başqa sözlə, təmsilçilərin 

vasitəsi ilə bağlanır. 

MM-nin 937.2-937.3-cü maddələri bu mülahizəni təsdiqləyir: 

―937.2. Sığortaçı aşağıdakı sığorta əməliyyatlarında onun adından 

çıxış edən sığorta agentinin vasitəçilik xidmətlərindən istifadə edə bilər: 

937.2.1. sığorta müqavilələrinin bağlanması və bununla əlaqədar 

sövdələşmələrin aparılması; 

937.2.2. sığorta müqaviləsinin davam etdirilməsi və ya yenilənməsi ilə 

bağlı sövdələşmələrin aparılması. 

937.3. Sığorta brokeri sığortalını (təkrarsığortalını) sığortaçı 

(təkrarsığortaçı) ilə münasibətlərdə təmsil etməklə aşağıdakı sığorta 

əməliyyatlarında vasitəçilik edə bilər: 

937.3.1. sığorta (təkrarsığorta) müqavilələrinin bağlanması və bununla 

əlaqədar sövdələşmələrin aparılması; 
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937.3.2. sığorta (təkrarsığorta) müqavilələrinin davam etdirilməsi və 

ya yenilənməsi ilə bağlı sövdələşmələrin aparılması; 

937.3.3. sığorta (təkrarsığorta) müqavilələrinin həyata keçirilməsi, o 

cümlədən sığorta (təkrarsığorta) tələbləri və sığorta ödənişləri üzrə 

sövdələşmələrin aparılması və (və ya) məsləhətlərin verilməsi‖. 

Fikir verin ki, ―Sığorta fəaliyyəti haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 82-ci maddəsi kimi, burada da sığorta 

brokerindən fərqli olaraq, sığorta agentinin sığortaçının adından çıxış edə 

bilməsi vurğulanır. Lakin bu fərqin əhəmiyyəti artıq yoxdur. Çünki, əvvəla, 

bunun əvəzində sığorta brokerinin sığortalını təmsil etməsi qeyd olunur 

(937.3-cü maddə). MM-nin 359-cu maddəsi (―Əqdlərdə təmsilçilik anlayışı‖) 

isə vasitəçiliyi təmsilçiliyə aid etmir. Digər tərəfdən isə, hər ikisinin 

―vasitəçilik‖ xidmətlərinə o cümlədən sığorta müqavilələrinin bağlanması və 

bununla əlaqədar sövdələşmələrin aparılması, habelə sığorta müqaviləsinin 

davam etdirilməsi və ya yenilənməsi ilə bağlı sövdələşmələrin aparılması 

daxildir. Başqa sözlə, sövdələşmə bilavasitə müqavilənin bağlanmasından 

fərqləndirilmişdir. Deməli, sığorta vasitəçiləri müştərinin adından əqd 

bağlamaq səlahiyyətinə də malik ola bilər. 

Nəhayət, MM-nin 938-ci maddəsi bu fikri tam təsdiqləyir: ―Sığorta 

müqaviləsi sığorta agenti vasitəsilə bağlandıqda, sığorta agenti müqaviləni 

həmin sığortaçının adından yalnız onun yazılı qaydada verdiyi səlahiyyət 

əsasında imzalaya bilər. Sığorta (təkrarsığorta) müqaviləsi sığorta brokeri 

vasitəsilə bağlandıqda, müqavilə sığortaçı və sığortalı tərəfindən və ya 

sığortalının (təkrarsığortalının) yazılı qaydada verdiyi səlahiyyət əsasında 

sığorta brokeri tərəfindən imzalana bilər. Sığorta (təkrarsığorta) müqaviləsi 

sığorta vasitəçiliyi ilə bağlandıqda, həmin müqavilədə müvafiq olaraq sığorta 

agentinin və ya sığorta brokerinin adı, (fiziki şəxsdirsə, həmçinin soyadı) və 

ünvanı göstərilməlidir‖. Burada müqaviləni bağlamaq üçün verilməli olan 

səlahiyyət dedikdə, əlbəttə ki, etibarnamə nəzərdə tutulur. Belə də yazılmalı 

idi? Bəli, əgər ehtiyac olsaydı. Əslində isə buna ciddi ehtiyac heç yoxdur da: 

təbii ki, hər bir təmsilçi üçüncü şəxs qarşısında öz səlahiyyətlərini etibarnamə 

ilə təsdiqləməlidir. Lakin hazırda bizim üçün əhəmiyyətli olan digər məsələdir: 

―sığorta vasitəçiləri‖ əslində hüquqi hərəkətləri də həyata keçirə bildikləri üçün 

hüquqi mənada vasitəçi hesab oluna bilməzlər. Onların fəaliyyəti daha çox 

tapşırıq və ya ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqavilələrini (Bax MM-nin 40 

və 42-ci fəsillərinin şərhinə) xatırlayır. Deməli, ―broker‖ sözü burada da şərh 

edilən fəsildən fərqli mənada istifadə edilir. 

5) Ticarət gəmiçiliyi sahəsində peşəkar iştirakçı olan dəniz brokerinin 

də anlayışı birmənalı deyil. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Ticarət 

Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 188-ci maddəsində deyilir: ―Dəniz vasitəçiliyi müqa-

viləsinə görə vasitəçi (dəniz brokeri) sifarişçinin adından və onun hesabına 
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gəmilərin alqı-satqı müqavilələri, dənizlə yük daşınması müqavilələri, fraxtet-

mə və yedəkləmə, habelə dəniz sığorta müqavilələri bağlanarkən vasitəçilik 

xidmətləri göstərir‖. Bir tərəfdən dəniz brokerinin sifarişçinin adından çıxış 

etməsi (bu artıq təmsilçilikdir), digər tərəfdən isə vasitəçilik xidmətləri gös-

tərməsi qeyd olunur. Bəlkə burada da vasitəçilik geniş mənada başa düşülür? 

Həmin Məcəllənin 181-ci maddəsində dəniş agentliyi müqaviləsinin 

də anlayışı verilir: ―Dəniz agentliyi haqqında müqaviləyə görə dəniz agenti 

haqq müqabilində gəmi sahibinin tapşırığı əsasında və onun hesabına öz 

adından və ya gəmi sahibinin adından müəyyən limanda və ya müəyyən 

ərazidə hüquqi və digər hərəkətləri etməyi öhdəsinə götürür‖. Burada dəniz 

agentinin nəinki gəmi sahibinin adından çıxış etməsi göstərilir, konkret olaraq 

məhz hüquqi hərəkətlərin yerinə yetirilməsi də vurğulanır. Bəlkə sözügedən 

Məcəllənin məntiqi (əfsuslar olsun ki, bizim az qala hər bir normativ-hüquqi 

aktımızın, bəzən isə hətta onların ayrıca bölmələrinin ―öz məntiqi‖, 

terminologiyası və digər özəlliklərinin olmasına artıq alışmışıq: sanki 

Azərbaycanda vahid qanunvericilik sistemi mövcud deyil) ilə təmsilçiliklə 

vasitəçiliyin fərqi elə bundan ibarətdir? 

Lakin həmin Məcəllənin 190-cı maddəsində qeyd olunur ki, dəniz 

brokeri sifarişçinin tapşırığı əsasında gəminin limana gəlməsi, limanda olması 

və limandan çıxması ilə bağlı müxtəlif rəsmiyyətləri, habelə dəniz agentinin 

adətən etdiyi hərəkətləri yerinə yetirir. Belə halda Məcəllənin dəniz agentliyi 

müqaviləsinə dair müəyyənləşdirilmiş qaydalarının tətbiq edilməsi vurğulansa 

da, yenə aydın olur ki, dəniz brokeri sadə vasitəçi deyil, müəyyən hallarda 

həm də təmsilçidir. Başqa sözlə, ―broker‖ sözü burada da şərh edilən fəsildən 

fərqli mənada istifadə edilir. 

  

6. Göründüyü kimi, ―broker‖ sözü, şərh edilən fəsil istisna olmaqla, 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində, o cümlədən MM-nin digər 

fəsillərində faktiki vasitəçilik xidmətlərini göstərən şəxs kimi nəzərdə 

tutulmur. Hətta ―vasitəçilik‖ sözündən bu və ya digər şəkildə istifadə 

edildikdə belə, brokerin təmsilçilik səlahiyyətlərinə də malik olması ehtiva 

edilir. Buna görə də məntiqli sual yaranır: əgər ―broker‖ sözü qanun-

vericilikdə fərqli tərif olunursa, şərh edilən fəsildə ondan istifadə nə dərəcədə 

ağlabatan və məqsədəuyğundur? Hesab edirik ki, bu istifadə səhvdir. 

Faktiki vasitəçilik xidmətləri göstərən şəxsləri yalnız ingilis-amerikan 

hüquq sistemi qrupuna daxil olan ölkələrdə ―broker‖ adlandırırlar. Fransada 

―kurtye‖, Macarıstanda ―agent‖, Almaniya və İsveçrədə isə ―makler‖ 

sözlərindən istifadə olunur. Əlbəttə, adın necə olacağının ciddi əhəmiyyəti 

yoxdur. Lakin bizdə ―kurtye‖ sözünün istifadə edilməməsi, ―makler‖ sözünün 

isə elə məhz vasitəçi mənasında istifadə edilməsi bu terminə üstünlük 

verməyə sövq edir. Həm də unutmayaq ki, şərh edilən fəsil Almaniya Mülki 
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Qanunnaməsinin məhz ―Maklerlik müqaviləsi‖ adlanan ikinci kitabının yed-

dinci bölməsinin 8-ci fəsli (652-656-cı maddələr) əsasında hazırlanmışdır. 

Nəhayət, ―makler‖ sözü nəinki bütövlükdə qanunvericiliyimizə, hətta MM-

nin özünə də yad deyil. Belə ki, MM-nin 688.1.1-ci maddəsində deyilir: 

―Əgər vasitəçi daşınmaz əmlakla əqdlər üzrə maklerdirsə, bron haqqı əvvəlcə 

maklerin dövlət tarifləri əsasında hesablanan muzdunun hesabına gedir və 

yalnız qalan hissə əmlak kirayəsi haqqının hesabına daxil edilir‖. Göründüyü 

kimi, ―makler‖ məhz faktiki vasitəçilik xidmətlərini göstərən şəxs kimi 

nəzərdə tutulur. 

Beləliklə, şərh edilən fəslin adının ―Maklerlik‖ olması düzgün olardı. 

Bununla belə, bu fəslin şərhi zamanı biz qanunvericiliyə uyğun olaraq 

―brokerlik‖ terminindən istifadə edəcəyik. 

 

Maddə 787. Broker müqaviləsi anlayışı 

 

787.1. Broker müqaviləsinə əsasən brokerə muzd müqabilində 

sifarişçiyə vasitəçilik xidmətləri göstərmək tapşırığı verilir. 

787.2. Əgər bu Məcəllənin bu fəslinin aşağıdakı müddəalarından 

ayrı qayda irəli gəlmirsə, broker müqaviləsinə tapşırıq müqaviləsi 

haqqında qaydalar tətbiq edilir. 
 

 1. Şərh edilən maddənin adı sual doğurur. Belə ki, şərh edilən fəsil 

müvafiq öhdəliyi ―brokerlik‖, şərh edilən maddə isə aidiyyatı müqaviləni 

―broker müqaviləsi‖ adlandırır. Broker yalnız müvafiq öhdəliyin tərəflərindən 

biridir, buna görə müqavilənin adında onun adının olması qeyri-korrektdir. 

Mülki hüquq müqavilələri onun tərəflərinin birinin adı ilə adlandırılmır. 

Müqavilənin (öhdəliyin) adı öhdəliyin mahiyyətini əks etdirməlidir. Belə ki, 

məsələn, əşyanın əvəzli ögzəninkiləşdirilməsi alqı-satqı (alıcı və ya satıcı 

müqaviləsi yox), dolayısı təmsilçilik komissiya (daha komisyonçu və ya 

komitent müqaviləsi yox) və s. adlanır. Şərh edilən fəsil əqdlərin 

bağlanmasına yardımın edilməsini tənzimləyir. Müvafiq xidmətin adı isə 

―brokerlik‖dir (əslində ―maklerlik‖ daha düzgündür – Bax bu fəslin giriş 

şərhinin 6-cı hissəsinə). Buna görə də şərh edilən fəslin adını rəhbər tutaraq 

biz ―brokerlik müqaviləsi‖ terminindən istifadə edəcəyik. 
 

 2. Şərh edilən maddədə brokerlik müqaviləsinin predmetinin 

açılmasına cəhd edilmişdir. Təəssüf ki, cəhd o qədər də uğurlu alınmamışdır. 

 

787.1. 
 

1. Şərh edilən bəndə görə brokerlik müqaviləsinin tərəfləri sifarişçi və 

brokerdir. Hər iki tərəf qismində hər hansı fiziki (o cümlədən fərdi sahibkar) 



 134 

və hüquqi şəxs (həm kommersiya, həm də qeyri-kommersiya təşkilatı) çıxış 

edə bilər. Maraqlıdır ki, Avstriyada 1 iyul 1996-cı il tarixindən qüvvəyə 

minmiş ―Maklerlərin iştirakı ilə hüquqi münasibətlər və istehlakçıların 

hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanunun dəyişdirilməsi barədə‖ Qanuna 

əsasən əqdlərin bağlanmasında vasitəçilik edən maklerin (yəni bizim 

brokerin) fəaliyyəti peşəkar fəaliyyət deyil. Bizdə isə bu fəaliyyətin peşəkar 

olmasına məhdudiyyət yoxdur. 

Brokerlik müqaviləsi əvəzli (göstərilən xidmətlərə görə muzd 

ödənilir), ikitərəfli (bir tərəf xidmət göstərir, digəri isə əvəzində muzd ödəyir) 

və konsensualdır (tərəflərin müqavilə şərtləri üzrə razılığa gəlməsi onun 

bağlanması deməkdir). 

Şərh edilən bənd brokerlik müqaviləsinin formasına dair heç bir tələb 

irəli sürmür: müqavilə şifahi və ya yazılı (sadə və ya notarial) formada 

bağlanıla bilər. 

 

2. Bir sıra sual və problem doğuran brokerlik müqaviləsinin pred-

metidir. Şərh edilən bənd brokerlik müqaviləsinin predmetini belə ifadə edir: 

brokerə muzd müqabilində sifarişçiyə vasitəçilik xidmətləri göstərmək tapşırığı 

verilir. Diqqəti cəlb edən digər müqavilə predmetlərindən fərqli olaraq, burada 

hər hansı tərəfin üzərinə müəyyən öhdəlik götürməsinin vurğulanmamasıdır. 

Çox güman ki, şərh edilən bəndin müəllifləri o məntiqdən çıxış edirlər ki, 

brokerin vasitəçilik xidmətlərini göstərməyi öhdəsinə götürməsini vurğulamaq 

düzgün deyil, çünki son nəticədə onun vasitəçiliyi nəinki nəticə verməyə bilər, 

o hətta bu xidmətləri müəyyən səbəblərdən buna görə məsuliyyət daşımadan 

heç göstərməyə də bilər. Amma təbii ki, bu məntiq əsassızdır. Hər bir 

müqavilənin mahiyyətini öhdəlik təşkil edir. Əks halda, tapşırıq müqaviləsinin 

də predmetində vəkalət alanın üzərinə öhdəlik götürməsi vurğulanmazdı (Bax 

MM-nin 777.1-ci maddəsinin şərhinə). Çünki vəkalət alan da müəyyən 

səbəblərdən buna görə məsuliyyət daşımadan tapşırığı icra etməyə də bilər. 

Bununla belə, vəkalət alan və ya broker müvafiq xidmətləri 

göstərdikdə, onun əks tərəfə qarşı müəyyən tələb hüquqları yaranır (məsələn, 

muzdun ödənilməsinə dair). Bu tələb hüququ məhz vəkalət alanın və ya 

brokerin üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirməsi faktından irəli gəlir. Ən 

əsası isə odur ki, həm tapşırıq, həm də brokerlik müqaviləsində xidmətin 

göstərilməməsinə görə məsuliyyətin müəyyən edilməsinə heç nə mane olmur. 

Məsuliyyət isə yalnız götürülmüş öhdəliyə görə nəzərdə tutula bilər. 

Şərh edilən bənddəki ifadənin bir qüsuru da var. Onu hətta belə başa 

düşmək olar ki, sifarişçi brokerə muzdu artıq tapşırığın verilməsi faktına görə 

ödəyir (məsələn, broker vaxtını sərf edib brokerin tapşırığını dinləməyə, 

yaxud oxumağa görə muzd istəyir?!). Halbuki, bu əlbəttə ki, belə deyil: muzd 

məhz tapşırığın icrasına görə ödənilir. 
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Buna görə də şərh edilən bəndin daha korrekt ifadəsi belə ola bilər: 

―Brokerlik müqaviləsinə əsasən broker muzd müqabilində sifarişçinin 

tapşırığı ilə ona vasitəçilik xidmətlərini göstərməyi öhdəsinə götürür‖. 

 

3. Beləliklə, şərh edilən bəndə əsasən brokerlik müqaviləsinin 

predmetini vasitəçilik xidmətlərinin göstərilməsi təşkil edir. Lakin bu 

vasitəçilik xidmətlərinin nə zaman, hansı əsnada göstərilməsi sualı yaranır. 

Yəgin ki, şərh edilən bənd, məsələn, bir şəxsin digərinə hər hansı əşyanı 

çatdırmasını nəzərdə tutmur, çünki müvafiq öhdəlik artıq daşıma 

müqaviləsinin predmetidir (Bax MM-nin 46-cı fəslinin 2-ci paraqrafının 

şərhinə). Çox güman ki, şərh edilən bənd utancaq oğlanın sinif yoldaşından 

(əvəzində ona qonaqlıq verəcəyini vəd edərək) qonşu qıza onu sevməsini 

bildirməsini rica etməsini nəzərdə tutmur. Amma bu bizim gümanlarımızdır, 

çünki müəyyən mənada yük daşınması və ya məhəbbət duyğularının 

çatıdırlması da vasitəçilik xidmətidir. 

Bu kimi fikirlərin tamamilə inkar edilməsi üçün şərh edilən bənd 

vasitəçilik xidmətlərinin məhz əqdlərin (daha doğrusu, müqavilələrin, çünki 

vasitəçilik xidmətləri yalnız ikitərəfli əqdlərin, yəni müqavilələrin bağlanması 

zamanı tələb oluna bilər) bağlanması məqsədi ilə göstərilməsini vurğulamalı 

idi. Yeri gəlmişkən, Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 652-ci maddəsinin 1-ci 

bəndində vasitəçilik xidmətlərinin məhz müqavilənin bağlanması zamanı 

göstərilməsi müəyyən olunur. Elə həmin bənddə nəinki müqavilənin 

bağlanması zamanı vasitəçilik xidmətləri, həmçinin müqavilənin bağlanması 

imkanının müəyyən edilməsi də nəzərdə tutulur. Başqa sözlə, brokerlik 

(Almaniyada maklerlik) müqaviləsinin predmetini vasitəçilik xidmətləri ilə 

yanaşı üçüncü şəxslə müqavilənin bağlanamsı imkanının müəyyən edilməsi 

(məsələn, üçüncü şəxsin tapılması və s.) də təşkil edir. Təbii ki, şərh edilən 

bəndə müqavilə predmetinin bu cəhəti ona görə daxil edilməyib ki, 

vasitəçiliyin nəyin əsnasında göstərilməsinin özü nəzərdə tutulmayıb. 

Bununla belə şərh edilən fəslə daxil olan MM-nin 788.1-ci 

maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) brokerin vasitəçilik xidmətləri ilə 

yanaşı, şərh edilən bənddən fərqli olaraq, naməlum ―köməyi‖ də xatırlanır. 

Deməli, şərh edilən müqavilənin predmetini birmənalı olaraq yalnız vasitəçilik 

xidmətləri təşkil etmir və sifarişçinin üçüncü şəxs(lər)lə müqaviləsinin 

bağlanması üçün broker vasitəçilik xidmətləri və digər köməyi göstərir. Buna 

görə də şərh edilən bəndin daha korrekt ifadəsi belə ola bilər: ―Brokerlik 

müqaviləsinə əsasən broker muzd müqabilində sifarişçinin tapşırığı ilə onun 

üçüncü şəxslə müqavilə bağlamasına vasitəçilik və digər xidmətləri 

göstərməyi öhdəsinə götürür‖. 

Şərh edilən bəndlə MM-nin 788.1-ci maddəsi (Bax həmin maddənin 

şərhinə) arasındakı fərqi nəzərə alaraq və ümumiyyətlə brokerlik 
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müqaviləsinin predmetinin elementlərini dəqiqləşdirmək üçün vasitəçilik 

xidmətlərinin və digər köməyin mahiyyətini müəyyən etmək lazımdır. 

 

4. Təbii, təhlilə vasitəçiliyin (faktiki vasitəçiliyin) mahiyyətinin 

açıqlanmasından başlamaq lazımdır. Şərh edilən fəsil Almaniya Mülki 

Qanunnaməsinə əsaslandığı üçün biz də Almaniyanın hüquq doktrinasından 

çıxış edəcəyik. Vasitəçilik bir şəxsin (vasitəçinin) digər şəxslə (sifarişçi ilə) 

üçüncü şəxsin müqavilə bağlaması məqsədi ilə həmin üçüncü şəxslə əlaqəyə 

(kontakta) girmək və onun iradəsinin əmələ gəlməsinə təsir göstərməkdən 

ibarət olan fəaliyyətdir. Sonradan sifarişçi ilə üçüncü şəxs arasında bağlanan 

müvafiq müqavilə məhz bu vasitəçilik fəaliyyətinin nəticəsi olmalıdır. Bir 

qayda olaraq, vasitəçilik fəaliyyəti potensial kontragentlərlə danışıqlar 

formasında həyata keçirilir. Bu danışıqlar iki niyyətdən biri əsasında aparıla 

bilər: 1) sifarişçinin əvvəlki danışıqların nəticəsi olaraq verdiyi ofertanın 

üçüncü şəxsin aksept etməsi; 2) üçüncü şəxsin sifarişçiyə oferta verməsi. 

Lakin kontragentə (üçüncü şəxsə) ümumi təsirin göstərilməsi həyata 

keçirilən fəaliyyətin məhz vasitəçilik kimi xarakterizə edilməsi üçün kifayət 

deyil. Üçüncü şəxslərlə danışıqlar zamanı sadəcə sifarişçinin adının çəkilməsi 

də tam məlumatı təşkil etmir. Vasitəçi danışıqlar zamanı ən azı konkret 

əqdlərin bağlanması təklifini səsləndirməlidir, üçüncü şəxsi əqdin 

bağlanmasına sövq etməli və əqdin şərtlərinin müəyyən edilməsində iştirak 

etməlidir. Bu yanşmanı Almaniyanın məhkəmə təcrübəsi əvvəlcədən 

vasitəçilik xidmətlərini göstərmə niyyəti olmadan yalnız səmərəli işgüzar 

əlaqələr əsasında sifarişçi ilə potensial kontragentlər arasında münasibətlərin 

qurulması hallarına baxarkən formalaşdırmışdır. Belə ki, Almaniya Ali 

Məhkəməsinin 19 may 1982-ci il tarixli qərarında deyilir ki, vasitəçilik əqdin 

bağlanmasını hazırlamalı və sadələşdirməlidir. Əlaqələrin qurulması və digər 

xidmətlər də vasitəçinin vəzifələrinə aid olsa da, onun mahiyyətini təşkil 

etmir. Başqa sözlə, vasitəçi sifarişçi üçün işgüzar əlaqələr yaratmalıdır, amma 

vəzifəsi yalnız bundan ibarət olan şəxs vasitəçi deyil. 

Bu baxımdan vasitəçiliyi reklam xidmətlərindən də fərqləndirmək 

lazımdır. Reklam yalnız ofertaya dəvətdir. Belə ki, ―Reklam haqqında‖ 

Azərbaycan Respublikasının Qanununun 29-cu maddəsinə əsasən reklamın 

oferta etmək dəvəti və ya açıq oferta (reklamda müqavilə bağlanmasında açıq 

təklif) kimi tanınmasının nəticələri Azərbaycan Respublikasının mülki 

qanunvericiliyinə müvafiq müəyyən edilir. MM-nin 408.2-ci maddəsində isə 

deyilir: ―Şəxslərin qeyri-müəyyən dairəsinə ünvanlanmış təklifdə (o 

cümlədən, reklamda) bilavasitə ayrı qayda göstərilməyibsə, bu təklif ofertaya 

dəvət sayılır‖. Vasitəçilik xidmətləri qeyri-müəyyən dairəyə deyil, konkret 

potensial kontragentlərə dair həyata keçirilir. 
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Vasitəçiliyin meyarlarından birinin üçüncü şəxsi sifarişçi ilə müqavilə 

bağlamağa sövq etmək naminə onun iradəsinə təsir etməyin olması vasitəçilik 

xidmətlərini informasiya və digər bu kimi xidmətlərdən fərqləndirməyə də 

imkan yaradır. Belə ki, məsələn, əgər icraçı müəyyən tip daşınmaz əşya əldə 

etmək istəyən sifarişçiyə bir neçə mümkün variant təqdim etməyi, yaxud 

sifarişçini maraqlandıran obyektə dair müqavilənin bağlanması üzrə 

özünəməxsus arayış hazırlamağı öhdəsinə götürübsə, vasitəçilik 

xidmətlərindən danışmaq hələ tezdir. Hətta sifarişçi həmin obyektlərə baş 

çəksə və onların mülkiyyətçiləri ilə danışıqlar aparsa belə, bu cür icraçını 

vasitəçi adlandırmaq olmaz. Yalnız onun üzərinə sifarişçinin maraqları 

çərçivəsində üçüncü şəxslərin iradəsinə təsir etmək vəzifəsi qoyulduqda, 

faktiki vasitəçilikdən danışmaq olar. 

Əlbəttə, informasiya xidmətləri də, bir qayda olaraq, vasitəçinin 

vəzifələrinə daxildir, lakin yalnız onlardan ibarət ola bilməz. Əks halda, bu 

vasitəçilik xidmətlərinə dair deyil, informasiya xidmətlərinə dair müqavilə 

olacaq. Ümumiyyətlə, müasir dünyanın ən qiymətli sərvəti olan informasiya 

iki qrup müqavilələrin predmeti ola bilər: 1) sırf informasiyanın ötürülməsi 

barədə (məsələn, informasiya agentliklərinin bağladığı müqavilələr); 2) əsas 

mahiyyəti digər öhdəlik növündən ibarət olan və informasiyanın ötürülməsi 

məhz həmin öhdəliyin icrasına xidmət edən müqavilələr. Vasitəçilik 

xidmətləri çərçivəsində informasiyanın ötürülməsi məhz ikinci qrupa aiddir. 

Beləliklə, broketin sifarişçinin üçüncü şəxslə müqavilə bağlamasına 

yardım edən faktiki hərəkətləri iki qrupa bölünür: 1) vasitəçilik xidmətləri, 

yəni üçüncü şəxsi müqaviləni bağlamağa sövq etmək məqsədi ilə onun 

iradəsinə təsir; 2) vasitəçilik xidmətlərinə aid olmayan digər xidmətlər: 

məsələn, sifarişçi ilə üçüncü şəxs arasında əlaqələrin qurulması, sifaişçiyə 

müvafiq informasiyanın ötürülməsi və s. 

 

787.2. 

 

Bu fəslin giriş şərhinin 1-ci hissəsində brokerlik müqaviləsinin tapşırıq 

müqaviləsindən fərqi izah edilmişdir. Brokerlik müqaviləsi tapşırıq müqa-

viləsinin növü deyil. Bununla belə, hər iki öhədliyin əqdlərin bağlanılması 

zamanı xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı olduğunu nəzərə alaraq, qanunverici 

brokerlik müqaviləsinə subsidiar qaydada tapşırıq müqaviləsi haqqında 

qaydaların tətbiq edilməsini nəzərdə tutmuşdur. Yəni şərh edilən fəslin 

müddəalarından ayrı qayda irəli gəlmirsə, broker müqaviləsinə MM-nin 40-cı 

fəslinin (Bax həmin fəslin şərhinə) normaları tətbiq edilir. Buna görə də şərh 

edilən fəsildə brokerlik müqaviləsinin şərtlərinə dair əksini tapmayan 

məsələlərin üzərində dayanmağa ehtiyac yoxdur. 
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Maddə 788. Brokerin muzd almaq hüququnun əmələ gəlməsi. 

Xərclərin əvəzinin ödənilməsi 

 

788.1. Brokerin öz vasitəçilik xidmətləri və ya köməyi nəticəsində 

müqavilə həyata keçirildikdən sonra muzd almaq hüququ vardır. Əgər 

müqavilə təxirəsalıcı şərtlə bağlanırsa, muzd yalnız həmin şərt baş 

verdikdə tələb edilə bilər. 

788.2. Brokerin xərclərinin əvəzi yalnız ayrıca şərtləşdirildiyi 

halda ödənilir. Bu, müqavilənin bağlanmadığı hallara da tətbiq edilir. 

788.3. Əgər broker başqa iştirakçıya broker müqaviləsinə zidd 

üsulla xidmətlər göstərmişsə və ya vicdanlılıq prinsipinə zidd olaraq 

digər tərəfdən də muzd almağı şərtləşdirmişdirsə, onun muzd almaq və 

xərclərinin əvəzinin ödənilməsi hüququ istisna edilir. 

 

Brokerlik müqaviləsi əvəzli müqavilədir və brokerə muzdun 

ödənilməsini nəzərdə tutur. Şərh edilən maddə muzdun, habelə brokerin 

xərclərinin əvəzinin ödənilməsini tənzimləyir. 

 

788.1. 

 

1. Şərh edilən bənd mahiyyətcə Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 652-

ci maddəsinin 1-ci bəndini təkrarlayır. Brokerin muzd almaq hüququ yalnız o 

halda yaranır ki, onun xidmətlərinin (vasitəçilik və digər) nəticəsində üçüncü 

şəxslə müqavilə bağlanmışdır. Şərh edilən bənddə səhvən muzdun müqavilə 

həyata keçirildikdən sonra ödənilməsi yazılıb. Həm Almaniya Mülki 

Qanunnaməsinin 652-ci maddəsinin 1-ci bəndi, həm də sağlam məntiq 

söhbətin məhz müqavilənin bağlanmasından getməsindən xəbər verir. 

Brokerin vəzifəsi məhz müqavilənin bağlanmasına xidmət göstərməkdir. 

Müqavilə bağlanıbsa, onun da muzd almaq hüququ var. 

Bu fikir şərh edilən bəndin ikinci cümləsi ilə də təsdiqlənir. Brokerin 

vicdansız hərəkətlərindən, o cümlədən üçüncü şəxslə sövdələşməsindən 

(məsələn, broker muzdu alan kimi üçüncü şəxs sifarişçi ilə bağladığı 

müqaviləyə xitam verə bilər) qorunmaq naminə sifarişçi brokerlik 

müqaviləsinə muzdun yalnız təxirəsalıcı şərtin baş verməsi faktı əsasında 

ödənilməsi haqda müddəa daxil edə bilər. Xatırladırıq ki, MM-nin 328.6-cı 

maddəsinə əsasən əqddə nəzərdə tutulan hüquq və vəzifələrin əmələ gəlməsi 

gələcəkdə gözlənilən və ya naməlum hadisədən və ya artıq baş versə də, 

hələlik tərəflərə bəlli olmayan hadisədən asılı olduqda əqd təxirəsalıcı şərtlə 

bağlanmış sayılır. Məsələn, muzdun ödənilməsi üçüncü şəxsin bağlanılan 

müqavilə üzrə öhdəliyinin icrasına başlaması ilə şərtləndirilə bilər. 

 



 139 

2. Zənnimizcə, şərh edilən bəndin imperativliyi düzgün deyil. 

Təcrübədə ola bilər ki, sifarişçi brokerə üçüncü şəxslə müqavilə bağlanmadan 

da muzd ödəyəcəyini vəd etsin. Lakin şərh edilən bəndə əsasən onun bu 

öhdəliyi əhəmiyyətsiz olacaq. Hesab edirik ki, bu, mülki hüquq subyektlərinin 

iradə sərbəstliyi prinsipinə (MM-nin 6.1.2-ci maddəsi) ziddir. 

 

788.2. 

 

Şərh edilən bənd mahiyyətcə Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 652-ci 

maddəsinin 2-ci bəndini təkrarlayır. Brokerin müvafiq xidmətləri göstərərkən 

çəkdiyi mümkün xərclərin ona çatacaq muzda daxil olması prezumpsiyası 

mövcuddur. Buna görə də sifarişçi həmin xərclərin əvəzini ayrıca ödəyəcəyini 

öhdəsinə götürməyibsə, bunu etməli deyil. Brokerin xidmətləri nəticəsində 

sifarişçi üçüncü şəxslə müqavilə bağlamadıqda belə, yəni brokerə heç bir 

muzd da ödəmədikdə, onun çəkdiyi xərclərin əvəzini ödəməli deyil. 

 

788.3. 

 

Şərh edilən bənd mahiyyətcə Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 654-cü 

maddəsinin əsasında qurulsa da, bir qədər fərqlidir. Həmin maddədə deyilir 

ki, müqavilənin şərtlərinə zidd olaraq broker həmçinin digər tərəfin də 

marağlnda hərəkət etmişsə, onun muzd almaq və xərclərinin əvəzinin 

ödənilməsi hüququ istisna edilir. Yəni brokerlik müqaviləsində brokerin eyni 

zamanda hər hansı şəkildə sifarişçinin müqavilə bağladığı üçüncü şəxsin də 

marağında hərəkət etməsi qadağan edildiyi halda sifarişçi ona muzdu və 

xərclərinin əvəzini ödəməli deyil. Brokerin üçüncü şəxsin də marağında 

hərəkət etməsi misal üçün ondan da muzd alması ilə təsdiqlənə bilər. 

Şərh edilən bəndin də ümumi mənası belədir. Fərq ondan ibarətdir ki, 

bizim halda üçüncü şəxsdən muzdun alınması xüsusi ilə vurğulanıb. Lakin 

şərh edilən bənddə üçüncü şəxs gah ―başqa iştirakçı‖, gah da ―digər tərəf‖ 

adlandırılır. Hər iki halda söhbətin məhz sifarişçinin brokerin xidmətləri 

nəticəsində müqavilə bağladığı üçüncü şəxsdən getməsi bəlli olmur. Çünki 

Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 654-cü maddəsindən fərqli olaraq, şərh 

edilən bənddə brokerin həmçinin (yəni sifarişçi ilə yanaşı) üçüncü şəxsə 

xdimət göstərməsi, yəni müqavilə bağlanarkən onun da marağında hərəkət 

etməsi vurğulanmır. 

Eyni zamanda şərh edilən bənddə stilistik qüsur da mövcuddur: 

―broker müqaviləsinə zidd üsulla‖ əvəzinə ―brokerlik müqaviləsinə zidd 

olaraq‖ yazılmalı idi. 
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42-ci fəsil. TİCARƏT NÜMAYƏNDƏSİ (AGENT) 

 

 

1. MM-nin 40-cı fəslinin giriş şərhinin 2-ci hissəsində (Bax həmin şərhə) 

qeyd edildiyi kimi, təmsilçiliyin iki forması mövcuddur: birbaşa və dolayısı. Bu 

formaların fərqi ondan ibarətdir ki, birbaşa təmsilçilik halında təmsilçi öz 

hərəkətləri ilə bilavasitə təmsil edilən üçün hüquq və vəzifələr yaradır, dolayısı 

təmsilçilik halında isə təmsilçi öz hərəkətləri ilə hüquq və vəzifələri özü üçün 

yaradır və sonradan onları təmsil edilənə ötürür. Dolayısı təmsilçiliyə komissiya 

müqaviləsi (Bax MM-nin 44-cü fəslinin şərhinə) aiddir. Birbaşa təmsilçiliyə isə 

tapşırıq müqaviləsi (Bax MM-nin 40-cı fəslinin şərhinə) ilə yanaşı şərh edilən 

fəsillə tənzimlənən ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi aiddir. Təbii ki, 

elə bu faktın özü haqlı sual yaradır: birbaşa təmsilçilik üzrə eyni zamanda iki 

müqavilə növünün mövcudluğu hansı zərurətdən doğur? 

Məlum olduğu kimi, ―agent‖ həm söz, həm də hüquqi termin kimi 

ingilis mənşəlidir. Buna görə də ilk baxışdan elə təəssürat yarana bilər ki, 

şərh edilən fəsil ingilis-amerikan hüquq sisteminin resepsiyasıdır (məsələn, 

lizinq kimi). Lakin əslində bu belə deyil. Şərh edilən fəsil məhz kontinental 

(roman-alman) hüquq sisteminin institutudur. Bununla belə, bu institutun 

formalaşmasında ingilis-amerikan hüquq sisteminin təsiri danılmazdır. Bu 

baxımdan ingilis-amerikan hüquq sisteminin müvafiq hüquqi institutuna nəzər 

salmağa ehtiyac var. 

 

2. İngilis-amerikan hüquq sistemi özgə işlərini aparma öhdəlikləri üzrə 

əlahiddə və çox sadə sistemə malikdir. Burada təmsilçilik və hətta vasitəçilik 

münasibətləri agent müqaviləsi (contract of agency) ilə tənzimlənir və 

istənilən təmsilçi və/və ya vasitəçi agent adlanır. Bu, agent müqaviləsi 

çərçivəsində həm birbaşa, həm də dolayısı təmsilçiliyin ehtiva edilməsi 

səbəbindən mümkün olmuşdur. İngiltərə qanunvericiliyində ənənəvi olaraq 

agentin heç anlayışı da verilmir. Məhkəmə təcrübəsinin agentə dair nisbətən 

ümumi tərifi isə 1873-cü il tarixli Towle & Co. v. White işində təsbit 

edilmişdir: ―prinsipalın üçüncü tərəflərlə münasibətlərini dəyişməyə qanuni 

səlahiyyəti olan şəxs‖ (a person invested with a legal power to alter his 

principal’s relations with third parties). Agent münasibətlərinin başlıca 

prinsipi qui facit per alium facit per se (başqasının etdiyi özünün etdiyi kimi 

qəbul edilir) tezisində ifadə olunur. 

Agent anlayışının genişliyi onun müxtəlif kateqoriyaları və növlərinin 

mövcudluğuna gətirmişdir. Agentin adətən şərti olaraq 5 kateqoriyası 

vurğulanır: universal, ümumi, xüsusi, ticarət və delkredere. Universal agent 

(universal agent) prinsipalın hər hansı işini məhdudiyyətsiz apara bilər. 

Ümumi agent (general agent) yalnız öz peşəsi, vəzifəsi və ya biznesi 
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çərçivəsində prinsipalın hər hansı işini məhdudiyyətsiz apara bilər. Xüsusi 

agent (special agent) prinsipal tərəfindən yalnız konkret hərəkətlərin yerinə 

yetirilməsinə səlahiyyətləndirilir. Ticarət agenti (mercantile agent) təmsilçilik 

funksiyalarını müstəqil sənətkarlıq şəklində həyata keçirən sahibkardır. 

Nəhayət, delkredere agenti (del credere agent) adi ticarət agentindən fərqli 

olaraq, prinsipalın marağı üçün əqd bağladığı üçüncü tərəfin öhdəliklərinin 

yerinə yetirilməsinə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürür. Ümumiyyətlə isə 

agentin müxtəlif növləri mövcuddur: məsələn, auksionçu (açıq hərracda 

prinsipalın malını satan), faktor (prinsipalın əşyalarını satan), broker (vasitəçi 

– Bax MM-nin 41-ci fəslin giriş şərhinin 6-cı hissəsinə), solisitor (prinsipalın 

məhkəmə işlərini aparan şəxs) və s. 

Agent münasibətləri aşağıdakı dörd halda yarana bilər: 

1) prinsipal agentə müqavilə bağlamaq üçün faktiki səlahiyyət 

verdikdə: məsələn prinsipal agentlə agent müqaviləsi bağladıqda; 

2) prinsipal agentin səlahiyyətsiz bağladığı müqaviləni bəyəndikdə 

(ratification): həm agentlik münasibətləri ümumiyyətlə mövcud olmadıqda, 

həm də agentlik münasibətləri mövcud olsa da, agent səlahiyyətlərini aşdıqda; 

3) prinsipalın agentə ehtimal edilən (implication) səlahiyyətlər 

verdikdə, hətta faktiki səlahiyyət vermə faktı olmadıqda belə: məsələn, 

prinsipal öz sözləri və hərəkətləri ilə üçüncü şəxslərdə agentin müvafiq 

səlahiyyətlərə malik olması haqqında təsəvvür yaratdıqda; 

4) hüququn ―zəruri‖ hallar üçün müəyyən etidiyi prezumpsiya olduqda 

(agency of necessity): məsələn, korlanan əşyanı saxlayan və ya daşıyan şəxs 

prinsipalın maraqlarını qorumaq baxımdan prinsipalla əlaqə qurmğa macal 

tapmadan yeganə çıxış yolu kimi onu satdıqda. 

İlk iki halda prinsipal aidiyyatı üçüncü şəxslərə (yəni agentin 

prinsipalın marağında əqd bağladığı şəxslərə) dair həm iddiaçı, həm də 

cavabdeh ola bilər. Son iki halda isə prinsipal aidiyyatı üçüncü şəxslərə dair 

yalnız cavabdeh ola bilər (iddiaçı ola bilməz). Burada ingilis-amerikan hüquq 

sistemi ilə kontinental (roman-alman) hüquq sisteminin əsas fərqi özünü 

biruzə verir. Kontinental (roman-alman) hüquq sisteminə əsasən prinsipal 

aidiyyatı üçüncü şəxsə dair agentin onunla bağladığı əqd üzrə hüquq və 

vəzifələri yalnız birbaşa təmsilçilik zamanı əldə edir. Bunun üçün isə agent 

həmin əqdi təbii olaraq açıq-aydın prinsipalın adından bağlamalıdır. 

İngilis-amerikan hüquq sistemi isə bu məsələyə dair müxtəlif çalarlarla 

zəngindir. Belə ki, agent üçüncü şəxsə əqdi prinsipal üçün bağladığını bildirsə 

də, onun adını deməyə bilər. Bundan başqa, agent hətta əqdi prinsipal üçün 

bağladığını belə üçüncü şəxsə bildirməyə bilər (undisclosed principal doctrine). 

Kontinental (roman-alman) hüquq sisteminə görə hər iki halda bu klassik 

komissiya müqaviləsidir (Bax MM-nin 44-cü fəslinin, xüsusilə də 808.1-ci 

maddəsinin şərhinə) və prinsipalın (komitentin) üçüncü şəxslərlə onun 
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marağında birbaşa hüquq və vəzifələr əldə etməsi istisna edilir (çünki 

müqavilənin tərəfi olmayan şəxs həmin müqavilə üzrə məsuliyyət daşıya 

bilməz). İngilis-amerikan hüquq sistemində isə bu mümkündür. Burada əqdin 

məhz prinsipalın marağında bağlanması əsas götürülür və başlıca əhəmiyyət 

kəsb edir. Bu yanaşma belə izah olunur ki, bağlanan əqd üzrə faydalanan tərəf 

hər bir halda prinsipal olduğu üçün onun üzərinə məsuliyyət də qoyulmalıdır. 

Birinci halda üçüncü şəxslə bağlanmış əqd üzrə hüquq və vəzifələri birmənalı 

olaraq prinsipal əldə edir. İkinci halda isə üçüncü şəxs alternativ qaydada 

tələblərini agentə və ya prinsipala qarşı irəli sürə bilər (əgər birinə qarşı tələb 

irəli sürülərsə, digərinə qarşı artıq irəli sürülə bilməz). 

Göründüyü kimi, ingilis-amerikan hüquq sisteminə xas olan agent 

münasibətləri nəinki formal olaraq birbaşa və dolayısı təmsilçiliyi tam əhatə 

edir, həmçinin faktiki olaraq da bu formaları fərqləndirmir. Özgə marağında 

dolayısı təmsilçilik də burada çox zaman təmsil edilən üçün hüquq və 

vəzifələr (əsasən məhz vəzifələr!) yaradır. 

İngilis-amerian hüquq sistemini kontinental hüquq sisteminə bu 

müstəvidə hardasa yaxınlaşdıran yeganə amil hüquq mənbələridir. Məsələ 

burasındadır ki, məhz agent münasibətləri bu hüquq sisteminə tarixən yad 

olan yazılı qanunlarla da çoxdan tənzimlənir. Belə ki, məsələn, İngiltərədə 26 

avqust 1889-cu ildə faktorlara dair qanun (Factory Act) qəbul edilmişdi. ABŞ-

ın Kaliforniya ştatında 1 yanvar 1878-ci il tarixində qüvvəyə minmiş Mülki 

Məcəllə isə agent müqavilələrinə iki fəsil ayırırdı. 

 

3. Kontinental (roman-alman) hüquq sistemində sözügedən müqavilə 

növünün tənziminə XIX əsrin sonunda qəbul edilmiş Almaniya Ticarət 

Qanunnaməsi ilə başlanılmışdır. Maraqlıdır ki, ―Ticarət agenti‖ adlı (1940-cı 

ildən fəslin adı ―Ticarət nümayəndəsi‖dir: deyilənə görə bu, ikinci dünya 

müharibəsi zamanı ―agent‖ sözünün ―cəsus‖ kimi qəbul edilməsi ilə bağlı idi) 

7-ci bölmə həmin Qanunnamənin ―Ticarət əqdləri‖ adlı dördüncü kitabına 

deyil, ―Tacir təbəqəsi‖ adlı birinci kitabına daxildir. Halbuki, bölmənin 

quruluşu əqdlərə (müqavilələrə) həsr edilən bölmələrdən heç nə ilə 

fərqlənmir. Deməli, bölmənin müəllifləri sözügedən əqdi müstəqil müqavilə 

növü hesab etməyərək, onun xüsusiyyətini yalnız tərəflərinin birində – ticarət 

agentində görürdülər. 

Almaniya Ticarət Qanunnaməsindəki anlayış ticarət nümayəndəsinin 

dörd xassəsini vurğulamağa əsas verir: 1) bu fəaliyyətin müstəqil və 2) sənət-

karlıq şəklində həyata keçirilməsi; 2) digər sahibkar üçün əqdlərin bağlanma-

sında daimi vasitəçilik etməsi; 3) və ya onun adından əqdlər bağlaması. Əlbəttə, 

bu anlayışın bir qədər süni olması diqqəti dərhal cəlb edir. Çünki başqasının 

adından əqdlərin bağlanması haqda əqd Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 

ikinci kitabının yeddinci bölməsinin 10-cu fəslində tapşırıq müqaviləsi, əqdlərin 
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bağlanmasına yardım edilməsi isə həmin bölmənin 8-ci fəslində maklerlik 

müqaviləsi adlanır. Bir neçə müqavilə növünün ünsürlərini əks etdirən əqd 

qarışıq müqavilə adlanır. Qarışıq müqavilələrin kombinasiyası saysız-

hesabsızdır və onların hamısına ad verilməsi həm çətin, həm də mənasızdır. 

Bununla belə, Almaniya təcrübəsi artıq ötən əsrin ilk yarısında 

kontinental (roman-alman) hüquq sistemi qrupuna daxil olan digər ölkələrdə 

də yayılmağa başladı: İsveç (1914-cü ildə), Norveç (1916-cı ildə), Danimarka 

(1917-ci ildə), Avstriya (1921-ci ildə), Niderland (1936-cı ildə), İtaliya (1942-

ci ildə) və İsveçrə (1949-cu ildə). 

Əlbəttə, sırf klassik mülki hüquq nəzəriyyəsi baxımından sözügedən 

müqavilə növünün xüsusi tənziminə ehtiyac yox idi. Lakin ticarət 

dövriyyəsinin həcminin genişlənməsi artıq XIX əsrin sonlarında peşəkar 

təmsilçilərin rolunun artmasına səbəb olmuşdur. Tapşırıq, maklerlik və 

komissiya müqavilələrinin hüquqi konstruksiyaları peşəkar təmsilçilərin də 

fəaliyyətini əhatə etsə də, təmsilçi (vasitəçi) ilə yanaşı təmsil edilənin 

(sifarişçinin) də sahibkar olduğu hallarda dövriyyənin daha da 

sadələşdirilməsi məqsədi ilə xüsusi müqavilə növünə tələbat artmışdır. Məhz 

bu tələbata cavab olaraq ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi özünə 

kontinental (roman-alman) hüquq sistemində yer elədi. 

Başqa bir səbəb ticarətin dövriyyəsinin beynəlmiləlləşməsi ilə bağlı idi. 

Peşəkar təmsilçilər artıq çoxdan beynəlxalq iqtisadi əlaqələrdə də mühüm rol 

oynayırdı. Buna görə də onların fəaliyyətinin unifikasiyası tələb olunurdu. 

Konsensus nəticəsində peşəkar təmsilçilər ―agent‖ adlandırıldı. Buna görə də 

bu sahədə qəbul edilən beynəlxalq sənədlərdə məhz bu termin istifadə 

olunmağa başladı. Belə ki, 1978-ci ildə Haaqada ―Agent razılaşmalarına 

tətbiq olunan hüquq haqqında Konvensiya‖ qəbul olunmuşdur. 

Beynəlxalq hüquq sahəsində hazırda mahiyyətcə ən əhəmiyyətli sənəd 

isə ―Müstəqil ticarət agentləri (ticarət nümayəndələri) haqqında iştirakçı-

dövlətlərin hüquqi tənziminin koordinasiyası barədə‖ Avropa Birliyinin 18 

dekabr 1986-cı il tarixli 86/653/EWG saylı Direktividir (qısaca ―Avropa 

Birliyinin müstəqil ticarət agentləri haqqında Direktivi‖ adlanır). Həmin 

sənəd kontinental (roman-alman) və ingilis-amerikan hüquq sistemlərinin bu 

sahədə ən yaxşı cəhətlərini unifikasiya etmişdir (düzdür, Almaniya qanunveri-

ciliyinin təsiri daha çox duyulur). Avropa Birliyinə daxil olan bütün dövlətlər 

öz milli qanunvericiliyini bu və ya digər şəkildə həmin Direktivə uyğunlaş-

dırmışdır. Eyni zamanda Direktiv digər ölkələrdə də böyük nüfuza malikdir. 

Belə ki, şərh edilən fəslin müddəalarının Almaniya Ticarət Qanunnaməsi ilə 

yanaşı məhz bu Direktivin təsiri altında işlənib hazırlanması hiss olunur. 

Əvvəllər isə milli qanunvericiliyimizdə bu öhdəlik növü mövcud deyildi. 
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4. Azərbaycan Respublikası kontinental (roman-alman) hüquq sistemi 

qrupuna daxildir. Şərh edilən fəsil də məhz bu hüquq sisteminin ənənələrindən 

qaynaqlanır və əsasən Almaniya təcrübəsini əks etdirir. Bu şərh edilən fəslin 

adından (―Ticarət nümayəndəsi (agent)‖) da görünür. Faktiki olaraq bu ad 

Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin müvafiq bölməsinin həm mövcud (―Ticarət 

nümayəndəsi‖), həm də keçmiş (―Ticarət agenti‖) adını təkrarlayır (Bax bu 

fəslin giriş şərhinin 3-cü hissəssinə). Çox güman ki, şərh edilən fəslin 

müəllifləri mötərizədə məhz ticarət agentini nəzərdə tuturlar. Müvafiq tərəfi 

əsasən məhz ticarət agenti adlandıran şərh edilən fəslin maddələri, o cümlədən 

elə 789.1-ci maddənin (Bax həmin maddənin şərhinə) özü də bu fikri 

təsdiqləyir. Bu isə o deməkdir ki, şərh edilən fəslin adındakı mötərizədə əslində 

―agent‖ əvəzinə ―agenti‖ yazılmalı idi. Çünki məhz bu halda ―ticarət‖ sözünü 

ona aid etmək olar. Hazırda isə şərh edilən fəslin adından yanlış olaraq belə 

çıxır ki, ―ticarət agentinin‖ sinonimi ―ticarət agenti‖ deyil, sadəcə ―agent‖dir. 

Lakin bu, şərh edilən fəslin adının yeganə qüsuru deyil. Xatırladırıq ki, 

―Ticarət nümayəndəsi‖ adlı 7-ci bölmə Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 

―Ticarət əqdləri‖ adlı dördüncü kitabına deyil, ―Tacir təbəqəsi‖ adlı birinci 

kitabına daxildir. Həmin kitab əqd növlərinə deyil, ticarət dövriyyəsinin 

subyektlərinə həsr olunduğu üçün sözügedən bölməyə məhz bu adın verilməsi 

əsaslıdır (düzdür, qeyd edildiyi kimi, bölmənin quruluşu əqdlərə həsr edilən 

bölmələrdən heç nə ilə fərqlənmir). Şərh edilən fəsil isə bizim MM-nin 

―Xüsusi hissə‖sinin ―Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər‖ adlı yeddinci 

bölməsinə daxildir. Müqavilənin adı isə onun hər hansı yalnız bir tərəfinin adı 

ilə bağlı ola bilməz. Buna görə də şərh edilən fəslin adı ―Ticarət 

nümayəndəliyi (agentliyi)‖ olmalı idi (biz bu kitabda məhz bu addan istifadə 

edəcəyik). MM-nin 731.2-ci maddəsində şərh edilən fəslə istinad edilərkən də 

müqavilə məhz bu cür adlandırılır: ―Əgər françayz alan françayz verənin və 

ya françayz verənlə bağlı hər hansı müəssisənin mallarını yaymaqla daimi 

məşğul olursa, bu Məcəllənin ticarət nümayəndəliyi və konsessiya müqaviləsi 

haqqında müddəaları tətbiq edilir‖. 

Lakin bununla da əslində bütün problemlər bitmir. MM-nin heç bir 

müqaviləsi iki adlı deyil. Burada isə faktiki olaraq iki ad mövcuddur: ―ticarət 

nümayəndəliyi‖ və ―ticarət agentliyi‖. Əlbəttə, qanunvericilik texnikası 

baxımından onlardan yalnız birinin saxlanılması yaxşı olardı. Hansının? 

Əvvəlcə ―ticarət nümayəndəliyi‖ və müvafiq olaraq ―ticarət 

nümayəndəsi‖ terminlərini təhlil edək. MM-nin 40-cı fəslinin giriş şərhinin 1-

ci hissəsində (Bax həmin şərhə) ―nümayəndə‖ və ―nümayəndəlik‖ sözlərinin 

nəinki ―təmsilçi‖ və ―təmsilçilik‖ sözlərinin sinonimi kimi, ümumiyyətlə 

xüsusi (özəl) hüquqda istifadə edilməsinin məqsədəuyğun olmaması qeyd 

edilir. Bu terminlər daha çox publik (ictimai) hüquqa xasdır. Belə ki, məsələn, 

elə ―ticarət nümayəndəliyi‖nin özü daha çox diplomatik termindir. ―Azər-
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baycan Respublikasında ticarətin tənzimlənməsi sahəsində əlavə tədbirlər 

haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 iyul 1999-cu il tarixli 

160 saylı Fərmanına əsasən xarici dövlətlərdə Azərbaycan Respublikasının 

ticarət nümayəndəliklərinin təşkili xarici ölkələrlə iqtisadi əməkdaşlığın bütün 

formalarının inkişaf etdirilməsi, zəruri informasiya mübadiləsinin həyata 

keçirilməsi məqsədini daşıyır. Misal üçün hazırda Azərbaycan Respublikası-

nın Rusiya Federasiyasının Moskva və Kazan şəhərlərində ticarət nümayən-

dəlikləri mövcuddur. Beləliklə də, şərh edilən fəslin ―ticarət nümayəndəliyi‖ 

adlandırılması terminoloji qarışıqlıq yaratdığı üçün məqsədəuyğun deyil. 

―Ticarət agenti‖ termininə gəldikdə isə ―ticarət‖ sözünün mövcudluğu-

nun özü sual doğurur. Əlbəttə, sadəcə ―agent‖ sözünün istifadəsi məqsədəuy-

ğun deyil (halbuki, məsələn, Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsində 52-ci 

fəslində məhz belədir). Ən azı ona görə ki, ikinci dünya müharibəsi zamanı 

olduğu kimi ―cəsus‖ sözü ilə yersiz assosiasiyalar yarana bilər. Başlıcası isə 

ona görə ki, hətta aidiyyatı beynəlxalq sənədlərdə də sadəcə ―agent‖ sözündən 

istifadə edilmir. Belə ki, məsələn, Avropa Birliyinin müstəqil ticarət agentləri 

haqqında Direktivində ―kommersiya agenti‖ termini işlədilir. 

Ümumiyyətlə, əfsuslar olsun ki, Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyində ―ticarət‖ və ―kommersiya‖, habelə ―tacir‖ və ―sahibkar‖ 

sözləri eyni mənada istifadə olunur (məsələn, ―Elektron ticarət haqqında‖ 

Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1.0.1-ci maddəsinə görə ―elektron 

ticarət – informasiya sistemlərindən istifadə edilməklə malların alqı-satqısı, 

xidmətlərin göstərilməsi və işlərin görülməsi üzrə həyata keçirilən 

fəaliyyət‖dir; Qanunun 1.0.6 və 6-cı maddələrində isə eyni zamanda 

―kommersiya bildirişi‖ terminindən istifadə olunur). Qanunvericilik texnikası 

baxımından təbii ki, bu terminlərdən yalnız birini saxlamaq lazımdır: ya 

Azərbaycan sözü olan ―ticarət‖i, ya da xarici söz olan ―kommersiya‖nı. 

―Tacir‖ sözü isə ümumiyyətlə qanunvericilikdən çıxarılmalı və ya sırf mal 

alqı-satqısı ilə məşğul olan sahibkara aid edilməlidir. 

Məsələni daha da qarışdıran və qəlizləşdirən MM-nin ―Kommersiya 

təmsilçisi‖ adlanan 361-ci maddəsidir. Həmin maddəyə görə sahibkarlıq 

fəaliyyəti sahəsində müqavilələr bağlanarkən sahibkarları daimi və müstəqil 

surətdə təmsil edən şəxs kommersiya təmsilçisi sayılır. Göründüyü kimi, bu 

anlayış şərh edilən fəslin ticarət nümayəndəsi (agenti) anlayışı ilə tam üst-üstə 

düşür. Bax belə: bir normativ-hüquqi aktda, özü də ölkənin iqtisadi 

konstitusiyası sayılan MM kimi mühüm əhəmiyyətli qanunvericilik aktında 

eyni subyektin iki adı var! 

Baş verəni yalnlız bir cür izah etmək olar. Məsələ burasındadır ki, MM-

nin ―Kommersiya təmsilçisi‖ adlanan 361-ci maddəsi Rusiya Federasiyasının 

Mülki Məcəlləsinin eyni adlı 184-cü maddəsindən götürülüb. Ehtimal etmək 

olar ki, Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin həmin maddəsi öz 
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növbəsində Almaniya Ticarət Qanunnaməsindən götürülüb. Xatırladırıq ki, 

―Ticarət nümayəndəsi‖ adlı 7-ci bölmə Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 

―Ticarət əqdləri‖ adlı dördüncü kitabına deyil, ―Tacir təbəqəsi‖ adlı birinci 

kitabına daxildir. Mülki qanunvericiliyin dili ilə desək, həmin Qanunnamədə 

sözügedən bölmə xüsusi hissədə deyil, ümumi hissədə yerləşdirilib. Lakin 

Rusiya qanunvericisi bu təcrübədən kortəbii yararlanmamışdır. Belə ki, həmin 

maddə ilə yanaşı Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsində ―Agentlik‖ adlı 

52-ci fəsil də mövcuddur. Lakin həmin fəslə görə agent yalnız birbaşa (vəkalət 

alan) deyil, həm də dolayısı (komisyonçu) təmsilçidir. Başqa sözlə, ―agent‖ 

anlayışı ―kommersiya təmsilçisi‖ndən genişdir. 

Bizdə isə şərh edilən fəslin ―ticarət nümayəndəsi (agenti)‖ anlayışı 

―kommersiya təmsilçisi‖ ilə tam üst-üstə düşür. Səbəbi isə budur ki, şərh 

edilən fəsil Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin birinci kitabının 7-ci bölməsi 

əsasında hazırlanıb. Nəticəsi isə göz qabağındadır: bizim MM-nin 361-ci 

maddəsi (―Kommersiya təmsilçisi‖) Almaniya Ticarət Qanunnaməsindən 

qaynaqlanan Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsini təkrarlayır, şərh 

edilən fəsil isə Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin resepsiyasıdır. Hər ikisinin 

kökü Almaniya Ticarət Qanunnaməsi olsa da, terminologiya fərqlidir. Başqa 

sözlə, yenə də bizim MM-nin bir hissəsi digərindən ―xəbərsiz‖ hazırlanıb. 

Beləliklə, bizim MM-də faktiki olaraq şərh edilən fəsillə tənzimlənən 

müqavilənin üç (!) adı var: ticarət nümayəndəliyi, ticarət agentliyi və 

kommersiya təmsilçiliyi. Şərh edilən fəslin terminologiyasına nisbətən uyğun 

olmaq naminə biz müqaviləni ―ticarət nümayəndəliyi (agentliyi)‖, müvafiq 

tərəfi isə ―ticarət agenti‖ adlandıracağıq. 

 

Maddə 789. Ticarət nümayəndəsi (agent) haqqında müqavilə 

 

789.1. Ticarət nümayəndəsi haqqında müqaviləyə görə, 

sənətkarlıq şəklində müstəqil fəaliyyətlə məşğul olan şəxsə (ticarət 

agentinə) alqı-satqı müqavilələrinin, habelə xidmətlər yaradılmasına dair 

müqavilələrin (ticarət əqdlərinin) bağlanmasında hər hansı istehsalçının, 

sənayeçinin və ya tacirin (tapşıranın) adından və hesabına vasitəçilik 

xidmətləri göstərmək və (və ya) bunları bağlamaq barəsində 

uzunmüddətli tapşırıq verilir. 

789.2. Həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər ticarət agenti ola bilərlər. 

Aşağıdakılar ticarət agentləri deyildirlər: 

789.2.1. vasitəçilik fəaliyyəti və ya əqdlərin bağlanması ilə 

təsadüfdən-təsadüfə məşğul olan şəxslər; 

789.2.2. ticarət və xammal birjalarında işləyən şəxslər; 

789.2.3. tapşıranla əmək müqaviləsi bağlamış şəxslər. 
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789.3. Ticarət nümayəndəsi haqqında müqavilə yazılı formada 

bağlanır. 

789.4. Müqavilə ilə tənzimlənməyən öhdəliklərə bu Məcəllə və 

əlavə olaraq, ticarət nümayəndəsinin olduğu yerdə ticarət sahəsindəki 

işgüzar adətlər tətbiq edilir. 
 

 Şərh edilən maddə ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin 

(maddənin adı fəslin adı kimi qeyri-korrektdir – Bax bu fəslin giriş şərhinin 4-

cü hissəsinə) anlayışını, o cümlədən predmetini və formasını müəyyən edir. 
 

789.1. 
 

1. Şərh edilən bənd ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin 

anlayışını müəyyən edir. Bu anlayışın əsas elementlərini müqavilənin tərəfləri 

və predmeti təşkil edir. 

 

2. Ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin tərəfləri tapşıran və 

ticarət agentidir (şərh edilən fəsildə bəzən ―ticarət nümayəndəsi‖ adlandırılır – 

Bax MM-nin 789.4, 790.4.3, 791.1.2, 791.1.3 və 799-cu maddələrinin şərhinə). 

MM-nin 777.1-ci maddəsinin şərhinin 2-ci hissəsində (Bax həmin şərhə) 

tapşırıq müqaviləsi üzrə də vəkalət verənin ―tapşıran‖ adlandırılması imkanı 

təhlil edilmişdir. ―Tapşırıq‖ sözünün hüquqi müstəvidə çöxmənalı olması 

baxımdan bu məqsədəuyğun deyil. Ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqa-

viləsi prinsip etibarı ilə tapşırıq müqaviləsinin növü olduğu üçün eyni yanaşma 

burada da aktualdır. Lakin nəzərə alsaq ki, ―vəkalət verən‖ termininin burada 

istifadəsi də MM-nin 40-cı fəsli (Bax həmin fəslin şərhinə) ilə qarışıqlıq yarada 

bilər, ―tapşıran‖ sözünə beynəlxalq təcrübədə işlədilən ―prinsipal‖ termini 

yeganə ağlabatan alternativ ola bilər (bizim MM-yə bu termin yad deyil: 24-cü 

fəslin 5-ci paraqrafında qarantiya üzrə münasibətlərdə istifadə olunur). Bununla 

belə, ―tapşıran‖ sözü də ―prinsipal‖ın tərcüməsi hesab edilə bilər. 

Şərh edilən bəndə görə tapşıran istehsalçı, sənayeçi və ya tacir ola 

bilər. MM-nin 361.1-ci maddəsinə görə sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində 

müqavilələr bağlanarkən sahibkarları daimi və müstəqil surətdə təmsil edən 

şəxs kommersiya təmsilçisi sayılır. Başqa sözlə, istehsalçı, sənayeçi və ya tacir 

dedikdə sahibkar başa düşülür. Əslində, elə ―tacir‖ sözünün özü də 

―kommersant‖, yəni ―sahibkar‖ deməkdir (Bax bu fəslin giriş şərhinin 4-cü 

hissəsinə). Düzdür, hətta Almaniyanın özündə belə 1953-cü ilədək tapşıranın 

məhz mal alq-satqısı ilə məşğul olan tacir olması nəzərdə tutulurdu. Almaniya 

Ticarət Qanunnaməsinə həmin ildə edilən düzəlişə əsasən hər hansı sahibkar 

tapşıran ola bilər. Buna görə də şərh edilən bənddə tapşıranın mütləq sahibkar 

olmasının göstərilməsi kifayət idi. Beləliklə, ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) 
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müqaviləsi üzrə tapşıran qismində kommersiya hüquqi şəxsləri və fərdi 

sahibkarlar çıxış edə bilərlər. 

Ticarət agenti qismində də kommersiya hüquqi şəxsləri və fərdi 

sahibkarlar çıxış edə bilərlər (Bax MM-nin 789.2-ci maddəsinin şərhinə). 

Əsas yalnız odur ki, ticarət agentinin ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) 

müqaviləsi üzrə vəzifələri onun sənətkarlıq şəklində müstəqil fəaliyyəti 

olmalıdır. Sənətkarlıq şəklində dedikdə o başa düşülür ki, həmin şəxs 

təsadüfdən-təsadüfə bu fəaliyyətlə məşğul olmamalıdır (Bax MM-nin 789.2.1-

ci maddəsinin şərhinə). Müstəqil fəaliyət dedikdə isə o başa düşülür ki, həmin 

şəxs ticarət və xammal birjalarında işləyən, yaxud tapşıranla əmək müqaviləsi 

bağlamış şəxs olmamalıdır (Bax MM-nin 789.2.2-789.2.3-cü maddələrinin 

şərhinə). Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 84-cü maddəsinin 2-ci bəndinə 

əsasən müstəqil o şəxs sayılır ki, öz fəaliyyətini sərbəst təşkil edir və iş 

vaxtını müəyyən edir. İsveçrə Öhdəlik Qanununun 418a maddəsinin 1-ci 

bəndinə əsasən isə tapşıranla əmək müqaviləsi bağlamış şəxs müstəqil deyil. 

 

3. Ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin predmetini 

tapşıranın ticarət agentinə verdiyi uzunmüddətli tapşırıq təşkil edir. Bu 

tapşırığa əsasən ticarət agenti üçüncü şəxslərlə ticarət əqdlərinin 

bağlanmasında vasitəçilik xidmətləri göstərir və/və ya həmin müqavilələri 

tapşıranın adından və hesabına bağlayır. 

Ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin analoji anlayışı 

Avropada ümumi qəbul olunmuşdur: Avropa Birliyinin müstəqil ticarət 

agentləri haqqında Direktivinin 1-ci maddəsinin 2-ci bəndi, Almaniya Ticarət 

Qanunnaməsinin 84-cü maddəsinin 1-ci bəndi, İsveçrə Öhdəlik Qanununun 

418a maddəsi, Poşa Mülki Məcəlləsinin 758-ci maddəsi və s. Fərq yalnız 

ondan ibarətdir ki, sadalanan sənədlərdə vasitəçilik və təmsilçilik xidmətləri 

―və ya‖ sözləri ilə ayrılır, yəni onların birgə göstərilməsi sanki nəzərdə 

tutulmur. Bizdə isə (―və/və ya‖) nəzərdə tutulur. Bununla belə, əslində həmin 

ölkələrdə də ticarət agenti təbii ki, tapşırana eyni zamanda həm vasitəçilik, 

həm də təmsilçilik xidmətlərini göstərə bilər. Adətən ticarət agentinin vəzifəsi 

üçüncü şəxslə əlaqə yaradıb, danışıqlar apardıqdan sonra tapşıranın adından 

onunla müqavilə bağlamaqdan ibarət olur. 

Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 1005-ci maddəsinin 1-ci 

bəndinə görə isə ticarət agenti faktiki hərəkətlərlə (o cümlədən vasitəçilik 

xidmətləri) yanaşı birbaşa (tapşıranın adından), yaxud dolayısı (ticarət 

agentinin öz adından) təmsilçilik xidmətləri göstərə bilər. Faktiki olaraq, 

Rusiyada ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) təmsilçiliyin növündən asılı olaraq 

tapşırıq və ya komissiya müqaviləsinin növü ola bilər (Məcəllənin 1011-ci 

maddəsinə əsasən həmin müqavilələrə dair qanunvericilik subsidiar qaydada 

ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinə tətbiq olunur). 
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Əslində, şərh edilən bənddə müqavilənin predmeti belə sadə və aydın 

şəkildə ifadə edilməyib və yuxarıda qeyd edilənlər daha çox xarici 

qanunvericilik və beynəlxalq təcrübəyə, habelə sağlam məntiqə əsaslanan 

təfsirdir. Belə ki, şərh edilən bənddə ticarət əqdlərinə yalnız ―alqı-satqı 

müqavilələrinin‖ və ―xidmətlər yaradılmasına dair müqavilələrin‖ (əlbəttə, 

―xidmətlərin göstərilməsinə dair müqavilələrin‖ ifadəsi düzgün olardı) aid 

olması göstərilir. Məlum olduğu kimi, mülki-hüquqi müqavilələr üç qrupa 

bölünür: 1) əmlakın verilməsi barədə müqavilələr; 2) işlərin görülməsi barədə 

müqavilələr; 3) xidmətlərin göstərilməsi barədə müqavilələr. Buna görə də 

burada sadlanan müqavilələr tam deyil: əmlakın verilməsi barədə müqavilələr 

yalnız alqı-satqı müqavilələrindən ibarət deyil, işlərin görülməsi barədə 

müqavilələr isə MM-nin 790.2.5-ci maddəsində (Bax həmin maddənin 

şərhinə) olduğu kimi ümumiyyətlə unudulub (dolayısı ilə işlərin görülməsi 

―aparılması‖ adı ilə MM-nin 791.1.1-ci maddəsində – Bax həmin maddənin 

şərhinə – xatırlanır). Əslində, müqavilələri sadalamağa heç ehtiyac da yoxdur. 

Burada əhəmiyyət kəsb edən bağlanılan müqavilələrin növləri deyil (hər hansı 

növ ola bilər), xarakteridir: onlar ticarət əqdləri olmalıdır, yəni kommersiya 

xarakterli olmalıdır. Beləliklə, ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqa-

viləsinin özü də kommersiya xarakterlidir. Lakin bəzi ölkələrdə (məsələn, 

İsveçrə, Rusiya və s.) bu müqavilə qeyri-kommersiya xarakterli də ola bilər. 

Şərh edilən bəndə görə ticarət agenti tapşıranın adından və hesabına 

nəinki əqdləri bağlayır, güya həmçinin onların bağlanmasında vasitəçilik 

xidmətləri göstərir. Vasitəçiliyin mahiyyəti MM-nin 41-ci fəslinin şərhində, 

xüsusilə 787.1-ci maddəsinin şərhinin 4-cü hissəsində (Bax həmin şərhə) 

açıqlanır. Əlbəttə, vasitəçilik xidmətləri adətən məhz sifarişçinin (tapşıranın) 

hesabına göstərilir. Lakin bu xidmətlər üzrə hərəkətlər həmişə vasitəçinin öz 

adından yerinə yetirilir. Çünki vasitəçilik xidmətləri üzrə hüquqi deyil, faktiki 

hərəkətlər həyata keçirilir. MM-nin 359.2-ci maddəsində də təsbit olunub ki, 

kommersiya vasitəçiləri öz adından fəaliyyət göstərirlər. Buna görə də şərh 

edilən bənddəki ifadə düzgün qurulmayıb. 

Ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi üzrə vasitəçilik 

xidmətlərinin göstərilməsi məsələsinə başqa tərəfdən də baxmaq vacibdir. Bir 

daha təkrarlayırıq ki, vasitəçiliyin mahiyyəti MM-nin 41-ci fəslinin şərhində, 

xüsusilə 787.1-ci maddəsinin şərhinin 4-cü hissəsində (Bax həmin şərhə) 

açıqlanır. Vasitəçilik bir şəxsin (vasitəçinin) digər şəxslə (sifarişçi ilə) üçüncü 

şəxsin müqavilə bağlaması məqsədi ilə həmin üçüncü şəxslə əlaqəyə (kontakta) 

girmək və onun iradəsinin əmələ gəlməsinə təsir göstərməkdən ibarət olan 

fəaliyyətdir. Beləliklə, bu meyara cavab verməyən fəaliyyət vasitəçilik xidməti 

hesab edilmir. Ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi üzrə yalnız 

vasitəçilik xidmətləri göstərildikdə bu məsələyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. 
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Verilən tapşırığın ―uzunmüddətli‖ olması tələbi isə o deməkdir ki, 

ticarət agentinə qeyri-müəyyən sayda əqdlərin bağlanması tapşırılmalıdır. 

Zaman baxımdan isə ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin müddəti 

qısa da ola bilər. Beynəlxalq və xarici qanunvericilikdə adətən bu mənada 

―daimi‖ sözü işlədilir: məsələn, Avropa Birliyinin müstəqil ticarət agentləri 

haqqında Direktivinin 1-ci maddəsinin 2-ci bəndi, Almaniya Ticarət 

Qanunnaməsinin 84-cü maddəsinin 1-ci bəndi, İsveçrə Öhdəlik Qanununun 

418a maddəsinin 1-ci bəndi, Polşa Mülki Məcəlləsinin 758-ci maddəsi və s. 

Lakin fərqli misallar da mövcuddur: məsələn, Rusiya Federasiyasının Mülki 

Məcəlləsində belə tələb ümumiyyətlə yoxdur. 

 

4. Ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi əvəzli (MM-nin 

791.1.4-cü maddəsinə – Bax həmin maddənin şərhinə – əsasən göstərilən 

xidmətlərə görə muzd ödənilir), ikitərəfli (bir tərəf xidmət göstərir, digəri isə 

əvəzində muzd ödəyir) və konsensualdır (tərəflərin müqavilə şərtləri üzrə 

razılığa gəlməsi onun bağlanması deməkdir). 

 

789.2. 

 

Şərh edilən bənd əslində əvvəlki bənddən doğur. Ticarət agenti 

qismində də kommersiya hüquqi şəxsləri və fərdi sahibkarlar çıxış edə 

bilərlər. Ticarət agentinin ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi üzrə 

vəzifələri onun sənətkarlıq şəklində müstəqil fəaliyyəti olmalıdır. Sənətkarlıq 

şəklində dedikdə o başa düşülür ki, həmin şəxs təsadüfdən-təsadüfə bu 

fəaliyyətlə məşğul olmamalıdır. Müstəqil fəaliyət dedikdə isə o başa düşülür 

ki, həmin şəxs ticarət və xammal birjalarında işləyən, yaxud tapşıranla əmək 

müqaviləsi bağlamış şəxs olmamalıdır  

 

789.3. 

 

Ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi yazılı (sadə və ya 

notarial) formada bağlanmalıdır. MM-nin 361.3-cü maddəsində də deyilir ki, 

kommersiya təmsilçiliyi yazılı formada bağlanmış və təmsilçinin səlahiyyətlə-

rinin göstərildiyi müqavilə əsasında, belə göstərişlər olmadıqda isə həmçinin 

etibarnamə əsasında həyata keçirilir. Əslində, ticarət agentinin etibarnaməsiz 

fəaliyyət göstərməsi mümkün deyil (Bax MM-nin 40-cı fəslinin giriş şərhinin 

3-cü hissəsinə). Beləliklə, ticarət nümayəndliyi (agentliyi) müqaviləsi yazılı 

bağlanmalı və ticarət agentinə yazılı etibarnamə verilməlidir. 

Xatırladırıq ki, MM-nin 329.1-ci maddəsinə uyğun olaraq əgər 

qanunla başqa hal müəyyən edilməmişdirsə, qanunla və ya tərəflərin qarşılıqlı 
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razılığı ilə müəyyən edilmiş forma tələblərinə riayət etməməklə bağlanılmış 

əqd etibarsızdır. 

 

789.4. 

 

1. Ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin MM-nin 789.1-ci 

maddəsindəki anlayışına görə onun predmetinin üç variantı ola bilər: 1) 

tapşıranın hesabına və adından üçüncü şəxslərlə əqdlərin bağlanması; 2) 

tapşıranın hesabına üçüncü şəxslərlə əqdlərin bağlanmasında vasitəçilik 

xidmətlərinin göstərilməsi; 3) ilk iki variantın cəmi. 

Şübhə yoxdur ki, birinci variant tapşırıq müqaviləsinin hüquqi 

konstruksiyasına (birbaşa təmsilçilik) uyğundur (Bax MM-nin 777.1-ci 

maddəsinin şərhinin 5-ci hissəsinə). Xatırladırıq ki, tapşırıq müqaviləsinə 

əsasən vəkalət alan vəkalət verənin adından və onun hesabına müəyyən 

əqdləri bağlamağı öz öhdəsinə götürür. Buna görə də bu halda ticarət 

nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi əslində tapşırıq müqaviləsinin növüdür. 

MM-nin 790.1-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) əsasən hətta 

ticarət agentinin ümumi vəzifələri vəkalət alanın ümumi vəzifələri ilə eynidir. 

Ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsini adi tapşırıq müqaviləsindən 

fərqləndirən meyar sadalanan ünsürlərin cəmidir: 1) vəkalət verənin 

(tapşıranın) sahibkar olması; 2) vəkalət alanın (ticarət agentinin) peşəkar 

təmsilçi olması; 3) tapşırığın uznumüddətli olması; 4) müqavilənin əvəzli 

olması; 5) üçüncü şəxslərlə bağlanılan əqdlərin kommersiya xarakterli olması; 

6) müqavilənin yazılı formada bağlanması. İlk beş ünsürdən hər hansının 

olmaması bağlanmış əqdin adi tapşırıq müqaviləsi olması deməkdir. Eyni 

zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, ilk beş ünsürə malik olan yazılı olmayan 

müqavilə etibarsızdır (Bax MM-nin 789.3-cü maddəsinin şərhinə). 

Eyni ilə şübhə yoxdur ki, ikinci variant brokerlik müqaviləsinin 

hüquqi konstruksiyasına uyğundur (Bax MM-nin 787.1-ci maddəsinin 

şərhinin 3-4-cü hissələrinə). Sadəcə olaraq brokerlik müqaviləsinin 

predmetini sifarişçinin üçüncü şəxslə müqavilə bağlamasına yalnız vasitəçilik 

deyil, həm də digər xidmətlərin göstərilməsi təşkil edir. Şərh edilən ikinci 

varianta görə isə yalnız vasitəçilik xidmətlərinin göstərilməsi ehtimal olunur. 

Lakin bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur və bu halda ticarət nümayəndəliyi 

(agentliyi) müqaviləsi əslində brokerlik müqaviləsinin növüdür. Ticarət 

nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsini adi brokerlik müqaviləsindən 

fərqləndirən meyar sadalanan ünsürlərin cəmidir: 1) sifarişçinin (tapşıranın) 

sahibkar olması; 2) brokerin (ticarət agentinin) peşəkar təmsilçi olması; 3) 

tapşırığın uznumüddətli olması; 4) üçüncü şəxslərlə bağlanılan əqdlərin 

kommersiya xarakterli olması; 5) müqavilənin yazılı formada bağlanması. İlk 

dörd ünsürdən hər hansının olmaması bağlanmış əqdin adi brokerlik 
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müqaviləsi olması deməkdir. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, ilk dörd 

ünsürə malik olan yazılı olmayan müqavilə etibarsızdır (Bax MM-nin 789.3-

cü maddəsinin şərhinə). 

Nəhayər, üçüncü variant qarışıq müqavilənin hüquqi konstruksiyasına 

uyğundur. Xatırladırıq ki, MM-nin 390.4-cü maddəsinə müvafiq olaraq 

tərəflər MM-də nəzərdə tutulmuş müxtəlif müqavilələrin ünsürlərini əhatə 

edən müqavilə (qarışıq müqavilə) bağlaya bilərlər. Tərəflərin razılaşmasından 

və ya qarışıq müqavilənin mahiyyətindən ayrı hal irəli gəlmirsə, qarışıq 

müqavilə üzrə tərəflərin münasibətlərinə qarışıq müqavilədə ünsürləri olan 

müqavilələrə dair qaydalar müvafiq hissələrdə tətbiq edilir. 

Ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsini adi tapşırıq və ya bro-

kerlik müqaviləsindən fərqləndirilməsi sırf nəzəri xarakter daşımır. Belə ki, 

məsələn, ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin ləğv edilməsinin mü-

hüm xüsusiyyətləri mövcuddur (Bax MM-nin 794-796-cı maddələrinin şərhi-

nə). Həmin müddəalar tapşırıq və ya brokerlik müqaviləsinə tətbiq edilə bilməz. 

Eyni zamanda ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin 

məzmunca məhz bu iki müqavilə növünə yaxın olması şərh edilən fəslin 

həmin müqavilələrə həsr edilən fəsillərdən sonra yerləşdirilməsinin düzgün 

olmasını təsdiqləyir. 

 

2. Ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi tapşırıq müqaviləsinin 

və/və ya brokerlik müqaviləsinin növü olsa da, MM-nin 790.1-ci maddəsi (Bax 

həmin maddənin şərhinə) istisna olmaqla həmin müqavilələrə dair qanunve-

ricilik şərh edilən müqaviləyə subsidiar qaydada tətbiq olunmur (xatırladırıq ki, 

brokerlik müqaviləsinin özünə subsidiar qaydada tapşırıq müqaviləsi haqqında 

qanunvericilik tətbiq olunur – Bax MM-nin 787.2-ci maddəsinin şərhinə). Şərh 

edilən bəndə görə ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinə əlavə olaraq 

ticarət agentinin (mətndə ―nümayəndəsinin‖ yazılıb – Bax bu fəslin giriş 

şərhinin 4-cü hissəsinə) olduğu yerdə ticarət sahəsindəki işgüzar adətlər tətbiq 

edilir. Xatırladırıq ki, MM-nin 10-cu maddəsinə (―İşgüzar adətlər‖) uyğun 

olaraq sahibkarlıq fəaliyyətinin hər hansı sahəsində təşəkkül tapan və geniş 

tətbiq edilən, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan davranış qaydası, hansısa 

aktda qeyd edilib-edilmədiyindən asılı olmayaraq, işgüzar adət sayılır. 

Qanunvericiliyə və ya müqaviləyə zidd olan işgüzar adətlər tətbiq edilmir. 

Bununla belə, şərh edilən müqaviləyə tapşırıq müqaviləsi və/və ya 

brokerlik müqaviləsinə dair qanunvericilik subsidiar qaydada analogiya üzrə 

tətbiq edilə bilər. 

 

3. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, ticarət nümayəndəliyi 

(agentliyi) müqaviləsinə bəzən Azərbaycan Respublikasının aidiyyatı sahəvi 

qanunvericilik aktları da tətbiq oluna bilər. İlk növbədə bu bank 
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qanunverivciliyinə aiddir. ―Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı 

haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 19-cu maddəsinə uyğun 

olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırılmış şərtlərlə dövlətin maliyyə agenti 

funksiyalarını həyata keçirə bilər. Maliyyə agenti olaraq, Milli Bank dövlətin 

borc qiymətli kağızlarını yerləşdirmək və onlarla digər əməliyyatlar 

aparmaqla dövlət borcuna xidmət göstərə, habelə qanunla müəyyən edilmiş 

hallarda və qaydada başqa maliyyə əməliyyatlarını apara bilər. Ehtimal etmək 

olar ki, bu halda ―agent‖ sözü məhz ticarət agenti mənasında istifadə edilir və 

söhbət məhz şərh edilən öhdəlikdən gedir. Bununla belə, yaranan hüquqi 

münasibətlərə şərh edilən fəslin tətbiqi sual altındadır: MM-nin 789.1-ci 

maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) görə tapşıran sahibkar olmalıdır. 

Sözügedən halda isə tapşıran qismində dövlət çıxış edir. 

Yeri gəlmişkən ―Banklar haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 32.1.10-cu maddəsində kommersiya banklarının də maliyyə 

agenti xidmətlərini göstərməsi təsbit olunub. Həmin Qanunda ―maliyyə 

agenti‖nin tərifi verilmədiyi üçün onu ―Azərbaycan Respublikasının Milli 

Bankı haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 19-cu maddəsinə 

uyğun başa düşmək lazımdır. Bu halda bankların maliyyə agenti kimi 

bağladıqları müqaviləyə şərh edilən fəsil o halda tətbiq edilə bilər ki, həmin 

müqavilənin ünsürləri MM-nin 789.1-ci maddəsinin (Bax həmin maddənin 

şərhinə) tələblərinə cavab versin. ―Banklar haqqında‖ Azərbaycan Respubli-

kasının Qanununda ―agent‖ sözü bir dəfə də istifadə olunur: 46.3.2-ci maddə-

yə müvafiq olaraq Milli Banka və onun təyin etdiyi kənar auditorlara bankın, 

onun törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərinin, bankda mühüm iştirak payına malik 

olan şəxslərin, banka aidiyyəti olan şəxslərin və aidiyyəti şəxs adından 

hərəkət edən şəxslərin, bankın filialının, şöbəsinin və xarici bankın yerli 

filialının inzibatçılarından, əməkdaşlarından və agentlərindən həmin qurumla-

rın idarə edilməsinə və cari fəaliyyətinə, o cümlədən müştərilərin əməliyyat-

larına aid istənilən məsələ barəsində bütün lazımi informasiyanı verməyi tələb 

etmək səlahiyyəti verilir. Lakin Qanunda ―agent‖ sözünün mənası açıqlanmır. 

―Dövlət borcu haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 

13.2.3-cü maddəsində isə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə 

əsas və təkrar borcalan hüquqi şəxslər arasında bağlanmış təkrar müqavilələr 

və kreditlərin istifadəsi ilə əlaqədar vasitəçi (agent) banklarla bağlanan 

müqavilələr xatırlanır. Burada da agent bank dedidkə mütləq olaraq şərh 

edilən fəsildəki öhdəliyin nəzərdə tutulmasını birmənalı söyləmək olmaz. 

Lakin təcrübədə təbii ki, həmin müqavilə məhz şərh edilən müqavilə ola bilər. 

Çünki, bir qayda, olaraq bu halda kommersiya banklarının dövlət vəsaitləri 

hesabına kredit verməsi nəzərdə tutulur: məsələn, Azərbaycan Respub-

likasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun və Azərbaycan Respublikasının 
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Milli Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondunun vasitəsi ilə (Bax MM-nin 

814.2-ci maddəsinin şərhinin 2-ci hissəsinə). Sözügedən halda agent bankı o 

halda ticarət agenti hesab etmək olar ki, o, krediti dövlətin adından versin. 

Əks halda, bu, komissiya müqaviləsidir (Bax MM-nin 44-cü fəslinin şərhinə). 

―Əmanətlərin sığortalanması haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 8.1.18-ci maddəsinə görə Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 

əmanətlər üzrə kompensasiyanın ödənilməsi üçün agent bankı seçir və 27.12-ci 

maddəsinə görə bu məqsədlə öz adından və öz hesabına banklarla agent 

müqavilələri bağlayır. Prinsip etibarı ilə bu halda agent banklar məhz Əmanət-

lərin Sığortalanması Fondu adından kompensasiyanı əmanətçilərə ödəyir. Lakin 

əmanətçilərlə heç bir əqd bağlanmır, bu isə o deməkdir ki, agent bankların 

nəinki hüquqi hərəkətləri yerinə yetirməsi (əqd bağlaması), heç vasitəçilik 

xidmətləri göstərməsi haqda da danışmaq mümkün deyil. Deməli, Qanunda 

istifadə edilən ―agent müqaviləsi‖ termini şərh edilən fəsli ehtiva etmir. 

―Valyuta tənzimi haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

isə banklara dair ―valyuta nəzarəti agentləri‖ termini istifadə olunur (15, 16-cı 

və digər maddələr). Təbii ki, bu anlayış sırf maliyyə nəzarətinə aiddir və şərh 

edilən fəsillə bağlı deyil. 

 ―Sığorta fəaliyyəti haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 82-ci maddəsinə əsasən sığorta agentləri və sığorta brokerləri 

sığorta vasitəçiləri hesab edilir. Sığorta agenti sığortaçının adından və onun 

verdiyi səlahiyyətlər daxilində sığorta müqavilələrinin bağlanmasında, davam 

etdirilməsində və ya yenilənməsində, habelə tərəflər arasında danışıqların 

aparılmasında vasitəçilik fəaliyyəti göstərən fiziki, yaxud hüquqi şəxsdir. 

Sığorta brokeri sığorta məsələləri, o cümlədən danışıqların aparılması, sığorta 

müqaviləsinin davam etdirilməsi və ya yenilənməsi, risklərin yerləşdirilməsi 

ilə əlaqədar vasitəçilik fəaliyyəti göstərən, sığorta müqavilələrinin 

bağlanmasına və sığorta tələbinə dair məsləhətlər verən fiziki, yaxud hüquqi 

şəxsdir. Beləliklə, həmin maddəyə əsasən sığorta vasitəçilərinin xidmətləri 

vasitəçilik, yaxud məsləhət xarakteri daşıyır. Qanunun digər müddəalarından, 

habelə MM-nin 50-ci fəslinin 4-cü paraqrafından (―Sığorta vasitəçiliyi‖) bəlli 

olur ki, sığorta agenti sığortaçıya, sığorta brokeri isə, bir qayda olaraq, 

sığortalıya xidmət göstərir. 

Burada diqqəti cəlb edən sığorta brokerindən fərqli olaraq, sığorta 

agentinin vasitəçiliyi sığortaçının adından həyata keçirməsidir. Bir şəxsin 

digərinin adından fəaliyyəti artıq təmsilçilikdir və hansısa əqdlərin 

bağlanmasını ehtiva edir. Başqa sözlə, güman etmək olar ki, sığorta agentinə 

dair ―vasitəçilik‖ termini geniş mənada istifadə olunur və həm hüquqi 

(halbuki, Qanunda buna dair digər təsdiqedici müddəa yoxdur), həm də faktiki 

vasitəçiliyi əhatə edir. Sığorta brokerinə dair isə ―vasitəçilik‖ termininin sırf 

faktiki hərəkətləri əhatə etməsini fikirləşmək olar. Lakin bir normativ-hüquqi 
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aktda eyni termin (―vasitəçilik‖) fərqli mənalarda istifadə oluna bilərmi? 

Qanunvericilik texnikası prinsiplərinə görə istifadə edilməməlidir. 

Məsələyə tam aydınlıq gətirmək üçün MM-yə müraciət edək. MM-nin 

937.1-ci maddəsinə görə ―sığorta (təkrarsığorta) müqaviləsi tərəflər arasında 

həm birbaşa, həm də sığorta vasitəçilərinin – sığorta agentlərinin və ya sığorta 

brokerlərinin xidmətindən istifadə etməklə bağlana bilər‖. Burada ―sığorta 

vasitəçilərinin‖ məhz hüquqi hərəkətlər yerinə yetirməsi (əqd bağlaması) artıq 

şübhə doğurmur: çünki faktiki vasitəçilərin köməyi ilə bağlanılan sığorta 

müqaviləsi də birbaşa bağlanmış hesab olunur. Buradan isə belə çıxır ki, 

sığorta agentlərinin və ya sığorta brokerlərinin xidmətindən istifadə etməklə 

bağlanılan sığorta müqaviləsi birbaşa bağlanmır, başqa sözlə, təmsilçilərin 

vasitəsi ilə bağlanır. 

MM-nin 937.2-937.3-cü maddələri bu mülahizəni təsdiqləyir: 

―937.2. Sığortaçı aşağıdakı sığorta əməliyyatlarında onun adından 

çıxış edən sığorta agentinin vasitəçilik xidmətlərindən istifadə edə bilər: 

937.2.1. sığorta müqavilələrinin bağlanması və bununla əlaqədar 

sövdələşmələrin aparılması; 

937.2.2. sığorta müqaviləsinin davam etdirilməsi və ya yenilənməsi ilə 

bağlı sövdələşmələrin aparılması. 

937.3. Sığorta brokeri sığortalını (təkrarsığortalını) sığortaçı 

(təkrarsığortaçı) ilə münasibətlərdə təmsil etməklə aşağıdakı sığorta 

əməliyyatlarında vasitəçilik edə bilər: 

937.3.1. sığorta (təkrarsığorta) müqavilələrinin bağlanması və bununla 

əlaqədar sövdələşmələrin aparılması; 

937.3.2. sığorta (təkrarsığorta) müqavilələrinin davam etdirilməsi və 

ya yenilənməsi ilə bağlı sövdələşmələrin aparılması; 

937.3.3. sığorta (təkrarsığorta) müqavilələrinin həyata keçirilməsi, o 

cümlədən sığorta (təkrarsığorta) tələbləri və sığorta ödənişləri üzrə 

sövdələşmələrin aparılması və (və ya) məsləhətlərin verilməsi‖. 

Fikir verin ki, ―Sığorta fəaliyyəti haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 82-ci maddəsi kimi, burada da sığorta 

brokerindən fərqli olaraq, sığorta agentinin sığortaçının adından çıxış edə 

bilməsi vurğulanır. Lakin bu fərqin əhəmiyyəti artıq yoxdur. Çünki, əvvəla, 

bunun əvəzində sığorta brokerinin sığortalını təmsil etməsi qeyd olunur 

(937.3-cü maddə). MM-nin 359-cu maddəsi (―Əqdlərdə təmsilçilik anlayışı‖) 

isə vasitəçiliyi təmsilçiliyə aid etmir. Digər tərəfdən isə, hər ikisinin 

―vasitəçilik‖ xidmətlərinə o cümlədən sığorta müqavilələrinin bağlanması və 

bununla əlaqədar sövdələşmələrin aparılması, habelə sığorta müqaviləsinin 

davam etdirilməsi və ya yenilənməsi ilə bağlı sövdələşmələrin aparılması 

daxildir. Başqa sözlə, sövdələşmə bilavasitə müqavilənin bağlanmasından 
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fərqləndirilmişdir. Deməli, sığorta vasitəçiləri müştərinin adından əqd 

bağlamaq səlahiyyətinə də malik ola bilər. 

Nəhayət, MM-nin 938-ci maddəsi bu fikri tam təsdiqləyir: ―Sığorta mü-

qaviləsi sığorta agenti vasitəsilə bağlandıqda, sığorta agenti müqaviləni həmin 

sığortaçının adından yalnız onun yazılı qaydada verdiyi səlahiyyət əsasında 

imzalaya bilər. Sığorta (təkrarsığorta) müqaviləsi sığorta brokeri vasitəsilə bağ-

landıqda, müqavilə sığortaçı və sığortalı tərəfindən və ya sığortalının (təkrarsı-

ğortalının) yazılı qaydada verdiyi səlahiyyət əsasında sığorta brokeri tərəfindən 

imzalana bilər. Sığorta (təkrarsığorta) müqaviləsi sığorta vasitəçiliyi ilə 

bağlandıqda, həmin müqavilədə müvafiq olaraq sığorta agentinin və ya sığorta 

brokerinin adı, (fiziki şəxsdirsə, həmçinin soyadı) və ünvanı göstərilməlidir‖. 

Burada müqaviləni bağlamaq üçün verilməli olan səlahiyyət dedikdə, əlbəttə ki, 

etibarnamə nəzərdə tutulur. Belə də yazılmalı idi? Bəli, əgər ehtiyac olsaydı. 

Əslində isə buna ciddi ehtiyac heç yoxdur da: təbii ki, hər bir təmsilçi üçüncü 

şəxs qarşısında öz səlahiyyətlərini etibarnamə ilə təsdiqləməlidir. 

Lakin hazırda bizim üçün əhəmiyyətli olan digər məsələdir: ―sığorta 

vasitəçiləri‖ həm birbaşa təmsilçilik, həm də vasitəçilik xidmətləri göstərə 

bilərlər. Bu halda onlarla bağlanan müqavilə yalnız o halda ticarət 

nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi hesab edilə bilər ki, həmin müqavilənin 

ünsürləri MM-nin 789.1-ci maddəsinin (Bax həmin maddənin şərhinə) 

tələblərinə (məsələn, tapşıran mütləq sahibkar olmalıdır) cavab versin. 

Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 181-ci 

maddəsində dəniş agentliyi müqaviləsinin anlayışı verilir: ―Dəniz agentliyi 

haqqında müqaviləyə görə dəniz agenti haqq müqabilində gəmi sahibinin 

tapşırığı əsasında və onun hesabına öz adından və ya gəmi sahibinin adından 

müəyyən limanda və ya müəyyən ərazidə hüquqi və digər hərəkətləri etməyi 

öhdəsinə götürür‖. Məcəllənin 183-cü maddəsinə görə isə gəmi sahibi gəmi 

sahibinin adından əqdlər bağlamağa dair dəniz agentinin ümumi səlahiy-

yətlərini məhdudlaşdırdıqda və belə məhdudlaşdırma barəsində üçüncü şəxsin 

məlumatı olmadıqda, vicdanla hərəkət edən üçüncü şəxs ilə dəniz agentinin 

bağladığı əqd etibarlıdır və gəmi sahibi üçün hüquq və vəzifələr yaradır. 

Məcəllənin 185-ci maddəsinə əsasən dəniz agenti gəminin limana 

gəlməsi, limanda olması və limandan çıxması ilə bağlı müxtəlif rəsmiyyətləri 

yerinə yetirir, gəmi kapitanına yerli və liman hakimiyyəti orqanları ilə 

əlaqələrin yaradılmasında, gəminin limanda təchiz olunmasında və ona 

xidmətlərin göstərilməsinin təşkilində köməklik göstərir, yükə dair sənədləri 

rəsmiləşdirir, fraxt məbləğlərini və dənizlə yük daşınması müqaviləsindən 

irəli gələn tələblərə görə gəmi sahibinə çatacaq digər məbləğləri inkasso edir, 

gəmi sahibinin və gəmi kapitanının sərəncamı ilə gəminin limanda olmasına 

görə ödənilməli olan məbləğləri ödəyir, fraxtın yığılmasını və yükün 
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göndərilməsini həyata keçirir, daşınma üçün yük cəlb edir və dəniz agentliyi 

sahəsində digər hərəkətləri həyata keçirir. Dəniz agenti: 

1) fəaliyyətini gəmi sahibinin maraqlarına uyğun vicdanla və dəniz 

agentliyinin təcrübəsinə müvafiq olaraq həyata keçirməyə; 

2) səlahiyyətləri hüdudlarında fəaliyyət göstərməyə; 

3) vəsaitlərin xərclənməsinin uçotunu aparmağa və dəniz agentliyi 

müqaviləsində nəzərdə tutulmuş qaydada və müddətdə gəmi sahibinə 

hesabatlar verməyə borcludur. 

Qeyd edilənlər dəniz agentinin məhz ticarət agenti olmasını 

düşünməyə əsas verir. 

―Əmtəə birjası haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 2-

ci maddəsinə əsasən əmtəə birjasının peşəkar iştirakçısı olan broker ―birja 

əqdlərinin müəyyənləşdirilmiş qaydada müştərinin adından onun hesabına, 

müştərinin adından öz hesabına, yaxud öz adından müştərinin hesabına 

bağlanmasını həyata keçirən birja vasitəçisidir‖. Həmin Qanunda brokerlə 

bərabər diler də ―birja vasitəçisi‖ adlanır. Göründüyü kimi, əmtəə birjasının 

brokeri vasitəçiliklə yanaşı əsasən məhz hüquqi hərəkətlərin yerinə yetirilməsi 

ilə məşğul olur. Lakin onun bağladığı müqavilə yalnız o halda ticarət 

nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi hesab edilə bilər ki, həmin müqavilənin 

ünsürləri MM-nin 789.1-ci maddəsinin (Bax həmin maddənin şərhinə) 

tələblərinə (məsələn, tapşıran mütləq sahibkar olmalıdır) cavab versin. 

Ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi bəzən qiymətli kağızlar 

bazarında da tətbiq oluna bilər. Xatırladırıq ki, qiymətli kağızlar bazarında 

peşəkar fəaliyyət növü olan brokerlik fəaliyyəti MM-nin 992-1.7-ci maddəsinə 

əsasən ―müştərinin hesabına tapşırıq və ya komisyon müqaviləsi əsasında 

müvəkkil və ya komisyonçu kimi fəaliyyət göstərən, həmin müştərinin 

mənafeyi üçün qiymətli kağızlarla alqı-satqı əqdlərinin bağlanması üzrə 

qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyətdir‖. Əgər brokerin müştəri ilə 

bağladığı müqavilənin ünsürləri MM-nin 789.1-ci maddəsinin (Bax həmin 

maddənin şərhinə) tələblərinə (məsələn, tapşıran mütləq sahibkar olmalıdır) 

cavab verirsə, söhbət tapşırıq müqaviləsindən deyil, məhz ticarət 

nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsindən getmiş olacaq. 

Ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsindən turizm sahəsində də 

geniş istifadə olunur. Belə ki, ―Turizm haqqında‖ Azərbaycan Respublikası-

nın Qanununun 1-ci maddəsində turagentin anlayışı belə verilir: ―turoperator 

tərəfindən turların satışı, turizm məhsulunun hərəkətə gətirilməsi və satışı 

üzrə vasitəçilik fəaliyyəti göstərən fiziki və ya hüquqi şəxs‖. Həmin maddədə 

prinsipcə turagentə mənaca yaxın olan turagentliyin tərifi isə bu cür verilir: 

―turizm və ekskursiya yollayışlarının satışı, habelə turizm-ekskursiya 

fəaliyyətinin təşkili üzrə (informasiya, reklam, marketinq və s.) digər 

xidmətlər göstərilməsi ilə məşğul olan vasitəçi təşkilat‖. 
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4. Nəzərə almaq lazımdır ki, şərh edilən fəslin bir sıra müddəaları 

kommersiya konsessiyası müqaviləsinə də tətbiq olunur (Bax MM-nin 801-ci 

maddəsinin şərhinə). Lakin bu o demək deyil ki, kommersiya konsessiyası 

ticarət nümayəndəliyinin (agentliyinin) növüdür (Bax MM-nin 801-ci 

maddəsinin giriş şərhinə). 

MM-nin 731.2-ci maddəsində isə deyilir ki, əgər françayz alan 

françayz verənin və ya françayz verənlə bağlı hər hansı müəssisənin mallarını 

yaymaqla daimi məşğul olursa, françayzinq üzrə münasibətlərə MM-nin 

ticarət nümayəndəliyi və konsessiya (güman etmək olar ki, söhbət məhz 

kommersiya konsessiyasından gedir, çünki MM-də başqa konsessiya yoxdur) 

müqaviləsi haqqında müddəaları tətbiq edilir. Bu halda da françayzinqi ticarət 

nümayəndəliyinin (agentliyinin) növü hesab etmək səhv olardı. 

 

Maddə 790. Ticarət agentinin vəzifələri 

 

790.1. Ticarət agentinin ümumi vəzifələri bu Məcəllənin 778-ci 

maddəsindən irəli gəlir. 

790.2. Ticarət agentinin aşağıdakı vəzifələri vardır: 

790.2.1. vasitəçilik qaydasında tapşıran üçün əqdləri bağlamağa 

çalışmaq və ya əqdləri bağlamaq, habelə tapşıranın müştərilərinin 

sayının optimal surətdə artmasına çalışmaq; 

790.2.2. bütün sifarişlər və (və ya) bağlanmış müqavilələr 

barəsində tapşırana bildiriş vermək; 

790.2.3. özündə olan hər bir zəruri informasiyanı tapşırana 

bildirmək; 

790.2.4. tapşıranın əsaslı sərəncamlarını yerinə yetirmək; 

790.2.5. tapşıranın məhsullarına və xidmətlərinə oxşar məhsulları 

və xidmətləri öz hesabına və ya başqa tapşıranın hesabına təklif etmək 

üçün tapşıranın qabaqcadan razılığını almaq. 

790.3. Müqavilədə ticarət agentinin öhdəsinə başqa vəzifələr, o 

cümlədən aşağıdakı vəzifələr də qoyula bilər: 

790.3.1. müəyyən mövzular üzrə müntəzəm hesabat vermək; 

790.3.2. sifarişlər və ya müqavilələr üzrə minimum dövriyyəyə 

(kvotaya) nail olmaq; 

790.3.3. zərurət olduqda və ayrıca muzd müqabilində tapşıran 

üçün malları saxlamaq və göndərmək, habelə onun borclularından 

məbləğləri tutmaq. 

790.4. Ticarət agenti tapşıran barəsində müqavilələrin müştərilər 

tərəfindən icrasına yalnız aşağıdakı hallarda qarantiya verməlidir: 

790.4.1. bu, yazılı formada qabaqcadan ifadə edildikdə; 
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790.4.2. qarantiya dəqiq müəyyənləşdirilmiş əqdə və ya 

müştəriləri qabaqcadan müəyyənləşdirilməklə bir neçə əqdə şamil 

edildikdə; 

790.4.3. öz öhdəsinə qarantiya götürmək barəsində razılaşmada 

ayrıca muzd şərtləşdirildikdə və ticarət nümayəndəsinə bu muzdun ödənil-

məsi müddəti müştəri ilə həmin müqavilənin bağlanmasından dərhal sonra 

çatdıqda. Buna zidd olanlar barəsində razılaşmaların qüvvəsi yoxdur. 

 

 Şərh edilən maddə ticarət agentinin vəzifələrini müəyyən edir. Bu 

vəzifələr şərti olaraq dörd qrupa bölünür: 1) ümumi; 2) adi; 3) əlavə; 4) 

könüllü. 

 

790.1. 

 

Ticarət agentinin ümumi vəzifələri tapşırıq müqaviləsi üzrə vəkalət 

alanın MM-nin 778-ci maddəsi (Bax həmin maddənin şərhinə) ilə müəyyən 

edilən ümumi vəzifələri ilə eynidir. Tapşıran və ticarət agenti arasında olan 

münasibətlər fidusiar xarakter daşıyır. Ticarət agenti tapşırığı vicdanla icra 

etməli, bu zaman tapşıranın haqlı mənafelərini müdafiə etməlidir. Bu müddəa 

Avropa Birliyinin müstəqil ticarət agentləri haqqında Direktivinin 3-cü 

maddəsinin 1-ci bəndində, Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 86-cı 

maddəsinin 1-ci bəndində və İsveçrə Öhdəlik Qanununun 418c maddəsinin 1-

ci bəndində birbaşa təsbit olunub. 

Ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsində ticarət agentinin 

bağlamalı olduğu əqdin bütün şərtləri müəyyən edilməyibsə, ən azı həmin 

əqdin növü göstərilməlidir. Ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi 

yalnız tapşıranla ticarət agenti arasında hüquqi münasibətləri tənzimləyir. 

Üçüncü şəxslər üçün ticarət agentinin tapşıranın adından hər hansı səlahiyyətə 

malik olması etibarnamə ilə təsdiqlənməlidir (Bax MM-nin 40-cı fəslinin giriş 

şərhinin 3-cü hissəsinə). 

Ticarət agenti tapşıranın tapşırığını dəqiq yerinə yetirməlidir. Lakin 

tapşıranın maraqları çərçivəsində (yəni tapşıranın bu cür kənaraçıxmaya icazə 

verə biləcəyini ehtimal etmək üçün əsaslar mövcuddur) o, onun göstərişlərindən 

kənarlaşa bilər. Bunun bir vacib şərti var: ticarət agenti obyektiv səbəblərdən 

tapşırana müraciət edə bilməmiş və ya tapşıran onun müraciətinə vaxtında 

cavab verməmişdir. Bu şərtə riayət edilmədən yol verilən kənaraçıxma üzrə 

ticarət agenti tapşırana vurulan ziyanın əvəzini ödəməlidir. 

Ticarət agentinin digər ümumi vəzifələri həmçinin MM-nin 361-ci 

maddəsində (―Kommersiya təmsilçiliyi‖) təsbit olunmuşdur (Bax bu fəslin 

giriş şərhinin 4-cü hissəsinə). Xatırladırıq ki, bu maddə Rusiya 

Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin eyni adlı 184-cü maddəsini təkrarlayır. 
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Həmin maddəyə görə əqddə müxtəlif tərəflərin eyni vaxtda kommersiya 

təmsilçiliyinə həmin tərəflərin razılığı ilə və MM-də nəzərdə tutulan digər 

hallarda (MM-nin 359.3-cü maddəsinə əsasən kommersiya təmsilçiliyindən 

savayı bu yalnız qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət olan brokerlik 

halıdır) yol verilir. Bu halda kommersiya təmsilçisi (ticarət agenti) 

şərtləşdirilmiş muzdu və tapşırığın icrası zamanı çəkdiyi xərclərin əvəzini 

müqavilə tərəflərinin bərabər paylarla ödəməsini tələb edə bilər, bu şərtlə ki, 

onlar arasında razılaşmada ayrı qayda nəzərdə tutulmasın. 

Bundan başqa, kommersiya təmsilçisi (ticarət agenti) ticarət əqdləri 

barəsində ona bəlli olmuş məlumatların sirrini ona verilmiş tapşırığı icra 

etdikdən sonra da saxlamağa borcludur. Analoji müddəa Almaniya Ticarət 

Qanunnaməsinin 90-cı maddəsində və İsveçrə Öhdəlik Qanununun 418d 

maddəsinin 1-ci bəndində də mövcuddur. 

Xarici qanunvericilik adətən ticarət agentinin eyni zamanda bir neçə 

tapşırana xidmət göstərməsi məsələsinə də toxunur. Ümumi qəbul olunmuş 

qayda belədir ki, ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsində başqa hal 

nəzərdə tutulmayıbsa, bu mümkündür (Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 

92a maddəsinin 1-ci bəndi, İsveçrə Öhdəlik Qanununun 418c maddəsinin 2-ci 

bəndi, Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 1007-ci maddəsinin 2-ci 

bəndi və s.). Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 92a maddəsinin 1-ci 

bəndində hətta nəzərdə tutulur ki, ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) 

müqaviləsində ticarət agentinə başqa tapşıranlara xidmət göstərilməsinin 

yasaq edilməsi ticarət agentinə dair əmək və sosial təminat qanunvericiliyinin 

tətbiq edilməsinə səbəb olur (çünki faktiki olaraq tapşıran ticarət agentinin 

fəaliyyətini məhdudlaşdırır). Bizdə bu məsələ tənzimlənmir. Bu isə o 

deməkdir ki, ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsində başqa hal 

nəzərdə tutulmayıbsa, ticarət agenti bir neçə tapşırana xidmət göstərə bilər. 

 

790.2. 

 

Ticarət agentinin adi vəzifələri aşağıdakılardır: 

1) vasitəçilik qaydasında tapşıran üçün əqdləri bağlamağa çalışmaq və 

ya əqdləri bağlamaq, habelə tapşıranın müştərilərinin sayının optimal surətdə 

artmasına çalışmaq (oxşar vəzifə Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 86-cı 

maddəsinin 1-ci bəndində təsbit edilib); 

2) bütün sifarişlər və (və ya) bağlanmış müqavilələr barəsində 

tapşırana bildiriş vermək (oxşar vəzifə Avropa Birliyinin müstəqil ticarət 

agentləri haqqında Direktivinin 3-cü maddəsinin 2-ci bəndində və Almaniya 

Ticarət Qanunnaməsinin 86-cı maddəsinin 2-ci bəndində təsbit edilib); 
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3) özündə olan hər bir zəruri informasiyanı tapşırana bildirmək (oxşar 

vəzifə Avropa Birliyinin müstəqil ticarət agentləri haqqında Direktivinin 3-cü 

maddəsinin 2-ci bəndində təsbit edilib); 

4) tapşıranın əsaslı sərəncamlarını yerinə yetirmək (oxşar vəzifə 

Avropa Birliyinin müstəqil ticarət agentləri haqqında Direktivinin 3-cü 

maddəsinin 2-ci bəndində təsbit edilib); 

5) tapşıranın məhsullarına, xidmətlərinə və işlərinə (şərh edilən bənddə 

MM-nin 789.1-ci maddəsində – Bax həmin maddənin şərhinə – olduğu kimi 

işlərin xatırlanması unudulub; dolayısı ilə işlərin görülməsi ―aparılması‖ adı 

ilə MM-nin 791.1.1-ci maddəsində – Bax həmin maddənin şərhinə – 

xatırlanır) oxşar məhsulları, xidmətləri və işləri öz hesabına və ya başqa 

tapşıranın hesabına təklif etmək üçün tapşıranın qabaqcadan razılığını almaq. 

Bu tələb maraqlar konfliktinin qarşısının alınmasına yönəlib. 

 

790.3. 

 

Şərh edilən bəndə görə ticarət agentinin üzərinə əlavə vəzifələr də 

qoyula bilər. Məsələn: 

1) müəyyən mövzular üzrə müntəzəm hesabat vermək; 

2) sifarişlər və ya müqavilələr üzrə minimum dövriyyəyə (kvotaya) 

nail olmaq; 

3) zərurət olduqda və ayrıca muzd müqabilində tapşıran üçün malları 

saxlamaq və göndərmək, habelə onun borclularından pul vəsaitlərini qəbul 

etmək (şərh edilən bənddə əslində ―məbləğləri tutmaq‖ yazılıb; bu ifadə 

nəinki adekvat deyil, çünki ticarət agenti heç nəyi heç kəsdən tutmur, 

həmçinin qeyri-korrektdir: ―məbləğləri‖ sözünün pula aid olması birbaşa 

göstərilməyib). 

 

790.4. 

 

1. Şərh edilən bənd Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 86b 

maddəsinin 1-2-ci bəndlərini təkrarlayır. Ticarət agenti tapşıranın adından və 

hesabına əqd bağladığı üçüncü şəxsin öhdəliklərinin icrası üçün könüllü 

olaraq məsuliyyəti öz üzərinə götürə bilər. Buna adətən delkredere (del 

credere) öhdəliyi deyilir və kontinental (roman-alman) hüquq sistemi ilə 

yanaşı (Almaniyadan savayı, məsələn, İsveçrə Öhdəlik Qanununun 418c 

maddəsinin 3-cü bəndində də analoji müddəa mövcuddur) ingilis-amerikan 

hüquq sisteminə də məlumdur (Bax bu fəslin giriş şərhinin 2-ci hissəsinə). 

Analoji öhdəliyi dolayısı təmsilçi, konkret olaraq komissiya müqaviləsi üzrə 

komisyonçu da qəbul edə bilər (Bax MM-nin 814-cü maddəsinin şərhinə). 
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Fərq isə ondan ibarətdir ki, dolayısı təmsilçilik zamanı söhbət 

həqiqətən öhdəliklərin icrasının təmin edilməsinin delkredere adlanan 

müstəqil üsulundan gedir (Bax MM-nin 814.1-ci maddəsinin şərhinin 1-ci 

hissəsinə). Birbaşa təmsilçilik zamanı isə, konkret olaraq ticarət 

nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi üzrə bu adi zaminlikdir. Oxşar cəhət isə 

ondan ibarətdir ki, komisyonçuya və ticarət agentinə müvafiq muzd təmsil 

edilən tərəfindən ödənilir. Zaminlik üzrə isə muzdu borclu ödəyir (Bax bu 

bəndin şərhinin 2-ci hissəsinə). 

Xatırladırıq ki, MM-nin 470.1-ci maddəsinə görə zaminlik müqaviləsi 

üzrə zamin başqa şəxsin kreditoru qarşısında həmin şəxsin öz öhdəliyini 

tamamilə və ya hissə-hissə icra etməsi üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürür. 

Delkredere üzrə komisyonçu öz kreditoru (komissiya müqaviləsi üzrə 

komitent komisyonçunun kreditorudur) qarşısında deyil, özü qarşısında 

borclu olan üçüncü şəxsin öhdəliklərinin icrası üçün məsuliyyəti üzərinə 

götürür. Zaminlik üzrə isə zamin (ticarət agenti) üçüncü şəxsin kreditoru 

(tapşıran) qarşısında həmin üçüncü şəxsin öhdəliklərinin icrası üçün 

məsuliyyəti üzərinə götürür. Lakin bir daha xatırladırıq ki, şərh edilən halın 

adi zaminlikdən fərqi də var: ticarət agentinə muzdu borclu olan üçüncü şəxs 

deyil, kreditor olan tapşıran ödəyir. 

Hər bir halda bu baxımdan şərh edilən bənddə istifadə edilən 

―qarantiya‖ sözü səhvdir. MM-nin 478-ci maddəsinə (―Qarantiya anlayışı‖) 

uyğun olaraq qarantiyaya əsasən qarant (bank, digər kredit idarəsi və ya 

sığorta təşkilatı) digər şəxsin (prinsipalın) xahişi ilə prinsipalın kreditoruna 

(benefisiara) qarantiya öhdəliyinin şərtlərinə uyğun olaraq benefisiar pul 

məbləğinin ödənilməsi barədə yazılı tələb təqdim etdikdə həmin məbləği 

ödəyəcəyi barədə yazılı öhdəlik verir. Göründüyü kimi, zaminlikdən fərqli 

olaraq qarantiya ikitərəfli deyil, birtərəfli əqddir və onu verən şəxs yalnız 

kredit və ya sığorta təşkilatı ola bilər. 

 

2. Şərh edilən bənd ticarət agentinin tapşıranın adından və hesabına 

əqd bağladığı üçüncü şəxsin (şərh edilən bənddə nədənsə həmin şəxsin 

müştəri olması qeyd olunur, lakin əslində bu həmişə belə deyil: tapşıran özü 

də üçüncü şəxsin müştərisi ola bilər) öhdəliklərinin icrasına görə zamin 

durmasının aşağıdakı mütləq şərtlərini (bu şərtlərin dəyişdirilməsinə yönəlmiş 

hər hansı razılaşma əhəmiyyətsizdir) məyyən edir: 

1) zaminlik öhdəliyi yazılı formada qabaqcadan olmalıdır (bu şərt 

əslində artıqdır: MM-nin 471-ci maddəsinə görə zaminlik müqaviləsi yazılı 

formada bağlanmalıdır və təbii ki, qabaqcadan bağlanmalıdır); 

2) zaminlik dəqiq müəyyənləşdirilmiş əqdə və ya müştəriləri 

qabaqcadan müəyyənləşdirilməklə bir neçə əqdə şamil edilməlidir; 
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3) tapşıran zaminlik öhdəliyini qəbul etmiş ticarət agentinə (şərh 

edilən bənddə ―nümayəndəsinə‖ yazılıb – Bax bu fəslin giriş şərhinin 4-cü 

hissəsinə) üçüncü şəxslə müvafiq müqavilə bağlandıqdan dərhal sonra əlavə 

muzd ödəməlidir (şərh edilən bənddə bu fikir bir qədər anlaşılmaz ifadə 

edilib: ―bu muzdun ödənilməsi müddəti müştəri ilə həmin müqavilənin 

bağlanmasından dərhal sonra çatdıqda‖). MM-nin 473-cü maddəsinə 

(―Zaminin xidmətləri üçün muzd‖) əsasən əgər müqavilədə ayrı qayda nəzərdə 

tutulmayıbsa, zaminin borcluya göstərdiyi xidmətlər üçün muzd almaq 

hüququ vardır. Şərh edilən bənddə isə muzdun zaminə (ticarət agentinə) 

borclu (üçüncü şəxs) tərəfindən deyil, kreditor (tapşıran) tərəfindən 

ödənilməsi (özü də mütləq qaydada!) nəzərdə tutulur. Bu baxımdan ticarət 

agentinin şərh edilən öhdəliyi hüquqi konstruksiya nöqteyi-nəzərindən 

zaminlik olsa da, delkredere kimi də qəbul edilə bilər. 

 

3. Əgər ticarət agenti üçüncü şəxsin deyil, tapşıranın öhdəliyinin icrası 

üçün üçüncü şəxs qarşısında məsuliyyəti öz üzərinə götürürsə, təbii ki, bu 

halda ticarət agentinin tapşıran qarşısında delkredere-zaminlik öhdəliyi 

yaranmır. Əksinə, ticarət agentinin sırf zaminlik öhdəliyi məhz üçüncü şəxs 

qarşısında yaranır. 

―Azərbaycan Respublikası adından ―Aztelekom‖ İstehsalat Birliyinin 

şikayəti üzrə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin İqtisadi 

mübahisələrə dair işlər üzrə məhkəmə kollegiyasının 04 fevral 2003-cü il 

tarixli qərarının Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına 

uyğunluğunun yoxlanılmasına dair‖ Azərbaycan Respublikası Konstitusiya 

Məhkəməsi Plenumunun 12 iyul 2004-cü il tarixli Qərarında söhbət məhz 

belə haldan gedir. Düzdür, Konstitusiya Məhkəməsinin Qərarı daha çox 

mövcud MM qüvvəyə minənədək qüvvədə olmuş Azərbaycan SSR-nin 1964-

cü il 11 sentyabr tarixli Mülki Məcəlləsinin tətbiqinə və digər məsələlərə aid 

idi. Bununla belə, işin mahiyyəti bizim üçün maraq kəsb edir. 

İşin qısaca mahiyyəti belədir: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (bundan 

sonra – ―ABB‖) ―Aztelekom‖ İstehsalat Birliyinə (bundan sonra – 

―Aztelekom‖) kredit vermiş, «Poçtbank» Səhmdar İnvestisiya Bankı (bundan 

sonra – ―Poçtbank‖) isə ABB qarşısında Aztelekoma görə zamin durmuşdur 

(adətən banklar qarantiya verir, lakin bunun əhəmiyyəti yoxdur). Poçtbank 

həmçinin Aztelekomun agenti qismində çıxış etmişdir. İşin mahiyyətindən 

belə görünür ki, Poçtbankın agent vəzifələri əslində yalnız kreditin 

qaytarılmasında vasitəçi (sənədləşdirmə, habelə krediti və faizləri 

Aztelekomdan alıb ABB-ya ödəmək) rolundan ibarət olub. Aztelekom öz 

öhdəliyini yerinə yetirsə də, yəni müvafiq kredit üzrə pul vəsaitini vaxtında 

Poçtbanka ödəsə də, sonuncu həmin pul vəsaitini ABB-ya ötürməmişdir. ABB 

qarşısında ödənilməyən kreditə görə kim məsuliyyət daşıyır? 
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Əlbəttə, Poçtbankın ABB qarşısında Aztelekomun zamini kimi 

məsuliyyət daşıması birmənalıdır. Əsas sual Aztelekomun da ABB qarşısında 

məsuliyyət daşıyıb-daşımamasından ibarətdir. Nəzərə alsaq ki, Poçtbank 

ABB-nin deyil, Aztelekomun agenti qismində çıxış etmişdir, onun öz 

vəzifələrini lazımınca icra etməməsi Aztelekomu ABB qarşısında 

məsuliyyətdən azad etmir. Bu halda ABB-nın krediti Aztelekomun hesabına 

ödənildikdə, sonuncunun Poçtbanka qarşı reqres tələbi yaranır. 

Bununla belə, vurğulamaq lazımdır ki, Aztelekomla Poçtbank arasında 

məhz ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin bağlanması işdən tam 

aydın olmur. Ən azı ona görə ki, Poçtbankın Aztelekoma müvafiq xidmətləri 

uzunmüddətli əsaslarla göstərib-göstərməməsi barədə qeyd yoxdur. Xatırladırıq 

ki, MM-nin 789.1-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinin 3-cü hissəsinə) 

əsasən ticarət agentinin xidmətləri uzunmüddətli xarakter daşımalıdır. 

 

Maddə 791. Tapşıranın vəzifələri 

 

791.1. Ticarət agenti barəsində tapşıran vicdanlılıq prinsipinə 

uyğun hərəkət etməlidir. Tapşıran: 

791.1.1. öz məhsulları və xidmətləri, işlərin aparılması qaydaları 

və qiymətləri barəsində ticarət agentinə lazımi informasiya verməlidir; 

791.1.2. ticarət agentini ticarət nümayəndəsi haqqında müqavilə-

nin yerinə yetirilməsi üçün zəruri informasiya ilə təmin etməli, o cümlə-

dən bunu ehtimal etməyin mümkün olduğu hallarda ticarət agentini dər-

hal xəbərdar etməlidir ki, ticarət əqdlərinin həcmi ticarət nümayən–

dəsinin adi halda ümid bəsləyə biləcəyi həcmdən xeyli az olacaqdır; 

791.1.3. ticarət nümayəndəsinin vasitəçilik qaydasında təklif etdiyi 

ticarət əqdinin qəbul olunması, rədd edilməsi və ya icra olunmaması 

barədə ticarət agentinə ağlabatan müddət ərzində bildiriş verməlidir; 

791.1.4. ticarət agentinə muzd ödəməlidir. 

791.2. Müqavilədə tapşıranın digər vəzifələri, o cümlədən ticarət 

agentinin müəyyən ərazi və ya müəyyən müştərilər üçün qüvvədə olan 

müstəsna hüququna (inhisar hüququna) hörmət bəsləmək vəzifəsi də 

nəzərdə tutula bilər. 

 

       Şərh edilən maddə tapşıranın ümumi və əlavə vəzifələrini müəyyən edir. 

 

791.1. 

 

Şərh edilən bənd tapşıranın ümumi vəzifələrini təsbit edir. Oxşar 

vəzifələr Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 86a maddəsində və İsveçrə 

Öhdəlik Qanununun 418f maddəsində təsbit edilib. 
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Hər şeydən əvvəl tapşıran ticarət agenti barəsində vicdanlılıq 

prinsipinə uyğun hərəkət etməlidir. Tapşıranın digər ümumi vəzifələri 

aşağıdakılardır: 

1) öz məhsulları və xidmətləri, işlərin görülməsi (mətndə ―aparılması‖ 

yazılıb, lakin bu daha geniş mənalı olardı) qaydaları və qiymətləri barəsində 

ticarət agentinə lazımi informasiya verməlidir; 

2) ticarət agentini ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin 

yerinə yetirilməsi üçün zəruri informasiya ilə təmin etməli, o cümlədən bunu 

ehtimal etməyin mümkün olduğu hallarda ticarət agentini dərhal xəbərdar 

etməlidir ki, ticarət əqdlərinin həcmi ticarət agentinin (mətndə 

―nümayəndəsinin‖ yazılıb – Bax bu fəslin giriş şərhinin 4-cü hissəsinə) adi 

halda ümid bəsləyə biləcəyi həcmdən xeyli az olacaqdır; 

3) ticarət agentinin (mətndə ―nümayəndəsinin‖ yazılıb – Bax bu fəslin 

giriş şərhinin 4-cü hissəsinə) vasitəçilik qaydasında təklif etdiyi ticarət 

əqdinin qəbul olunması, rədd edilməsi və ya icra olunmaması barədə ticarət 

agentinə ağlabatan müddət ərzində bildiriş verməlidir; 

4) ticarət agentinə muzd ödəməlidir (Bax MM-nin 792-793-cü 

maddələrinin şərhinə). 

 

791.2. 
 

Ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsində tapşıranın digər 

vəzifələri, o cümlədən ticarət agentinin müəyyən ərazi və ya müəyyən 

müştərilər üçün qüvvədə olan müstəsna hüququna (inhisar hüququna) hörmət 

bəsləmək vəzifəsi də nəzərdə tutula bilər. Ticarət agentinin inhisar hüququnun 

pozulması tapşıranı ona komisyon muzdun ödənilməsi vəzifəsindən azad 

etmir (Bax MM-nin 793.1.2-ci maddəsinin şərhinə). 
 

Maddə 792. Ticarət agentinin muzdu 
 

792.1. Ticarət agentinin sabit aylıq muzd və (və ya) əqdlərin 

dövriyyəsindən və ya miqdarından asılı muzd (komisyon muzdu) almaq 

hüququ vardır. 

792.2. Muzd müqaviləyə əsasən hesablanır. Əgər o, müqavilə ilə 

tənzimlənmirsə, ticarət agentinin öz təqdim etdiyi mallar və ya bunlara 

oxşar mallar üçün işgüzar adətlərə uyğun qəbul edilmiş muzda bərabər 

muzd almaq hüququ vardır. İşgüzar adətlər olmadıqda müqavilənin 

istənilən iştirakçısı bütün hallar nəzərə alınmaqla ağlabatan muzdun 

müəyyənləşdirilməsi üçün məhkəməyə müraciət edə bilər. 

792.3. Muzdun tamamilə və ya qismən komisyon prinsiplərinə 

əsaslandığı hallara bu Məcəllənin 793-cü maddəsi tətbiq edilir. 
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792.1. 
 

MM-nin 791.1.4-cü maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) görə 

ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi həmişə əvəzlidir. Bu müqavilə 

növünün əvəzli olması Avropa Birliyinin müstəqil ticarət agentləri haqqında 

Direktivinin 6-cı maddəsində, Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 87-ci 

maddəsində, İsveçrə Öhdəlik Qanununun 418g maddəsində, Polşa Mülki 

Məcəlləsinin 761-ci maddəsində, Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 

1006-cı maddəsində və digər xarici qanunvericilik aktlarında da təsbit 

edilmişdir. Yalnız ingilis-amerikan hüquq sistemi bu müqavilənin mütləq 

əvəzli olmasını tələb etmir. 

Ticarət agentinə muzd üç formada ödənilə bilər: 1) sabit aylıq muzd; 

2) üçüncü şəxslərlə bağlanılan əqdlərin dövriyyəsindən və ya miqdarından 

asılı muzd (komisyon muzdu – Bax MM-nin 793-cü maddəsinin şərhinə); 3) 

qarışıq (yəni ilk iki formanın kombinasiyası). 

 

792.2. 

 

MM-nin 792.1-ci maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) 

göstərilən hər hansı muzdun miqdarı və/və ya hesablanması qaydası ticarət 

nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsində müəyyən edilir. 

Şərh edilən bəndə görə muzdun miqdarı müqavilə ilə 

tənzimlənmədikdə, ―ticarət agentinin öz təqdim etdiyi mallar və ya bunlara 

oxşar mallar üçün işgüzar adətlərə uyğun qəbul edilmiş muzda bərabər muzd 

almaq hüququ vardır. İşgüzar adətlər olmadıqda müqavilənin istənilən 

iştirakçısı bütün hallar nəzərə alınmaqla ağlabatan muzdun 

müəyyənləşdirilməsi üçün məhkəməyə müraciət edə bilər‖. Şərh edilən bənd 

Avropa Birliyinin müstəqil ticarət agentləri haqqında Direktivinin 6-cı 

maddəsinin 1-ci bəndinə əsaslanır. Lakin hərfi tərcümə nəticəsində burada 

bəzi suallar meydana gəlir. 

Əvvəla, niyə görə söhbət yalnız mallardan gedir? Axı ticarət 

nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi üzrə ticarət agentinin üçüncü şəxslərlə 

bağladığı müqavilələr həmçinin iş və xidmətlərə dair ola bilər (Bax MM-nin 

789.1-ci maddəsinin şərhinin 3-cü hissəsinə). Buna görə də şərh edilən 

bənddə iş və xidmətlər də xatırlanmalı idi. 

Digər tərəfdən isə, muzdun miqdarının müəyyən edilməsi üçün işgüzar 

adətin olub-olmamasından asılı olmayaraq tərəflərin məhkəməyə müraciət 

etmək hüququ mövcuddur. Əksər hallarda hətta muzda dair işgüzar adətin 

möcvudluğunun özünü də məhz məhkəmə təsdiqləməlidir. Buna görə də 

məhkəməyə müraciət etmə hüququnun işgüzar adətin olmaması ilə 

bağlanılması tamamilə əsassızdır. Avropa Birliyinin müstəqil ticarət agentləri 
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haqqında Direktivinin 6-cı maddəsinin 1-ci bəndində isə belə müddəa əsaslı 

ola bilər, çünki onunla iştirakçı dövlətlərin işgüzar adətləri nəzərdə tutulur. 

Əslində bu cür müəmmalı müddəaya ehtiyac yoxdur da. Çünki MM-

nin 398.3-cü maddəsinə əsasən əvəzli müqavilədə qiymət nəzərdə 

tutulmayıbsa və müqavilə şərtlərinə əsasən müəyyənləşdirilə bilməzsə, 

müqavilənin icrası üçün pul müqayisəyə gələ bilən hallarda oxşar mallar, işlər 

və ya xidmətlər üçün adətən alınan qiymət üzrə ödənilməlidir. 

 

792.3. 

 

Qeyd edildiyi kimi, ticarət agentinə muzd üç formada ödənilə bilər 

(Bax MM-nin 792.1-ci maddəsinin şərhinə). Onlardan biri də ticarət agentinin 

üçüncü şəxslərlə bağladığı və/və ya bağlanmasında vasitəçilik etdiyi əqdlərin 

dövriyyəsindən və ya miqdarından asılı olan komisyon muzdudur. Muzdun 

tamamilə və ya qismən komisyon prinsiplərinə əsaslandığı hallara MM-nin 

793-cü maddəsi (Bax həmin maddənin şərhinə) tətbiq edilir. 

Burada qeyd etmək lazımdır ki, ―komisyon‖ sözü burada MM-nin 44-

cü fəslindən (Bax həmin fəslin şərhinə), yəni komissiya müqaviləsindən fərqli 

mənada istifadə olunur. Xatırladırıq ki, komissiya müqaviləsi üzrə 

komisyonçu, ticarət agentindən fərqli olaraq, öz adından əqd bağlayır. Buna 

görə də ―komisyon prinsipləri‖ dedikdə yalnız ödənilən muzdun üçüncü 

şəxslərlə bağlanılan əqdlərin dövriyyəsindən və ya miqdarından asılılığını 

başa düşmək lazımdır. 

 

Maddə 793. Ticarət agentinin komisyon muzdu 

 

793.1. Ticarət agentinin aşağıdakılar üçün komisyon muzdu 

almaq hüququ vardır: 

793.1.1. ticarət nümayəndəsi haqqında müqavilənin qüvvədə 

olduğu müddət ərzində ya ticarət agentinin fəaliyyəti nəticəsində 

bağlanmış, ya da oxşar əqdlərin həyata keçirilməsi üçün ticarət agentinin 

əvvəllər müştəri kimi cəlb etdiyi şəxslər ilə bağlanmış bütün ticarət 

əqdləri; 

793.1.2. əgər ticarət agentinin müəyyən coğrafi ərazidə və ya 

şəxslərin müəyyən qrupuna inhisar hüququ varsa, həmin ərazidə və ya 

həmin qrupdan müştərilər ilə bağlanan bütün əqdlər; 

793.1.3. ticarət nümayəndəsi haqqında müqavilənin qüvvədə olma 

müddəti bitəndən sonra bağlanmış ticarət əqdləri – bu şərtlə ki, əqd 

ticarət agentinin müqavilənin qüvvədə olduğu dövrdə və ya bundan 

sonra ağlabatan dövrdə fəaliyyəti nəticəsində yaransın və ya müştərinin 
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sifarişini agent və ya tapşıran ticarət nümayəndəsi haqqında müqavilə 

üzrə hüquq münasibətlərinə xitam verilənədək alsın. 

793.2. Əgər ticarət əqdi bir neçə ticarət agentinin fəaliyyəti 

nəticəsində həyata keçirilərsə, onlar komisyon muzdunu həmin əqdin 

bağlanmasına onlardan hər birinin göstərdiyi təsirə uyğun nisbətdə 

bölüşdürürlər. 

793.3. Ticarət agentinin komisyon muzduna iddiası tapşıranın 

üçüncü şəxslə müqavilə üzrə öz öhdəliklərini icra etməsindən və ya icra 

etməli olmasından sonra əmələ gəlir. Komisyon muzduna iddia tapşıran 

öz öhdəliklərini icra etdikdən sonra üçüncü şəxsin öz müqavilə 

öhdəliklərini yerinə yetirdiyi və ya yerinə yetirməli olduğu andan gec 

olmayaraq əmələ gəlir. 

793.4. Əgər tapşıranla üçüncü şəxs arasında bağlanmış müqavilə-

nin yerinə yetirilməyəcəyinə əminlik olarsa və onun yerinə yetirilməməsi 

tapşıranın cavabdeh olduğu hallardan irəli gəlməzsə, komisyon muzduna 

iddia istisna edilir. Əgər ticarət agenti həmin əqd əsasında komisyon 

muzdunu almışdırsa, bu muzdu qaytarmağa borcludur. 

793.5. Təqvim ilinin hər rübündən sonrakı ayda tapşıran ticarət 

agentinə müvafiq rüb üçün ona çatası komisyon muzdunun hesabını 

verir. Bu hesabda komisyon muzdunun miqdarını və ödənilməsi 

müddətini yoxlamaq üçün zəruri məlumat göstərir. 

793.6. Hər rüb üçün komisyon muzdu rübün qurtarmasından ən 

geci bir ay keçənədək ödənilməlidir. 

793.7. Bu Məcəllənin 793.5 və 793.6-cı maddələrinə uyğun 

komisyon muzdlarının hesabının verilməsi və ödənilməsi müddəti 

tərəflərin razılaşmasına əsasən qısaldıla və ya uzadıla bilər, özü də bu 

müddət ən çoxu altı aylığına uzadıla bilər. 

793.8. Ticarət agenti komisyon muzdunun hesablanması üçün 

zəruri olan mühasibat uçotu sənədləri də daxil olmaqla tapşıranın bütün 

sənədlərini gözdən keçirmək hüququna malikdir. 
 

Qeyd edildiyi kimi, ticarət agentinə muzd üç formada ödənilə bilər 

(Bax MM-nin 792.1-ci və 792.3-cü maddələrinin şərhinə). Onlardan biri də 

ticarət agentinin üçüncü şəxslərlə bağladığı və/və ya bağlanmasında 

vasitəçilik etdiyi əqdlərin dövriyyəsindən və ya miqdarından asılı olan 

komisyon muzdudur. Şərh edilən maddə məhz bu muzda həsr olunub. 
 

793.1. 
 

Şərh edilən bənd əsasən Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 87-ci 

maddəsini təkrarlayır. Oxşar müddəalar Avropa Birliyinin müstəqil ticarət 

agentləri haqqında Direktivinin 8-ci maddəsində və İsveçrə Öhdəlik 
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Qanununun 418g maddəsində də mövcuddur. Əgər ticarət nümayəndəliyi 

(agentliyi) müqaviləsində ticarət agentinə komisyon muzdun ödənilməsi nəzər-

də tutulubsa (şərh edilən bənddə bu şərt yoxdur, lakin başqa cür ola da bilməz), 

ticarət agentinin aşağıdakılar üçün komisyon muzdu almaq hüququ vardır: 

1) ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin qüvvədə olduğu 

müddət ərzində ya ticarət agentinin fəaliyyəti nəticəsində bağlanmış, ya da 

oxşar əqdlərin həyata keçirilməsi üçün ticarət agentinin əvvəllər müştəri kimi 

cəlb etdiyi üçüncü şəxslərlə bağlanmış bütün ticarət əqdləri; 

2) əgər ticarət agentinin müəyyən coğrafi ərazidə və ya şəxslərin müəy-

yən qrupuna inhisar hüququ varsa (Bax MM-nin 791.2-ci maddəsinin şərhinə), 

həmin ərazidə və ya həmin qrupdan müştərilərlə bağlanan bütün əqdlər; 

3) ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin qüvvədə olma 

müddəti bitəndən sonra bağlanmış ticarət əqdləri – bu şərtlə ki, əqd ticarət 

agentinin müqavilənin qüvvədə olduğu dövrdə və ya bundan sonra ağlabatan 

dövrdə fəaliyyəti nəticəsində yaransın və ya müştərinin sifarişini ticarət agenti 

və ya tapşıran ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi üzrə hüquq 

münasibətlərinə xitam verilənədək alsın. 
 

793.2. 
 

Üçüncü şəxslərlə əqdi bir neçə ticarət agenti bağlaya və/və ya onların 

bağlanmasında vasitəçilik edə bilər. Bu halda həmin ticarət agentləri 

komisyon muzdunu həmin əqdin bağlanmasına onlardan hər birinin göstərdiyi 

təsirə uyğun nisbətdə bölüşdürürlər. 

 

793.3. 
 

Şərh edilən bənd ticarət agentinin komisyon muzduna hüququnun 

yaranması anını Avropa Birliyinin müstəqil ticarət agentləri haqqında 

Direktivinin 10-cu maddəsinə və Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 87a 

maddəsinin 1-ci bəndinə bənzər müəyyən etməyə cəhd edir. Lakin bu zaman 

müəyyən qarışıqlıq yaranır. 

Şərh edilən bəndin ilk cümləsinə görə ticarət agentinin komisyon 

muzduna iddiası tapşıranın üçüncü şəxslə müqavilə üzrə öz öhdəliklərini icra 

etməsindən və ya icra etməli olmasından sonra əmələ gəlir. Başqa sözlə, 

komisyon muzdunun ödənilməsi bağlanılan ticarət əqdi üzrə tapşıranın öz 

öhdəliklərini icra etməsi anı ilə bağlanır. Lakin ikinci cümlədə deyilir ki, 

komisyon muzduna iddia tapşıran öz öhdəliklərini icra etdikdən sonra üçüncü 

şəxsin öz müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirdiyi və ya yerinə yetirməli 

olduğu andan gec olmayaraq əmələ gəlir. Problem ondan ibarətdir ki, ikinci 

cümləyə görə ticarət agentinin komisyon muzduna hüququ üçüncü şəxsin öz 

öhdəliklərini tapşırandan sonra icra etməsi anı ilə bağlanılır. Amma birinci 
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cümləyə əsasən tapşıran tərəfindən ticarət əqdi üzrə öhdəliyin icrası artıq 

ticarət agentinin komisyon muzduna hüququnun yaranması üçün əsasdır və 

üçüncü şəxsin öz öhdəliklərinin icrasına ehtiyac qalmır. Belə çıxır ki, ikinci 

cümlə artıqdır? Bəs üçüncü şəxs ticarət əqdi üzrə öz öhdəliklərini tapşırandan 

əvvəl icra edibsə, ticarət agentinin komisyon muzduna hüququ yaranmır? 

Əlbəttə ki, bu sağlam məntiqə zidd olardı.  

Eyni zamanda ikinci cümlənin çıxarılması heç də həmişə tapşıranın 

maraqlarına cavab vermir və ticarət agentinin üçüncü şəxslə sövdələşməsi 

riskini yaradır: məsələn, ticarət agenti muzdu alan kimi üçüncü şəxs 

bağlanmış ticarət əqdinə xitam verə bilər. Buna görə də çox güman ki, şərh 

edilən bəndin müəllifləri birinci cümləni dispozitiv norma kimi təsbit etmək 

niyyətində olublar: yəni ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsində ayrı 

qayda müəyyən edilməyibsə, ticarət agentinin komisyon muzduna iddiası 

tapşıranın üçüncü şəxslə müqavilə üzrə öz öhdəliklərini icra etməsindən və ya 

icra etməli olmasından sonra əmələ gəlir. 

Şərh edilən bəndin ikinci cümləsi isə çox güman ki, imperativ norma 

kimi düşünülüb: komisyon muzduna iddia tapşıran öz öhdəliklərini icra 

etdikdən sonra üçüncü şəxsin öz müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirdiyi və ya 

yerinə yetirməli olduğu andan gec olmayaraq əmələ gəlir. Lakin burada yenə 

də səhv var: tapşıranın öz öhdəliklərinin öncə icrası haqda qeyd tamamilə 

artıqdır. Komisyon muzduna iddia üçüncü şəxsin öz müqavilə öhdəliklərini 

yerinə yetirdiyi və ya yerinə yetirməli olduğu andan gec olmayaraq əmələ 

gəlməlidir. Avropa Birliyinin müstəqil ticarət agentləri haqqında Direktivinin 

10-cu maddəsində və Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 87a maddəsinin 1-ci 

bəndində məsələ məhz bu cür qoyulur. 
 

793.4. 
 

Şərh edilən bənd Avropa Birliyinin müstəqil ticarət agentləri haqqında 

Direktivinin 11-ci maddəsinin 2-ci bəndini və Almaniya Ticarət 

Qanunnaməsinin 87a maddəsinin 2-3-cü bəndlərini təkrarlayır. Onun mənası 

ondan ibarətdir ki, ticarət əqdi üzrə üçüncü şəxs öz öhdəliyini tapşıranın 

təqsiri ucbatından icra etmirsə, ticarət agenti komisyon muzduna hüququnu 

itirmir. Əksinə, ticarət əqdi üzrə üçüncü şəxs öz öhdəliyini tapşıranın təqsiri 

olmadan icra etmirsə, ticarət agentinin komisyon muzduna hüququ mövcud 

deyil. Bu halda ticarət agenti həmin əqd əsasında komisyon muzdunu 

almışdırsa, bu muzdu qaytarmağa borcludur. 

 

793.5. 
 

Şərh edilən bənd komsyon muzdun ödənilməsi barədə tapşıranın 

ticarət agentinə hesabın təqdim edilməsi müddətinə dair dispozitiv norma 
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müəyyən edir. Belə ki, təqvim ilinin hər rübündən sonrakı ayda tapşıran 

ticarət agentinə müvafiq rüb üçün ona çatası komisyon muzdunun hesabını 

verir. Bu müddət MM-nin 793.7-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) 

əsasən dəyişdirilə bilər. 

Tapşıran sözügedən hesabda komisyon muzdunun miqdarını və 

ödənilməsi müddətini yoxlamaq üçün zəruri məlumatı göstərir. 

 

793.6. 

 

Şərh edilən bənd komsyon muzdun ödənilməsi müddətinə dair 

dispozitiv norma müəyyən edir. Belə ki, hər rüb üçün komisyon muzdu rübün 

qurtarmasından ən geci bir ay keçənədək ödənilməlidir. Bu müddət MM-nin 

793.7-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) əsasən dəyişdirilə bilər. 

 

793.7. 

 

MM-nin 793.5 və 793.6-cı maddələrinə (Bax həmin maddələrin 

şərhinə) uyğun komisyon muzdlarının hesabının verilməsi və ödənilməsi 

müddəti tərəflərin razılaşmasına əsasən qısaldıla və ya uzadıla bilər, özü də bu 

müddət ən çoxu altı ay müddətinə uzadıla bilər. 

 

793.8. 

 

Ticarət agentinə çatası komisyon muzdun miqdarı bir sıra amildən, o 

cümlədən ticarət agentinə dəqiq məlum olmayan faktlardan asılıdır. Belə ki, 

məsələn, MM-nin 793.1-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) uyğun 

olaraq ticarət agentinin aşağıdakılar üçün komisyon muzdu almaq hüququ 

vardır: 1) ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin qüvvədə olduğu 

müddət ərzində oxşar əqdlərin həyata keçirilməsi üçün ticarət agentinin 

əvvəllər müştəri kimi cəlb etdiyi üçüncü şəxslərlə bağlanmış bütün ticarət 

əqdləri; 2) əgər ticarət agentinin müəyyən coğrafi ərazidə və ya şəxslərin 

müəyyən qrupuna inhisar hüququ varsa (Bax MM-nin 791.2-ci maddəsinin 

şərhinə), həmin ərazidə və ya həmin qrupdan müştərilərlə bağlanan bütün 

əqdlər; 3) ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin qüvvədə olma 

müddəti bitəndən sonra bağlanmış ticarət əqdləri – bu şərtlə ki, əqd ticarət 

agentinin müqavilənin qüvvədə olduğu dövrdə və ya bundan sonra ağlabatan 

dövrdə fəaliyyəti nəticəsində yaransın və ya müştərinin sifarişini ticarət agenti 

və ya tapşıran ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi üzrə hüquq 

münasibətlərinə xitam verilənədək alsın. 

Təbii ki, ticarət agenti ona ödənilən komisyon muzdunun sadalanan 

halları tam əhatə etdiyinə əmin olmalıdır. Buna görə də ticarət agenti 
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komisyon muzdunun hesablanması üçün zəruri olan mühasibat uçotu 

sənədləri də daxil olmaqla tapşıranın bütün sənədlərini gözdən keçirmək 

hüququna malikdir. Analoji müddəa Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 87c 

maddəsində də mövcuddur. 

 

Maddə 794. Ticarət nümayəndəsi haqqında müqavilənin qüvvədə 

olma müddəti və ləğvi 

 

794.1. Ticarət nümayəndəsi haqqında müqavilə üzrə hüquq 

münasibətlərinə, əgər müqavilənin qüvvədə olması konkret müddətlə 

məhdudlaşdırılmayıbsa, müqavilədə müəyyənləşdirilmiş müddətdə xitam 

verilir. Lakin əgər tapşıranın dinməz və ya birbaşa razılığı ilə ticarət 

agenti öz fəaliyyətini davam etdirirsə və ya əgər ilkin müqavilədən sonra 

yeni müqavilə bağlanırsa, hesab edilir ki, müqavilə lap əvvəldən qeyri-

müəyyən müddətə bağlanmışdır. 

794.2. Qeyri-müəyyən müddətə bağlanmış müqaviləni istənilən 

iştirakçı ləğvetmə haqqında xəbərdarlıq edilməsinin ağlabatan müddətini 

gözləməklə ləğv edə bilər. Ağlabatan müddət birinci il ərzində azı 1 ay, 

ikinci il ərzində azı 2 ay və əgər müqavilənin qüvvəsi iki ildən çox davam 

edirsə, 3 ay təşkil edir. Əgər müddətli müqavilə bu Məcəllənin 794.1-ci 

maddəsinə uyğun olaraq müddətsiz müqaviləyə çevrilirsə, ləğvetmə 

haqqında xəbərdarlıq müddəti hesablanarkən müqavilənin bütün 

qüvvədə olma müddəti əsas götürülür. 

794.3. Müqavilənin iştirakçıları ləğvetmə haqqında xəbərdarlıq 

edilməsinin daha uzun müddətini şərtləşdirə bilərlər. Ləğvetmə haqqında 

xəbərdarlıq edilməsinin bu müddəti həm tapşıran, həm də ticarət agenti 

üçün eyni olmalıdır. 

 

Şərh edilən maddə ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin 

qüvvədə olma müddəti və ləğvinə dair əsas müddəaları təsbit edir. 

 

794.1. 

 

1. MM-nin 399.3-cü maddəsinə uyğun olaraq müqavilədə nəzərdə 

tutula bilər ki, müqavilənin qüvvədə olma müddətinin qurtarması tərəflərin 

müqavilə üzrə öhdəliklərinin xitamına səbəb olur. Belə şərtin olmadığı 

müqavilə öhdəliyin icrasının qurtarmasının həmin müqavilədə 

müəyyənləşdirilmiş anına qədər qüvvədə sayılır. 

Bu baxımdan şərh edilən bəndin birinci cümləsi təəccüb doğurur. 

Həmin cümlədəki ―əgər müqavilənin qüvvədə olması konkret müddətlə 

məhdudlaşdırılmayıbsa‖ ifadəsi yersizdir. Əgər müqavilənin müddəti 
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müqavilə ilə müəyyənləşdirilibsə, daha harada məhdudlaşdırıla bilər?! Bu 

cür ifadələrə adətən çoxtərəfli beynəlxalq müqavilələrdə (konvensiyalarda) 

rast gəlinir və mənası ondan ibarətdir ki, beynəlxalq konvensiyanın tərəfi olan 

dövlət aidiyyatı kommersiya müqaviləsinin maksimal müddətini 

məhdudlaşdırıbsa, müqaviləyə onun tərəflərinin müəyyənləşdirdiyi daha uzun 

müddətdən sonra deyil, həmin məhdud müddətdən sonra xitam verilir. Təbii 

ki, şərh edilən bənd beynəlxalq deyil, milli qanunvericiliyin norması olduğu 

üçün sözügedən ifadə artıqdır. 

Bu ifadə çıxarılsa, cümlə belə olacaq: ―Ticarət nümayəndəliyi 

(agentliyi) müqaviləsi üzrə hüquq münasibətlərinə müqavilədə 

müəyyənləşdirilmiş müddətdə xitam verilir‖. Bu halda MM-nin yuxarıda qeyd 

edilən 399.3-cü maddəsi ilə tam uyğunluq yaranır. 

 

2. Şərh edilən bəndin ikinci cümləsi də təəccüblüdür. Anlaşılan yalnız 

odur ki, söhbət müddətli ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin 

qeyri-müəyyən müddətə bağlanmış müqaviləyə çevrilməsindən gedir. Bunun 

iki əsası ola bilər. Birinci əsas da anlaşılandır. Bu əsas müddətli ticarət 

nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin müddətinin bitməsindən sonra 

tərəflərin onu faktiki olaraq davam etdirməsidir. Yəni ticarət agenti öz 

xidmətlərini göstərməkdə davam edir, tapşıran isə buna birbaşa və ya dinməz 

razılığını bildirir. Təbii ki, dinməz razılıq tapşıranın konklüdent 

hərəkətlərindən (məsələn, ticarət agenti ilə yazışmalarından, ona muzdun 

ödənilməsindən və s.) birmənalı şəkildə bəlli olmalıdır. Beləliklə, bu halda 

müddətli ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi lap əvvəldən qeyri-

müəyyən müddətə bağlanmış hesab olunur. Niyə məhz lap əvvəldən? Bu 

ehtimal qeyri-müəyyən müddətə bağlanmış müqaviləyə birtərəfli qaydada 

xitam verməyə dair xəbərdarlıq müddətinin müəyyən edilməsi üçün vacibdir 

(Bax MM-nin 794.2-ci maddəsinin şərhinə). 

İkinci əsas isə cəfəngiyyatdır. Həmin əsasın mənası güya odur ki, 

müddətli ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin (şərh edilən bənddə 

bu müqavilə ―ilkin müqavilə‖ adlanır) müddətinin bitməsindən sonra yeni 

müqavilə bağlanırsa, həmin müqavilənin də lap əvvəldən qeyri-müəyyən 

müddətə bağlanması ehtimal olunur. 

Əvvəla, müddətli ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi ilkin 

müqavilə deyil. MM-nin 402.1-ci maddəsinə əsasən ilkin müqaviləyə görə 

tərəflər həmin müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə əmlakın verilməsi, 

işlərin görülməsi və ya xidmətlərin göstərilməsi barədə gələcəkdə müqavilə 

(əsas müqavilə) bağlamağı öhdələrinə götürürlər. Müddətli ticarət nümayən-

dəliyi (agentliyi) müqaviləsi isə xidmətlərin göstərilməsi barədə müqavilənin 

özüdür. Deməli, şərh edilən cümlədəki ―ilkin müqavilə‖ termini səhvdir. 
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Digər tərəfdən isə, əgər müddətli ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) 

müqaviləsinin müddətinin bitməsindən sonra yeni müqavilə bağlanırsa, həmin 

müqavilə niyə lap əvvəldən qeyri-müəyyən müddətə bağlanmış hesab olunur? 

Bunu yalnız o halda ehtimal etmək olardı ki, bağlanmış yeni müqavilə qeyri-

müəyyən müddətə bağlanır. Lakin yeni müqavilə də müddətli ola bilər və bu 

halda sözügedən prezumpsiya absurda çevrilir. 

Əslində, müddətli ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin 

qeyri-müəyyən müddətə bağlanmış müqaviləyə çevrilməsinin ikinci əsasına 

heç bir ehtiyac yoxdur. Şərh edilən cümlə təxmini belə olmalı idi: ―Lakin əgər 

tapşıranın dinməz və ya birbaşa razılığı ilə ticarət agenti öz fəaliyyətini davam 

etdirirsə, hesab edilir ki, müqavilə lap əvvəldən qeyri-müəyyən müddətə 

bağlanmışdır‖. Oxşar müddəa Avropa Birliyinin müstəqil ticarət agentləri 

haqqında Direktivinin 14-cü maddəsində və Almaniya Ticarət 

Qanunnaməsinin 89-cu maddəsinin 3-cü bəndində mövcuddur (cüzi fərq 

ifadədədir: orada müqavilə münasibətlərinin hər iki tərəfin davam etdirməsi 

təsbit olunur, bizdə isə tapşıranın razılığı ilə ticarət agentinin, lakin məna 

eynidir) və çox güman ki, şərh edilən cümlə qüsurlu tərcümənin nəticəsdir. 
 

 

794.2. 
 

Şərh edilən bənd Avropa Birliyinin müstəqil ticarət agentləri haqqında 

Direktivinin 15-ci maddəsini təkrarlayır. 

Qeyri-müəyyən müddətə bağlanmış ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) 

müqaviləsini (o cümlədən MM-nin 794.1-ci maddəsində – Bax həmin 

maddənin şərhinə – göstərilən halda) istənilən tərəf ləğvetmə haqqında 

xəbərdarlıq edilməsinin ağlabatan müddətini gözləməklə ləğv edə bilər. 

Ağlabatan müddət birinci il ərzində azı 1 ay, ikinci il ərzində azı 2 ay və əgər 

müqavilənin qüvvəsi iki ildən çox davam edirsə, azı (şərh edilən bənddə bu 

yerdə nədənsə ―azı‖ sözü yoxdur, lakin onun mövcudluğu sağlam məntiqdən 

irəli gəlir) 3 ay təşkil edir (Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 89-cu 

maddəsinin 1-ci bəndinə görə beşinci ildən sonra xəbərdarlıq müddəti 6 ay 

təşkil edir). Bu zaman əgər müddətli müqavilə MM-nin 794.1-ci maddəsinə 

(Bax həmin maddənin şərhinə) uyğun olaraq müddətsiz müqaviləyə çevrilirsə, 

ləğvetmə haqqında xəbərdarlıq müddəti hesablanarkən müqavilənin bütün 

qüvvədə olma müddəti (Bax MM-nin 794.1-ci maddəsinin şərhinin 2-ci 

hissəsinə) əsas götürülür. 

MM-nin 794.3-cü maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) müvafiq 

olaraq tərəflər qarşılıqlı razılıq əsasında göstərilən müddətləri yalnız uzada 

bilərlər. 
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794.3. 
 

Qeyri-müəyyən müddətə bağlanmış ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) 

müqaviləsinin birtərəfli qaydada ləğv edilməsi haqqında xəbərdarlığın MM-

nin 794.2-ci maddəsi (Bax həmin maddənin şərhinə) ilə müəyyən edilən 

ağlabatan müddətləri tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında uzadıla bilər. MM-

nin 794.2-ci maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) olduğu kimi, bu 

müddət də həm tapşıran, həm də ticarət agenti üçün eyni olmalıdır. 

 

Maddə 795. Ticarət nümayəndəsi haqqında müqavilənin 

qüvvəsinə fövqəladə hallar nəticəsində xitam verilməsi 

 

795.1. Ticarət nümayəndəsi haqqında müqavilənin hər bir 

iştirakçısı aşağıdakı hallarda xəbərdarlıq müddətini gözləmədən istənilən 

vaxt müqaviləni ləğv edə bilər: 

795.1.1. öz vəzifələrini əhəmiyyətli dərəcədə pozan digər 

iştirakçıya bu barədə yazılı xəbərdarlıq edildikdə, o, müəyyənləşdirilmiş 

müddət qurtardıqdan sonra da öz vəzifələrini pozmaqda davam etdikdə; 

795.1.2. müqavilə iştirakçılarından heç birinin cavabdeh olmadığı 

digər fövqəladə hallar baş verdikdə və bu hallar ləğvetməyə dair bildiriş 

vermiş iştirakçıdan müqaviləni qüvvədə saxlamağı tələb etməyi artıq 

ağlabatan etmədikdə. 

795.2. Ticarət nümayəndəsi haqqında müqavilənin hər hansı 

iştirakçısının digər iştirakçının öz vəzifələrini pozması nəticəsində dəyən 

zərərin əvəzinin ödənilməsinə iddiaları qüvvədə qalır. 

 

 Şərh edilən maddənin adını rəhbər tutsaq, onun tənzimləmə predmeti 

ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin qüvvəsinə fövqəladə hallar 

nəticəsində xitam verilməsidir. Sağlam məntiqə görə bu hallar həm müddətli, 

həm də qeyri-müəyyən müddətə bağlanmış müqaviləyə aid olmalıdır. Lakin 

şərh edilən maddədən bu nəticəyə gəlmək olmur. 

 

795.1. 

 

Şərh edilən bəndə görə ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin 

hər hansı tərəfi aşağıdakı hallarda xəbərdarlıq müddətini gözləmədən istənilən 

vaxt müqaviləni ləğv edə bilər: 

1) öz vəzifələrini əhəmiyyətli dərəcədə pozan digər tərəfə bu barədə 

yazılı xəbərdarlıq edildikdə, o, xəbərdarlıqda (mətndə bu söz yoxdur, lakin 

sağlam məntiqdən irəli gəlir) müəyyənləşdirilmiş müddət qurtardıqdan sonra 

da öz vəzifələrini pozmaqda davam etdikdə; 
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2) müqavilə tərəflərinin heç birinin cavabdeh olmadığı digər fövqəladə 

hallar (qarşısıalınmaz qüvvədən irəli gələn) baş verdikdə və bu hallar 

ləğvetməyə dair bildiriş vermiş tərəfdən müqavilənin qüvvədə saxlanılmasının 

tələb edilməsini artıq ağlabatan etmədikdə. 

―Xəbərdarlıq müddətini gözləmədən‖ ifadəsi işarə edir ki, söhbət 

məhz qeyri-müəyyən müddətə bağlanmış müqavilədən gedir. Çünki müqa-

vilənin birtərəfli qaydada ləğv edilməsi üçün xəbərdarlıq müddəti yalnız bu 

hal üçün nəzərdə tutulub (Bax MM-nin 794-cü maddəsinin şərhinə). 

Bununla belə, müddətli ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinə 

də eyni əsasla xitam verilə bilər. MM-nin 556.1-ci maddəsinə əsasən icra 

mümkün olmadıqda, yəni icra edilməmə tərəflərin heç birinin cavabdeh 

olmadığı haldan irəli gəldikdə, öhdəliyə xitam verilir. Bu halda kreditor 

borcludan öhdəliyin icrasını tələb edə bilməz. 

 

795.2. 

 

Ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin ləğvinə baxmayaraq 

(əslində şərh edilən bənddə bu şərt nədənsə yoxdur, sanki söhbət hansısa 

abstrakt haldan gedir), onun hər hansı tərəfinin digər tərəfin öz vəzifələrini 

pozması nəticəsində ona vurulan zərərin əvəzinin ödənilməsinə iddiaları 

qüvvədə qalır. 

 

Maddə 796. Müştərilər üçün kompensasiya 

 

796.1. Müqavilənin qüvvəsinə xitam verildikdən sonra ticarət 

agenti özünün cəlb etdiyi müştərilər üçün kompensasiya almaq 

hüququna malikdir, bu şərtlə ki: 

796.1.1. o, tapşıran üçün yeni müştərilər cəlb etsin və ya mövcud 

müştərilərlə əqdlərin həcmini xeyli artırsın; 

796.1.2. tapşıran bu Məcəllənin 796.1.1-ci maddəsindən onun üçün 

irəli gələn faydalardan istifadəni davam etdirə bilsin; 

796.1.3. müqaviləyə xitam verilməsi nəticəsində komisyon muzdu 

ticarət agentinin əlindən çıxsın. 

796.2. Kompensasiyanın maksimum miqdarı illik muzdun miqdarı 

ilə məhdudlaşdırılır. Ticarət agentinin illik muzdu ticarət nümayəndəsi 

haqqında müqavilənin qüvvəsinə xitam verilməzdən əvvəlki son illər 

(maksimum 5 il) üçün orta muzd şəklində hesablanır. 

796.3. Aşağıdakı hallarda kompensasiya ödənilmir: 

796.3.1. müqavilə üzrə hüquq münasibətlərinə ticarət agentinin 

təqsiri üzündən xitam verildikdə; 
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796.3.2. ticarət agenti müqavilə üzrə hüquq münasibətlərinə şəxsi 

əsaslar üzrə xitam verdikdə; 

796.3.3. tapşıranın razılığı ilə ticarət agenti müqavilədən irəli gələn 

hüquq və vəzifələrini hər hansı üçüncü şəxsə verdikdə. 

 

 Əsasən Avropa Birliyinin müstəqil ticarət agentləri haqqında 

Direktivinin 17-ci maddəsini, Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 89b 

maddəsini və İsveçrə Öhdəlik Qanununun 418u maddəsini xatırladan şərh 

edilən maddə ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin xitamı 

nəticəsində ticarət agentinin səyinin əbəs olmamasına yönəlib. Məsələ 

burasındadır ki, ticarət agenti son nəticədə tapşıranın biznesinə üçüncü 

şəxsləri cəlb edir. Ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin ləğvi 

nəticəsində isə ticarət agenti ilə münasibətlərə xitam verən tapşıran həmin 

üçüncü şəxslərlə işgüzar əlaqələrini davam etidirir və mənfəət əldə edir. Buna 

görə də şərh edilən maddə müvafiq hallarda ticarət agentinə aidiyyatı 

kompensasiyanın ödənilməsini müəyyən edir və beləliklə tapşıran tərəfindən 

müqaviləyə əsassız xitam vermənin qarşısı alınır. 

Düzdür, bu zaman üçüncü şəxslər ―müştəri‖ adlanır. Bununla razılaş-

maq çətindir, çünki üçüncü şəxslər mütləq olaraq tapşıranın müştəriləri deyil 

(halbuki, adətən belədir). Ola bilər ki, tapşıran özü də üçüncü şəxsin müştərisi 

olsun. Ümumiyyətlə isə, müştəri sözünün konkret hüquqi mahiyyəti yoxdur. 

 

796.1. 

 

Ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin qüvvəsinə xitam 

verildikdən sonra ticarət agenti özünün cəlb etdiyi üçüncü şəxslər üçün 

aşağıdakı şərtlərin cəminin mövcudluğu (habelə MM-nin 796.3-cü 

maddəsindəki – Bax həmin maddənin şərhinə – hallardan başqa) halında MM-

nin 796.2-ci maddəsi (Bax həmin maddənin şərhinə) ilə müəyyən edilən 

miqdarda kompensasiya almaq hüququna malikdir: 

1) o, tapşıran üçün yeni üçüncü şəxslər cəlb etsin və ya mövcud 

üçüncü şəxslərlə əqdlərin həcmini xeyli artırsın. Etiraf etmək lazımdır ki, bu 

çox subyektiv meyardır: ―xeyli‖ nə qədər deməkdir?! Almaniya Ticarət 

Qanunnaməsinin 89b maddəsinin 1-ci bəndinə görə burada əqdlərin həcminin 

elə artması ehtimal edilir ki, sanki ticarət agenti tapşıranın biznesi üçün yeni 

üçüncü şəxs cəlb etmişdir; 

2) tapşıran birinci şərtdən irəli gələn faydalardan istifadəni davam 

etdirə bilsin; 

3) müqaviləyə xitam verilməsi nəticəsində komisyon muzdu ticarət 

agentinin əlindən çıxsın. 
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Sonuncu şərt xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məsələ burasındadır ki, Belə 

ki, məsələn, MM-nin 793.1.3-cü maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) 

uyğun olaraq ticarət agentinin aşağıdakı hal üçün komisyon muzdu almaq 

hüququ vardır: ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin qüvvədə olma 

müddəti bitəndən sonra bağlanmış ticarət əqdləri – bu şərtlə ki, əqd ticarət 

agentinin müqavilənin qüvvədə olduğu dövrdə və ya bundan sonra ağlabatan 

dövrdə fəaliyyəti nəticəsində yaransın və ya müştərinin sifarişini ticarət agenti 

və ya tapşıran ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi üzrə hüquq 

münasibətlərinə xitam verilənədək alsın. Deməli, kompensasiya yalnız həmin 

komisyon muzdun alınmaması halında ödənilir. 

 

796.2. 

 

Ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin qüvvəsinə xitam 

verildikdən sonra ticarət agentinin özünün cəlb etdiyi üçüncü şəxslər üçün 

aldığı kompensasiyanın (Bax MM-nin 796.1-ci maddəsinin şərhinə) 

maksimum miqdarı illik muzdun (sabit və/və ya komisyon muzdun – Bax 

MM-nin 792.1-ci maddəsinin şərhinə) miqdarı ilə məhdudlaşdırılır. Ticarət 

agentinin illik muzdu ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin 

qüvvəsinə xitam verilməzdən əvvəlki son illər (maksimum 5 il) üçün orta 

muzd şəklində hesablanır. 

 

796.3. 

 

Ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin qüvvəsinə xitam 

verildikdən sonra ticarət agentinə özünün cəlb etdiyi üçüncü şəxslər üçün 

aşağıdakı hallarda kompensasiya ödənilmir: 

1) müqavilə üzrə hüquq münasibətlərinə ticarət agentinin təqsiri 

üzündən xitam verildikdə; 

2) ticarət agenti müqavilə üzrə hüquq münasibətlərinə ―şəxsi əsaslar‖ 

(güman etmək olar ki, söhbət müqaviləyə məhz ticarət agentinin təşəbbüsü ilə 

xitam verilməsindən gedir) üzrə xitam verdikdə; 

3) tapşıranın razılığı ilə ticarət agenti müqavilədən irəli gələn hüquq və 

vəzifələrini hər hansı üçüncü şəxsə verdikdə. 

 

Maddə 797. Zərərin əvəzinin ödənilməsi 

 

Müqavilə üzrə hüquq münasibətlərinə xitam verildikdə ticarət 

agenti, bu Məcəllənin 796-cı maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna 

olmaqla, tapşıranın müqavilə üzrə hüquq münasibətlərini hüquqa zidd 
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və ya yanlış dəyişdirməsi və ya bu münasibətlərə xitam verməsi 

nəticəsində ona dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsini də tələb edə bilər. 

 

Ticarət agenti yalnız kompensasiya hüququna (Bax MM-nin 796-cı 

maddəsinin şərhinə) malik deyil. MM-nin 795.2-ci maddəsinə (Bax həmin 

maddənin şərhinə) müvafiq olaraq ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) 

müqaviləsinin ləğvinə baxmayaraq, onun hər hansı tərəfinin digər tərəfin öz 

vəzifələrini pozması nəticəsində ona vurulan zərərin əvəzinin ödənilməsinə 

iddiaları qüvvədə qalır.  

Şərh edilən maddə isə əlavə olaraq bir daha vurğulayır ki, müqavilə 

üzrə hüquq münasibətlərinə xitam verildikdə ticarət agenti tapşıranın 

müqavilə üzrə hüquq münasibətlərini ―hüquqa zidd və ya yanlış dəyişdirməsi‖ 

(bir qədər qüsurlu səsələnir, lakin mənası aydındır: müqavilə üzrə vəzifələrini 

pozduqda) və ya bu münasibətlərə xitam verməsi nəticəsində ona dəymiş 

zərərin əvəzinin ödənilməsini də tələb edə bilər. Bu zaman şərh edilən bənddə 

ticarət agentinin bu hüququnun mövcudluğunu istisna edən hallar da nəzərdə 

tutulub: MM-nin 796-cı maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) nəzərdə 

tutulan hallar. Çox güman ki, söhbət MM-nin 796.3-cü maddəsi (Bax həmin 

maddənin şərhinə) ilə nəzərdə tutulan hallardan gedir: 

1) müqavilə üzrə hüquq münasibətlərinə ticarət agentinin təqsiri 

üzündən xitam verildikdə; 

2) ticarət agenti müqavilə üzrə hüquq münasibətlərinə ―şəxsi əsaslar‖ 

(güman etmək olar ki, söhbət müqaviləyə məhz ticarət agentinin təşəbbüsü ilə 

xitam verilməsindən gedir) üzrə xitam verdikdə; 

3) tapşıranın razılığı ilə ticarət agenti müqavilədən irəli gələn hüquq və 

vəzifələrini hər hansı üçüncü şəxsə verdikdə. 

 

Maddə 798. Ticarət agentinin ölümünün nəticələri 

 

Ticarət agentinin öldüyü halda onun vərəsələri müştərilər üçün 

kompensasiya alınmasına dair tələb irəli sürə bilərlər. 

 

Şərh edilən maddə fiziki şəxs olan ticarət agentinin öldüyü (güman 

etmək olar ki, eyni qayda hüquqi şəxs olan ticarət agentinin ləğvinə də aiddir) 

halda onun vərəsələrinin tapşıranın biznesinə cəlb edilmiş üçüncü şəxslər 

(mətndə ―müştərilər‖ yazılıb – Bax MM-nin 796-cı maddəsinin giriş şərhinə) 

üçün MM-nin 796-cı maddəsi (Bax həmin maddənin şərhinə) ilə nəzərdə 

tutulan kompensasiya alınmasına dair tələb irəli sürə bilmələri təsbit olunur. 

Maraqlıdır ki, vərəsələrin ticarət agentinə dəyən zərərin də əvəzinin 

ödənilməsini (Bax MM-nin 797-ci maddəsinin şərhinə) tələb etmək hüququ 

nəzərdə tutulmayıb, halbuki, sağlam məntiqə görə bu hüquq da mövcuddur. 
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Maddə 799. Ticarət nümayəndəsi haqqında müqavilənin 

qüvvəsinə xitam verildikdən sonra rəqabətin istisna edilməsi 

 

Ticarət agenti müqavilənin qüvvəsinə xitam verildikdən sonra 

tapşıranla rəqabət aparmayacağı barədə iltizam verə bilər. Rəqabətin bu 

cür istisna edilməsi yalnız o halda etibarlıdır ki, əvvəla, ticarət 

nümayəndəsinin nümayəndəlik hüququna malik olduğu əraziyə, şəxslərə 

və məhsul növünə şamil edilsin, ikincisi, ticarət nümayəndəsi haqqında 

müqavilə üzrə hüquq münasibətlərinə xitam verildiyi andan ən çoxu iki 

illik müddətlə məhdudlaşdırılsın. 

 

Ticarət agenti tapşıranın biznesi ilə yaxından tanış olur və faktiki 

olaraq onun kontragentlərinin bir qisminə onun özündən də yaxşı bələd olur. 

Bu isə ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin ləğvindən sonra ticarət 

agentinin tapşıranla rəqabətə başlaması riskini yaradır. 

Buna görə də Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 90a maddəsinin 1-ci 

bəndini xatırladan şərh edilən maddə müəyyən edir ki, ticarət agenti 

müqavilənin qüvvəsinə xitam verildikdən sonra tapşıranla rəqabət 

aparmayacağı barədə iltizam verə bilər. Rəqabətin bu cür istisna edilməsi 

yalnız o halda etibarlıdır ki, əvvəla, ticarət agentinin (mətndə 

―nümayəndəsinin‖ yazılıb – Bax bu fəslin giriş şərhinin 4-cü hissəsinə) 

təmsilçilik (mətndə ―nümayəndəlik‖ yazılıb – Bax MM-nin 40-cı fəslinin giriş 

şərhinin 1-ci hissəsinə) hüququna malik olduğu əraziyə, şəxslərə və məhsul 

növünə şamil edilsin, ikincisi, ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi 

üzrə hüquq münasibətlərinə xitam verildiyi andan ən çoxu iki illik müddətlə 

məhdudlaşdırılsın. 

Hesab edirik ki, şərh edilən maddənin sonu düzgün ifadə edilməyib. 

Belə çıxır ki, ticarət agentinin müqavilənin qüvvəsinə xitam verildikdən sonra 

tapşıranla rəqabət aparmayacağı barədə verdiyi iltizam xitamdan sonra iki 

ildən artıq müddəti əhatə etdikdə etibarsızdır. Sağlam məntiqə görə isə bu 

halda iltizam etibarlı hesab edilməli və sadəcə müqaviləyə xitam verildikdən 

iki il sonra öz qüvvəsini itirməlidir. 

Xatırladırıq ki, şərh edilən maddə Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 

90a maddəsinin 1-ci bəndi əsasında hazırlanıb. Həmin bəndə görə isə iki illik 

müddətdən artıq müddətə verilən iltizamın etibarsızlığı haqda söz deyilmir. 

Yeri gəlmişkən, həmin bəndə görə verilən iltizama görə tapşıran ticarət 

agentinə kompensasiya ödəməlidir. Bizdə isə bu ağlabatan tələb əfsuslar 

olsun ki, yoxdur. 
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43-cü fəsil. KOMMERSİYA KONSESSİYASI  

 

 

1. Şərh edilən fəslin ilkin adı sadəcə ―Konsessiya‖ idi. Yalnız 

Azərbaycan Respublikasının 24 iyun 2005-ci il tarixli 949-IIQD saylı Qanunu 

ilə fəslin adı dəyişdirilərək ―Kommersiya konsessiyası‖ olmuşdur. Leksik 

mənasına görə ―konsessiya‖ (concession) ―güzəşt‖ və ya ―icazə‖ deməkdir. 

Buna görə də hüquqi kontekstdə də onu hüququn güzəşti və ya nəyə isə icazə 

(prinsip etibarı ilə hər iki məna biri-birinə yaxındır) kimi başa düşmək 

lazımdır. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində də ―konsessiya‖ 

sözü məhz bu mənada işlənir. 

Belə ki, ―Xarici investisiyanın qorunması haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 40-cı maddəsində (―Konsessiya müqavilələri‖) 

deyilir: ―Xarici investorlara faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı, kəşfiyyatı və 

işlənməsi, digər təbii ehtiyatların istifadəyə verilməsi hüquqları Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin onlarla bağladığı və Azərbaycan 

Respublikası Ali Sovetinin təsdiq etdiyi konsessiya müqavilələri əsasında 

verilir. Müqavilədə başqa şərt qoyulmayıbsa, konsessiya müqaviləsi 

şərtlərinin birtərəfli qaydada dəyişdirilməsinə yol verilmir‖. Eyni mənada 

(dövlət tərəfindən müəyyən hüququn verilməsi mənasında) ―konsessiya‖ sözü 

ölkəmizin bağladığı beynəlxalq müqavilələrdə də istifadə edilir. Məsələn, 

―Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Qatar Dövləti Hökuməti arasında 

sərmayələrin təşviqi və qarşılıqlı qorunması haqqında‖ 28 avqust 2007-ci il 

tarixli Sazişin 1-ci maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən ―sərmayə‖ anlayışına daxil 

olan aktivlərə ―təbii ehtiyatların kəşfiyyatı, işlənməsi, çıxarılması və ya 

istismarı üzrə konsessiyalar da daxil olmaqla, qanun, inzibati akt və ya 

kontrakt əsasında səlahiyyətli hakimiyyət orqanı tərəfindən verilən 

konsessiyalar‖ da aiddir. 

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar olduğu beynəlxalq müqavilələrdə 

―konsessiya‖ sözü icazə kimi də istifadə olunur. Məsələn, ―Azərbaycan 

Respublikası Hökuməti ilə İsveçrə Federal Şurası arasında beynəlxalq 

avtomobil sərnişin və yük daşımaları haqqında‖ 8 oktyabr 2007-ci il tarixli 

Sazişin 2-ci maddəsinin 3-cü bəndində deyilir: ―İcazə‖ termini, Razılığa gələn 

Tərəflərin milli qanunvericiliklərinin tələblərinə uyğun olaraq, onların 

ərazilərinə giriş/çıxışa və ərazilərindən tranzitlə keçməyə hüquq verən 

lisenziya, konsessiya və ya icazə sənədidir‖. Daxili qanunvericilik aktları 

sırasından isə belə misal gətirmək olar: Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 31 may 2007-ci il tarixli 87 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş 

―İstismarçı sertifikatının verilməsi və digər dövlətdə verilmiş analoji 
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sənədlərin tanınması qaydaları və hava nəqliyyatının təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi məqsədi ilə hava əlaqələrinin müxtəlif kateqoriyaları üçün istismarçı 

sertifikatlarına olan tələblər‖in 9-cu bəndi ―İstismarçı sertifikatının 

müddətinin dayandırılması və ya ləğv edilməsi, habelə hava əlaqələrinin 

yerinə yetirilməsi üçün konsessiyaların (icazələrin) ləğv edilməsi‖ adlanır. 

Beləliklə, şərh edilən fəslin adının ―Konsessiya‖dan ―Kommersiya 

konsessiyası‖na çevrilməsi ―konsessiya‖ sözünün fərqli mənada işlədilməsi 

arzusundan xəbər verir. Niyə məhz arzusundan? Çünki ―kommersiya 

konsessiyası‖ ifadəsi yalnız şərh edilən fəslin adında istifadə edilir. Şərh 

edilən fəslin mətnində isə sadəcə ―konsessiya‖ sözü istifadə edilir. MM-nin 

digər fəsillərində isə şərh edilən fəsil yalnız bir dəfə (731.2-ci maddədə) 

xatırlanır və bu zaman da sadəcə ―konsessiya‖ sözü istifadə edilir. Əlbəttə ki, 

qanunvericilik texnikası baxımından bu düzgün deyil. Şərh edilən fəsildə ən 

azı bir dəfə qeyd edilməli idi ki, onun mətnində ―konsessiya‖ sözü 

―kommersiya konsessiyası‖ mənasında işlədilir. Əks halda, şərh edilən fəslin 

tənzimlədiyi konsessiya müqaviləsinin səhvən yuxarıda qeyd edilən 

mənalarda başa düşülməsi ehtimalı artır. Bununla belə, biz təbii ki, bundan 

sonra məhz həmin prezumpsiyadan çıxış edəcəyik – şərh edilən fəsildə məhz 

kommersiya konsessiyası tənzimlənir və onun mətnindəki ―konsessiya‖ sözü 

də o mənada başa düşülməlidir. Əlbəttə, bu halda yaranan ilk sual da çox 

sadədir: kommersiya konsessiyası nədir? 

 

2. Kommersiya konsessiyası beynəlxalq ticarət dövriyyəsində 

yaranmışdır və elə indi də əsasən məhz bu müstəvidə istifadə edilir. Bu 

öhdəlik növü istehsalçıların öz mallarının xarici bazarlarda satışının 

genişləndirilməsi, onlara daimi tələbatın saxlanılması və bu zaman 

çətinliklərin, kommersiya risklərinin və ixracla bağlı xərclərin 

minimallaşdırılması niyyətindən qaynaqlanır. Bu məqsədlə xarici bazarları 

hədəfləyən istehslaçı idxalçılarla uzunmüddətli müqavilə əlaqələri qurur. Bu 

cür müqavilələr malların satışı və ya distribütorluq (topdan yayma), yaxud 

malların satışı üzrə müstəsna hüququn verilməsi haqqında müqavilə adlanır 

(xarici dillərdə concession commerciale, distributorship agreement, 

Vertragshandesvertrag, Eigenhandelsvertrag). 

Söhbət istehsalçı-ixracçının idxalçılarla adi beynəlxalq alqı-satqı 

müqavilələrin bağlanmasından getmir. Məlum olduğu kimi, bu halda 

idxalçılar diler və klassik mənada tacir kimi çıxış edərək xarici isehsalçıdan 

malı alıb yerli istehlakçılara satır. Şərh edilən müqavilə üzrə isə tərəflər 

arasında yaranan uzunmüddətli müqavilələr fidusiar xarakter daşıyır: bir 

qayda olaraq, istehsalçı həmin ölkədə satış hüququnu müstəsna olaraq 

idxalçıya verir, bunun əvəzində isə idxalçı faktiki olaraq istehsalçının filialına 

(daimi satış nöqtəsinə) çevrilir. Nəticədə istehsalçı xarici bazar haqqında 



 183 

müntəzəm məlumat alır, idxalçıya göndərdiyi mallar üzrə ödənişi dərhal alır. 

İdxalçı isə daxili istehlakçılarla münasibətlərini geniş satış şəbəkəsi vasitəsi 

ilə sərbəst qurur, istehslaçının əmtəə nişanı və reklamından yararlanır, onun 

mənfəətini isə malın alış və satışının fərqi təşkil edir. 

 

3. Beləliklə, idxalçını, bir qayda olaraq, istehlakçılara yaxşı məlum 

olan əmtəə nişanı cəlb edir. ―Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər 

haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1-ci maddəsinə görə 

əmtəə nişanı sahibkarın əmtəələrini və ya xidmətlərini digər sahibkarın 

əmtəələrindən və ya xidmətlərindən fərqləndirən və qrafik təsvir edilən nişan 

və ya nişanların hər hansı bir uzlaşmasıdır (kombinasiyasıdır). Həmin 

Qanunun 25-ci maddəsinə uyğun olaraq əmtəə nişanının qüvvədə olduğu 

müddətdə nişan sahibinin Azərbaycan Respublikasının ərazisində onun 

barəsində sərəncam verməyə və ondan istifadə etməyə müstəsna hüququ 

vardır. 

Bu baxımdan nəzərə almaq lazımdır ki, əmtəə nişanı və bu kimi qeyri-

maddi əmlak hüquqlarının verilməsi əslində şərh edilən müqavilənin 

daxilində yaranıb sonradan ondan ayrılıb müstəqil əqd növünə çevrilən 

françayzinq (franchising, franchissage) müqaviləsinin predmetini təşkil edir. 

Həmin müqavilə MM-nin 35-ci fəsli (―Françayzinq‖) ilə tənzimlənir. Həmin 

fəslin şərhi bu kitabın predmeti deyil. Bununla belə, onun ilk maddəsində 

(MM-nin 723-cü maddəsi ―Françayzinq müqaviləsi‖) françayzinq 

müqaviləsinin predmetinin anlaşılmaz şəkildə təsbit olunmasını vurğulamağı 

özümüzə borc bilirik: ―Françayzinq müqaviləsi elə bir uzunmüddətli öhdəlik 

münasibətidir ki, ona əsasən müstəqil müəssisələr zərurət olduqca spesifik 

öhdəliklərin icrası yolu ilə malın istehsalına, satışına və xidmətlərin 

göstərilməsinə kömək etməyi qarşılıqlı surətdə öhdələrinə götürürlər‖. Həmin 

müqavilənin predmetini nisbətən anlaşılan şəkildə MM-nin 724.1-ci maddəsi 

izah edir: ―Françayz verən françayz alana standart formalı qeyri-maddi əmlak 

hüquqlarını, əmtəə (ticarət) nişanlarını, mal nümunələrini, qablarını, məhsulun 

istehsalı, əldə edilməsi, satışı və fəaliyyətin təşkili konsepsiyasını, habelə 

satışa kömək üçün zəruri olan başqa informasiyanı özünün tətbiq etdiyi 

şəkildə verməyə borcludur‖. 

Beləliklə, françayzinq müqaviləsinin predmetini bir sahibkarın 

digərinə müstəsna hüquqlar (məsələn, MM-nin 50.2-ci maddəsinə əsasən 

kommersiya təşkilatının firma adı, ―Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər 

haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 25-ci maddəsinə əsasən 

əmtəə nişanı və s.) kompleksinin və biznes konsepsiyasının verilməsi təşkil 

edir. Bizim MM-nin 731.2-ci maddəsinə əsasən əgər françayz alan françayz 

verənin və ya françayz verənlə bağlı hər hansı müəssisənin mallarını 

yaymaqla daimi məşğul olursa, MM-nin ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) və 
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konsessiya müqaviləsi haqqında müddəaları tətbiq edilir. Başqa sözlə, bizim 

MM-yə görə bu halda bağlanmış müqavilə qarışıq müqavilə olur. Xatırladırıq 

ki, MM-nin 390.4-cü maddəsində deyilir: ―Tərəflər bu Məcəllədə nəzərdə 

tutulmuş müxtəlif müqavilələrin ünsürlərini əhatə edən müqavilə (qarışıq 

müqavilə) bağlaya bilərlər. Tərəflərin razılaşmasından və ya qarışıq 

müqavilənin mahiyyətindən ayrı hal irəli gəlmirsə, qarışıq müqavilə üzrə 

tərəflərin münasibətlərinə qarışıq müqavilədə ünsürləri olan müqavilələrə dair 

qaydalar müvafiq hissələrdə tətbiq edilir‖. 

Xüsusi ilə vurğulamaq lazımdır ki, bu prezumpsiya əksinə də tətbiq 

edilməlidir: əgər konsessiya müqaviləsi üzrə hər hansı qeyri-maddi əmlak 

hüquqlarının da verilməsi nəzərdə tutulursa, həmin münasibətlərə françayzinq 

haqqında müddəalar (yəni MM-nin 35-ci fəsli) tətbiq edilməlidir. Beləliklə, 

sırf konsessiya müqaviləsi üzrə yalnız malların alınıb-satılması öhdəlikləri 

tənzimlənir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, MM-nin 807.0.1-ci maddəsi 

(Bax həmin maddənin şərhinə) dolayısı ilə konsessionerin tapşıranın firma adı 

və əmtəə nişanlarından istifadə etməsini nəzərdə tutur. 

Əslində, təcrübədə başqa cür ola da bilməz. Çünki konsessioner 

müəyyən ərazidə tapşıranın mallarının satışına dair müstəsna satış hüququna 

malikdirsə, deməli, faktiki olaraq ən azı onun əmtəə nişanlarından istifadə 

edir. Əks halda, bu münasibətlərin mənası da olmaz. ―Əmtəə nişanları və 

coğrafi göstəricilər haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 25-ci 

maddəsinə müvafiq olaraq əmtəənin satış üçün təklif olunması, satışı və ya 

xidmətin göstərilməsi qeydə alınmış nişanlardan istifadəni təsdiq edir. Buna 

görə də bu halda françayzinq öhdəliyi yaranmır: konsessionerin əmtəə 

nişanından istifadəsi malın konsessiya müqaviləsi əsasında sırf satışına 

xidmət edir və başqa məqsədlərlə istifadə edilə bilməz. 

Maraqlıdır ki, Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 

―Kommersiya konsessiyası‖ adlanan 54-cü fəsli əslində françayzinq 

müqaviləsini tənzimləyir. Bu zaman həmin Məcəllə ―kommersiya 

konsessiyası‖ terminini geniş mənada istifadə edərək şərh edilən fəslin 

tənzimlədiyi öhdəliyi də nəzərdə tutur. Avropa Birliyi haqqqında Müqavilənin 

Konsolidasiya edilmiş versiyasının 81(3) maddəsinin şaquli münasibətlər 

kateqoriyasına və razılaşdırılmış təcrübəyə tətbiqi barədə Avropa Birliyinin 

Komissiyasının 22 dekabr 1999-cu il tarixli 2790/1999 saylı Reqlamentində 

də müşahidə edilən bu yanaşmanın öz məntiqi var. Axı ―konsessiya‖ sözünün 

ilkin mənası məhz hüququn verilməsidir. Digər tərəfdən isə bir daha 

xatırladırıq ki, françayzinq müqaviləsi şərh edilən müqavilədən əmələ 

gəlmişdir. Buna görə də Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsi 

―kommersiya konsessiyası‖ dedikdə françayzinq və distribütorluq 

müqaviləsinin cəmini nəzərdə tutur. Biz artıq qeyd etmişdik ki, şərh edilən 

müqavilənin digər adı həm də ―distribütorluq‖dur. Həmin termin əslində daha 
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çox yayılıb, çünki ―konsessiya‖dan fərqli olaraq hər hansı hüququn deyil, 

məhz malların satılması üzrə hüququn verilməsini ehtiva edir. 

Beynəlxalq Ticarət Palatasının şərh edilən müqaviləyə dair 1996-cı 

ildə qəbul etdiyi sənəd də məhz belə adlanır: ‖Nümunəvi distribütor 

müqaviləsi‖. Bu müqavilə növünün daha çox beynəlxalq ticarətdə istifadə 

edildiyini nəzərə alaraq, onun daxili qanunvericilikdə tənziminə az rast 

gəlinir. Bizim qanunvericiliyimiz üçün yenilik olan şərh edilən müqavilə növü 

adətən mülki hüququn ümumi prinsip və yanaşmaları, işgüzar adətlər, o 

cümlədən Beynəlxalq Ticarət Palatasının qeyd edilən sənədi ilə tənzimlənir. 

Bu baxımdan bu sənədin, habelə həmin müqavilələrin tərtibinə dair 

Beynəlxalq Ticarət Palatasının qəbul etdiyi Rəhbərliyin əhəmiyyəti olduqca 

böyükdür. 

Beləliklə, ―konsessiya‖ sözünün geniş mənalı olmasını, habelə ticarət 

dövriyyəsində şərh edilən müqavilənin müxtəlif cür adlandırılmasını, lakin bu 

zaman ―distribütorluq‖ termininin daha çox yayılmasını rəhbər tutaraq, şərh 

edilən fəslin adının ―Distribütorluq‖ olması daha düzgün olardı. Maraqlıdır 

ki, Azərbaycanda həm digər qanunvericilik aktlarında, həm də təcrübədə 

məhz bu termindən istifadə edilir. 

Belə ki, məsələn, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 

avqust 1998-ci il tarixli 175 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan 

Respublikasında telekommunikasiya vasitələri və qurğularının 

sertifikatlaşdırılması Qaydaları‖nın 10-cu bəndi belə adlanır: ―Avadanlığına 

istehsalçı firma tərəfindən, yaxud rabitə avadanlığının Azərbaycan 

Respublikası bazarlarında satan satıcı (distribyutor, diler) tərəfindən alınmış 

sertifikatların istifadə qaydaları‖. ―Körpələrin və erkən yaşlı uşaqların 

qidalanması haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1.0.10-cu 

bəndinə görə distribütor süni qida məhsullarının yayılmasını (satışını, 

reklamını, təbliğini və s.) həyata keçirən fiziki və ya hüquqi şəxsdir 

(Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 65-1-ci maddəsi 

də bu anlayşa söykənir). Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 iyul 

2005-ci il tarixli 131 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Rabitə müəssisələri 

(operatorlar) tərəfindən rabitə vasitələrinin satışı və istifadəsi zamanı tələb 

olunan şərtlər‖inin Əlavəsində də dilerlə bərabər distribütor da xatırlanır. 

 

Maddə 800. Konsessiya müqaviləsi 

 

800.1. Konsessiya müqaviləsi istehsalçı və ya tacir (tapşıran) ilə 

sənətkarlıq şəklində müstəqil fəaliyyətlə məşğul olan şəxs (konsessioner) 

arasında elə bir ümumi razılaşmadır (birtipli müqavilədir) ki, onun 

əsasında konsessioner aşağıdakıları öhdəsinə götürür: 
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800.1.1. tapşırandan müəyyən malları (kontrakt mallarını) 

vaxtaşırı satın almaq; 

800.1.2. bu malları öz adından və öz hesabına başqasına satmaq; 

800.1.3. bu zaman kontrakt mallarını müəyyən ərazilərdə və (və 

ya) müəyyən müştərilərə (müqavilə ərazisi və müqavilə müştəriləri) 

satmaq. Onların barəsində tapşıran konsessionerə müstəsna satış hüququ 

(inhisar hüququ) verir, konsessioner isə tapşıranın mallarının onun 

nəzarəti altında satışına qarantiya verməlidir. 

800.2. Əgər müqavilədə ayrı şərt qoyulmayıbsa, tapşıran 

barəsində konsessionerin kontrakt mallarını müqavilə ərazisinin 

hüdudlarından kənarda və ya müqavilə müştərilərindən savayı, başqa 

müştərilərə satmaq hüququ yoxdur. 

800.3. Başqasına satmaq üçün sadə satınalma konsessiya 

müqaviləsinə əsas verə bilməz. Müntəzəm ticarət münasibətləri də 

konsessiya haqqında müqaviləyə əsas verə bilməz. 

 

 Bu fəslin giriş şərhinin 1-ci hissəsində (Bax həmin şərhə) qeyd edildiyi 

kimi, şərh edilən fəslin adından fərqli olaraq onun mətnində ―kommersiya 

konsessiyası‖ deyil, sadəcə ―konsessiya‖ termini istifadə olunur. Şərh edilən 

maddə buna ən bariz nümunədir – əqdin adı ―konsessiya müqaviləsi‖ adlanır. 

Bu fəslin giriş şərhinin 3-cü hissəsində (Bax həmin şərhə) qeyd edildiyi kimi, 

şərh edilən əqdin adının ―distribütorluq müqaviləsi‖ olması daha yaxşı olardı. 

Bununla belə, təbii ki, şərh edilən fəsildə onun termonilogiysına sadiq qalaraq 

biz ―konsessiya müqaviləsi‖ ifadəsindən istifadə edəcəyik. 

 

800.1. 

 

1. Konsessiya müqaviləsinin tərəfləri tapşıran və konsessionerdir. Hər 

iki tərəf mütləq sahibkar olmalıdır: fərdi sahibkar və ya kommersiya təşkilatı. 

Şərh edilən müqavilənin predmeti sırf mallarla bağlı olduğu üçün tapşıran 

istehsalçı və ya klassik mənada tacir olmalıdır. Öz növbəsində konsessioner 

də klassik mənada tacir olmalıdır, yəni malların alqı-satqısı isə ixtisaslaşmalı, 

bu işin peşəkarı olmalıdır. 

MM-nin 777.1-ci maddəsinin şərhinin 2-ci hissəsində (Bax həmin 

şərhə) qeyd edildiyi kimi, ―tapşıran‖ adı ilə xidmətlərin göstərilməsinə aid 

olan bir neçə öhdəlik növü üzrə sifarişçi tərəf adlandırılır: ticarət 

nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi (Bax MM-nin 42-ci fəslinin şərhinə), 

saxlama müqaviləsi (Bax MM-nin 45-ci fəslinin şərhinə) və s. Buna görə də 

həmin termin müstəsna olaraq şərh edilən öhdəliyə aid deyil. 

Əks tərəfin ―konsessioner‖ adlandırılması isə sistemlik baxımdan sual 

doğurur. Belə ki, məsələn, MM-nin 44-cü fəslində (Bax həmin fəslin şərhinə) 



 187 

komissiya müqaviləsi üzrə icraçı tərəf ―komisyonçu‖ adlandırılır. MM-nin 

sistemliyi nöqteyi-nəzərindən və terminologiyanın Azərbaycan dilinə 

yaxınlığını təmin etmək məqsədi ilə burada da ―konsessionçu‖ termininə 

üstünlük vermək yaxşı olardı. Xatırladırıq ki, şərh edilən öhdəliyin daha çox 

yayılmış adı olan ―distribütorluq‖ (Bax bu fəslin giriş şərhinin 3-cü hissəsinə) 

üzrə icraçı tərəf ―distribütor‖ adlanır. Bizdə təcrübədə də məhz bu termin 

işlədilir. Lakin şərh edilən fəslin terminologiyasına sadiq qalaraq, biz bu 

andan etibarən ―tapşıran‖ və ―konsessioner‖ terminlərindən istifadə edəcəyik. 

 

2. Şərh edilən bənd tapşıran və konsessioner arasında bağlanan əqdi 

―ümumi razılaşma‖ və ―birtipli müqavilə‖ adlandırır. Hər iki anlayışın tərifi 

MM-də yoxdur. Şərh edilən fəsildə sonradan yalnız ―birtipli müqavilə‖ ifadəsi 

işlədilir. MM-nin 802.1-ci maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) istifadə 

edilən ―ümumi (birtipli) müqavilə‖ ifadəsi isə ―birtipli müqavilə‖nin ümumi 

müqavilə olması ehtimalını yaradır. 

Məlum olduğu kimi, ümumi müqavilə dedikdə publik (ictimai) 

müqavilə nəzərdə tuutulur. Bizim MM-də bu müqavilənin mahiyyəti 400-cü 

maddədə (―Ümumi müqavilə‖) açıqlanır: ―Əgər müqavilə tərəflərindən biri 

bazarda üstün mövqe tutursa, o, fəaliyyətin bu sahəsində kontragentlə 

müqavilə bağlamaqdan əsassız imtina etməməli, habelə kontragentə qeyri-

bərabər şərtlərini təklif etməməlidir. Sahibkarlıq məqsədi olmadan və ya 

özünün zəruri ehtiyaclarının ödənilməsi üçün əmlak və ya xidmət əldə edən 

və ya onlardan istifadə edən şəxslə, əgər digər tərəf özünün sahibkarlıq 

fəaliyyəti həddində hərəkət edirsə, müqavilə bağlamaqdan əsassız imtina edilə 

bilməz‖. Aydın məsələdir ki, konsessiya müqaviləsi həmişə (əksər hallarda da 

heç olmur) ümumi müqavilə ola bilməz. Deməli, ―ümumi razılaşma‖ və 

―birtipli müqavilə‖ terminlərinin ümumi müqaviləyə aidiyyatı ola bilməz və 

MM-nin 802.1-ci maddəsində səhvə yol verilib. 

Bu fəslin giriş şərhinin 3-cü hissəsində (Bax həmin şərhə) Beynəlxalq 

Ticarət Palatasının şərh edilən müqaviləyə dair 1996-cı ildə qəbul etdiyi 

‖Nümunəvi distribütor müqaviləsi‖ və onun əhəmiyyəti xatırlanmışdır. Şərh 

edilən fəslin hazırlanmasında həmin sənədin təsiri hiss olunur. Buna görə də 

―birtipli müqavilə‖ dedikdə ―nümunəvi müqavilə‖nin də nəzərdə tutulmasını 

güman etmək olar. Əlbəttə ki, bu halda acınacaqlı tərcümə xətasına yol 

verildiyini qeyd etməmək olmaz. Beynəlxalq Ticarət Palatasının qəbul etdiyi 

sənəddəki müqavilə yalnız ondan istifadə edənlər üçün nümunəvi ola bilər. 

Konkret ölkənin MM-də isə bu terminin istifadəsi gülüncdür. Axı bizim MM-

də heç bir nümunəvi müqavilə də yoxdur! 

Əslində, əgər şərh edilən əqdə müqavilələrin ümumi xarakteristikasına 

aid olan hansısa ad vermək olarsa, bu yalnız müəyyən hallarda ―ilkin 

müqavilə‖ adıdır. Xatırladırıq ki, MM-nin 402.1-ci maddəsinə müvafiq olaraq 
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ilkin müqaviləyə görə tərəflər həmin müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə 

əmlakın verilməsi, işlərin görülməsi və ya xidmətlərin göstərilməsi barədə 

gələcəkdə müqavilə (əsas müqavilə) bağlamağı öhdələrinə götürürlər. Şərh 

edilən müqavilənin özü əsasən ilkin müqavilə deyil və onun əsasında tərəflər 

arasında artıq xidmətlərin göstərilməsi üzrə öhdəlik yaranır. Lakin eyni 

zamanda şərh edilən müqavilə gələcəkdə malların satılması müqaviləsinə dair 

ilkin müqavilə funksiyalarını da yetirə bilər. Bu halda MM-nin 402.3-cü 

maddəsinə uyğun olaraq konsessiya müqaviləsində konkret alqı-satqı 

müqavilələrinin mühüm şərtləri əks olunmaldır (Bax MM-nin 802.2-ci 

maddəsinin şərhinə). Lakin əlbəttə ki, ―ümumi razılaşma‖ və ―birtipli müqa-

vilə‖ dedikdə qanunvericinin məhz ―ilkin müqavilə‖ni ehtimal etdiyini də də-

qiq söyləmək mümkün deyil. Buna görə də şərh edilən fəsildə ―birtipli mü-

qavilə‖ dedikdə biz sadəcə konsessiya müqaviləsinin özünü başa düşəcəyik. 

 

3. Konsessiya müqaviləsinin predmeti konsessionerin üzərinə 

aşağıdakı öhdəlikləri götürməsi ilə xarakterizə olunur: 

1) tapşırandan müəyyən malları (mətndə burada mötərizədə 

dəqiqləşdirmə var: ―kontrakt mallarını‖, lakin şərh edilən fəsildə ―kontrakt‖ 

sözü işlədilməyi üçün ―müqavilə malları‖ ifadəsi düzgündür) vaxtaşırı satın 

almaq; 

2) bu malları öz adından və öz hesabına başqasına satmaq; 

3) bu zaman müqavilə mallarını müəyyən ərazilərdə və (və ya) 

müəyyən müştərilərə (müqavilə ərazisi və müqavilə müştəriləri) satmaq. 

Onların barəsində tapşıran konsessionerə müstəsna satış hüququ (inhisar 

hüququ) verir, konsessioner isə tapşıranın mallarının onun nəzarəti altında 

satışına zəmanət (mətndə ―qarantiya‖ yazılıb, amma bu düzgün deyil: MM-

nin 24-cü fəslinin 5-ci paraqrafına əsasən qarantiya öhdəliklərin icrasının 

təmin edilməsi üsullarından biridir və yalnız kredit və sığorta təşkilatları 

tərəfindən verilə bilər) verməlidir. 

Beləliklə, konsessiya müqaviləsinə görə konsessioner tapşıranın ona 

veridiyi müstəsna satış hüququ (inhisar hüququ) əsasında tapşırandan 

vaxtaşırı aldığı malları (müqavilə mallarını) müəyyən ərazilərdə və (və ya) 

müəyyən müştərilərə (müqavilə ərazisi və müqavilə müştəriləri) tapşıranın 

nəzarəti altında satır. 

Bu anlayış Beynəlxalq Ticarət Palatasının 1996-cı il tarixli ‖Nümunəvi 

distribütor müqaviləsi‖nə və bu cür müqavilələrin hazırlanması üzrə 

Rəhbərliyinə uyğundur. Fərq yalnız ondan ibarətdir ki, həmin sənədə əsasən 

tapşıranın konsessionerə müstəsna satış hüququnu verməsi dispozitiv qaydada 

təsbit olunur və tərəflərin razılaşması ilə başqa şərt də nəzərdə tutula bilər. 

Beynəlxalq Ticarət Palatasının Rəhbərliyi bu məsələnin həllinin digər 

üç variantını da təklif edir: 1) tapşıran konsessionerə qeyri-müstəsna satış 
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hüququnu (adi hüquq) verir; 2) tapşıran konsessionerə üstünlük qaydasında 

satış hüququnu (üstünlük hüququnu) verir; 3) tapşıran konsessionerə inhisar 

qaydasında satış hüququnu (inhisar hüququnu) verir. Birinci halda tapşıran 

müqavilə ərazisi və müqavilə müştəriləri üzrə digər konsessionerlərə də satış 

hüququ verə bilər, həmçinin müqavilə mallarını müqavilə ərazisində və ya 

müqavilə müştərilərinə özü sata bilər. İkinci halda tapşıran müqavilə 

ərazisində müqavilə mallarını ilk növbədə konsessionerə təklif etməli və 

yalnız sonuncunun malları almaqdan imtina etdiyindən sonra həmin ərazidə 

müqavilə mallarını digər alıcılara təklif edə bilər. Nəhayət, üçüncü halda 

tapşıran müqavilə ərazisində digər konsessionerə satış hüququ verməməli, 

lakin müəyyən və konsessionerlə razılaşdırılmış alıcılara (məsələn, dövlət 

təşkilatlarına) müqavilə mallarını özü sata bilər. Beləliklə, şərh edilən fəsildən 

fərqli olaraq, Beynəlxalq Ticarət Palatasının Rəhbərliyi müstəsna satış 

hüququ və inhisar hüququnu fərqləndirir. Düzdür, bizim MM-nin 804.2-ci 

maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) görə tərəflər razılığa gələ bilərlər 

ki, tapşıranın malları bilavasitə konsessionerin müştərilərinə satmasına istisna 

qaydasında icazə verilir. Lakin bu halda tapşıran konsessionerə komisyon 

muzdu ödəməyə borcludur. Bu isə dolayısı ilə o deməkdir ki, konsessioner 

məhz Beynəlxalq Ticarət Palatasının Rəhbərliyinin nəzərdə tutduğu müstəsna 

satış hüququna malikdir. 

Bununla belə, güman edirik ki, şərh edilən bəndin imperativ xarakter 

daşıması məqsədəuyğun deyil. Ticarət dövriyyəsi tapşırana müəyyən çevik 

imkanların verilməsini tələb edə bilər. Məsələn, iri biznesə malik olan 

tapşıran konsessiyanın effektivliyini artırmaq məqsədi ilə bir müqavilə 

ərazisində bir neçə konsessionerin olmasına və hətta onların arasında 

rəqabətdə maraqlı ola bilər. Buna görə də hesab edirik ki, şərh edilən bənd 

mülki hüquq subyektlərinin iradə sərbəstliyi prinsipinə (MM-nin 6.1.2-ci 

maddəsi) ziddir. 

 

4. Beləliklə, konsessiya müqaviləsi əvəzli (konsessioner tapşırandan 

mal alır, tapşıran isə əvəzində ona inhisar hüququnu verir), ikitərəfli (hər ikir 

tərəfin vəzifələri mövcuddur) və konsensualdır (tərəflərin müqavilə şərtləri 

üzrə razılığa gəlməsi onun bağlanması deməkdir). 

 

800.2. 

 

Konsessioner müqavilə mallarını yalnız müqavilə ərazisinin 

hüdudlarında və ya müqavilə müştərilərinə satmalıdır. Lakin konsessiya 

müqaviləsi ilə bu qayda dəyişdirilə bilər. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, konsessionerin bu vəzifəni pozması onun 

müqavilə ərazisinin hüdudlarından kənarda və ya müqavilə müştərilərindən 
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savayı başqa müştərilərlə bağladığı alqı-satqı müqaviləsinin etibarsızlığına 

səbəb olmur. Çünki konsessioner həmin müqavilə mallarının mülkiyyətçisidir. 

Bu halda yalnız konsessionerin tapşıran qarşısında məsuliyyətindən danışmaq 

olar. Məsələn, əgər konsessionerin digər ərazidə müqavilə mallarını satması 

nəticəsində həmin ərazi üzrə konsessioner tapşırandan ona dəyən zərərin 

(əldən çıxmış faydanın) əvəzinin ödənilməsini tələb edə bilər. Bu halda 

tapşıran öz növbəsində həmin zərərin əvəzinin ödənilməsini konsessionerdən 

tələb edə bilər. 

 

800.3. 

 

Şərh edilən bənd bir qədər anlaşılmaz şəkildə olsa da, demək istəyir 

ki, hər hansı sahibkarın malları digər sahibkardan alıb başqa şəxsə satması, 

hətta bu müntəzəm ticarət münasibətləri çərçivəsində həyata keçirilsə belə, 

hələ konsessiya müqaviləsinin bağlanmasından xəbər vermir. Bu halda həmin 

şəxs konsessioner deyil, dilerdir. Məsələn, ―Əmtəə birjası haqqında‖ 

Azərbaycan Respublikasının Qanununun 2-ci maddəsinə uyğun olaraq diler 

birja əqdlərinin müəyyənləşdirilmiş qaydada öz adından, öz hesabına 

bağlanmasını həyata keçirən və sonradan onu birjada satmaqla məşğul olan 

birja vasitəçisidir. Qiymətli kağızlar bazırında peşəkar fəaliyyət növü olan 

diler fəaliyyətinin də anlayışı oxşardır: ―Diler fəaliyyəti öz adından və öz 

hesabına əvvəlcədən kütləvi elan olunmuş alış və (və ya) satış qiymətləri ilə 

qiymətli kağızlar üzrə alqı-satqı əqdlərinin bağlanması üzrə qiymətli kağızlar 

bazarında peşəkar fəaliyyətdir‖ (MM-nin 992-1.8-ci maddəsi). 

Beləliklə, konsessioneri dilerdən fərqləndirən əsas cəhət birinciyə 

müstəsna satış hüququnun (inhisar hüququnun) mənsub olmasıdır. 

 

Maddə 801. Ticarət nümayəndəsi haqqında müddəaların 

konsessiya müqaviləsinə tətbiqi 

 

801.1. Ayrı razılaşma olmadıqda konsessioner ilə tapşıran 

arasında hüquq münasibətlərinə müvafiq olaraq bu Məcəllənin 789.3, 

790.2.3-790.2.5 və 791.1.1-791.1.3-cü maddələri tətbiq edilir. 

801.2. Aşağıdakı şərtlər gözlənilməklə, bu Məcəllənin 794-798-ci 

maddələri konsessiya müqaviləsi üzrə hüquq münasibətlərinə də tətbiq 

edilir: 

801.2.1. bu Məcəllənin 794.2-ci maddəsinə uyğun olaraq ləğvetmə 

haqqında xəbərdarlıq edilməsinin qarşılıqlı müddətləri müvafiq olaraq 

üç ay uzadılır; 

801.2.2. bu Məcəllənin 796.1 və 796.2-ci maddələrinə uyğun 

kompensasiyanın hesablanması üçün konsessionerin ticarət nümayəndəsi 
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vəzifələrini icra etdiyi təqdirdə ona çata bilməsi ehtimal edilən haqq əsas 

götürülür. 

801.3. Qalan hallarda kompensasiya yalnız aşağıdakı şərtlər 

gözlənilməklə ödənilir: 

801.3.1. əgər müqavilənin qüvvəsinə xitam verildiyi məqamda 

tapşıran konsessionerin çoxaltdığı və ya genişləndirdiyi müştərilər dairəsi 

barəsində məlumat almışdırsa və həmin müştərilərə konsessionerin 

göndərdiyi həcmdə mal göndərə bilərsə; 

801.3.2. əgər artıq konsessioner müştərilərdən rəqabətli malların 

satışı üçün özü istifadə etmirsə. 

 

 Konsessiya müqaviləsi ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsinin 

növü deyil. Ən azı ona görə ki, ticarət agentindən fərqli olaraq konsessioner öz 

adından hərəkət edir: müqavilə mallarını alır və satır. Lakin iqtisadi nöqteyi-

nəzərdən bu iki müqavilə növləri bəzi hallarda biri-birinə yaxındır. Məsələn, 

tapşıranın mallarının konsessioner tərəfindən öz adından, yaxud ticarət agenti 

tərəfindən tapşıranın adından satılması iqtisadi cəhətdən, bir qayda olaraq, 

eyni nəticələrə gətirir. Əlbəttə, hüquqi cəhətdən hüquq və vəzifələrin 

bölüşdürülməsi fərqlidir. Bununla belə, iqtisadi yaxınlıq baxımdan ticarət 

nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi haqda qanunvericilik normalarının 

konsessiya müqaviləsinə tətbiqi məqsədəuyğundur. Şərh edilən maddə də 

məhz bu məsələni tənzimləyir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, konsessiya müqaviləsinə tətbiq edilə bilən 

ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi haqda qanunvericilik normaları 

iki qrupa bölünür: 1) tam tətbiq olunan və 2) qeyd-şərtlə tətbiq olunan. İkinci 

qrupa aid olan normalar həmçinin MM-nin 803.2 və 804.2-ci maddələri (Bax 

həmin maddələrin şərhinə) ilə də müəyyən olunur. 

Qeyd etdiyimiz kimi, şərh edilən müqavilə növünün daha çox 

beynəlxalq ticarətdə istifadə edildiyini nəzərə alaraq, onun daxili 

qanunvericilikdə tənziminə az rast gəlinir. Buna görə də, məsələn, 

Almaniyanın məhkəmə təcrübəsi konsessionerin hüquqi statusuna ticarət 

agentinin statusu haqda qanunvericiliyi tətbiq edir. 

 

801.1. 

 

1. Şərh edilən bənd konsessiya müqaviləsinə tam tətbiq edilən ticarət 

nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi haqda qanunvericilik normalarına 

aiddir. Bu MM-nin 789.3, 790.2.3-790.2.5 və 791.1.1-791.1.3-cü maddələridir 

(Bax həmin maddələrin şərhinə). Bununla belə, həmin müddəaların konkret 

olaraq konsessiya müqaviləsinə dair dəqiqləşdirilməsi zəruridir. 
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2. MM-nin 789.3-cü maddəsi (Bax həmin maddənin şərhinə) ilə 

analogiya üzrə konsessiya müqaviləsi yazılı (sadə və ya notarial) formada 

bağlanmalıdır. Xatırladırıq ki, MM-nin 329.1-ci maddəsinə uyğun olaraq əgər 

qanunla başqa hal müəyyən edilməmişdirsə, qanunla və ya tərəflərin qarşılıqlı 

razılığı ilə müəyyən edilmiş forma tələblərinə riayət etməməklə bağlanılmış 

əqd etibarsızdır. 

 

3. MM-nin 790.2.3-790.2-ci maddələri (Bax həmin maddələrin 

şərhinə) ilə analogiya üzrə konsessionerin adi vəzifələri aşağıdakılardır: 

1) özündə olan hər bir zəruri informasiyanı tapşırana bildirmək; 

2) tapşıranın əsaslı sərəncamlarını yerinə; 

3) tapşıranın mallarına oxşar malları öz hesabına və ya başqa 

tapşıranın hesabına təklif etmək üçün tapşıranın qabaqcadan razılığını almaq. 

Bu tələb maraqlar konfliktinin qarşısının alınmasına yönəlib. 

 

4. MM-nin 791.1.1-791.1.3-cü maddələri (Bax həmin maddələrin 

şərhinə) ilə analogiya üzrə tapşıranın ümumi vəzifələri aşağıdakılardır: 

1) öz malları və qiymətləri barəsində konsessionerə lazımi informasiya 

verməlidir; 

2) konsessioneri konsessiya müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üçün 

zəruri informasiya ilə təmin etməli, o cümlədən bunu ehtimal etməyin 

mümkün olduğu hallarda konsessioneri dərhal xəbərdar etməlidir ki, malların 

həcmi konsessionerin adi halda ümid bəsləyə biləcəyi həcmdən xeyli az 

olacaqdır; 

3) konsessionerin təklif etdiyi alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması, 

rədd edilməsi və ya icra olunmaması barədə konsessionerə ağlabatan müddət 

ərzində bildiriş verməlidir. 

 

801.2. 

 

1. Şərh edilən bənd konsessiya müqaviləsinə qeyd-şərtlə tətbiq edilən 

ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi haqda qanunvericilik 

normalarına aiddir. Bu MM-nin 794-798-ci maddələridir (Bax həmin 

maddələrin şərhinə). Buna görə də həmin müddəaların konkret olaraq 

konsessiya müqaviləsinə dair dəqiqləşdirilməsi olduqca zəruridir. 

 

2. MM-nin 794-cü maddəsi (Bax həmin maddənin şərhinə) ilə 

analogiya üzrə konsessiya müqaviləsinin qüvvədə olma müddəti və ləğvinə 

dair aşağıdakı qaydalar mövcuddur. 

Konsessiya müqaviləsi üzrə hüquq münasibətlərinə müqavilədə 

müəyyənləşdirilmiş müddətdə xitam verilir. Lakin əgər tapşıranın dinməz və 
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ya birbaşa razılığı ilə konsessioner öz fəaliyyətini davam etdirirsə, hesab edilir 

ki, müqavilə lap əvvəldən qeyri-müəyyən müddətə bağlanmışdır.  

Qeyri-müəyyən müddətə bağlanmış konsessiya müqaviləsini istənilən 

tərəf ləğvetmə haqqında xəbərdarlıq edilməsinin ağlabatan müddətini 

gözləməklə ləğv edə bilər. Ağlabatan müddət birinci il ərzində azı 4 ay, ikinci 

il ərzində azı 5 ay və əgər müqavilənin qüvvəsi iki ildən çox davam edirsə, azı 

6 ay (xatırladırıq ki, MM-nin 794.2-ci maddəsində – Bax həmin maddənin 

şərhinə – bu müddətlər müvafiq olaraq üç ay qısadır) təşkil edir. Bu zaman 

əgər müddətli müqavilə müddətsiz müqaviləyə çevrilirsə, ləğvetmə haqqında 

xəbərdarlıq müddəti hesablanarkən müqavilənin bütün qüvvədə olma müddəti 

əsas götürülür. 

Qeyri-müəyyən müddətə bağlanmış konsessiya müqaviləsinin 

birtərəfli qaydada ləğv edilməsi haqqında xəbərdarlığın ağlabatan müddətləri 

tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında uzadıla bilər. Bu müddət həm tapşıran, 

həm də konsessioner üçün eyni olmalıdır. 

 

3. MM-nin 795-ci maddəsi (Bax həmin maddənin şərhinə) ilə 

analogiya üzrə konsessiya müqaviləsinin hər hansı tərəfi aşağıdakı hallarda, o 

cümlədən xəbərdarlıq müddətini gözləmədən istənilən vaxt müqaviləni ləğv 

edə bilər: 

1) öz vəzifələrini əhəmiyyətli dərəcədə pozan digər tərəfəa bu barədə 

yazılı xəbərdarlıq edildikdə, o, xəbərdarlıqda müəyyənləşdirilmiş müddət 

qurtardıqdan sonra da öz vəzifələrini pozmaqda davam etdikdə; 

2) müqavilə tərəflərinin heç birinin cavabdeh olmadığı digər fövqəladə 

hallar (qarşısıalınmaz qüvvədən irəli gələn) baş verdikdə və bu hallar 

ləğvetməyə dair bildiriş vermiş tərəfdən müqavilənin qüvvədə saxlanılmasının 

tələb edilməsini artıq ağlabatan etmədikdə. 

Konsessiya müqaviləsinin ləğvinə baxmayaraq, onun hər hansı 

tərəfinin digər tərəfin öz vəzifələrini pozması nəticəsində ona vurulan zərərin 

əvəzinin ödənilməsinə iddiaları qüvvədə qalır. 

 

4. MM-nin 796-cı maddəsi (Bax həmin maddənin şərhinə) ilə 

analogiya üzrə konsessiya müqaviləsinin qüvvəsinə xitam verildikdən sonra 

konsessioner özünün cəlb etdiyi alıcılar (müştərilər) üçün aşağıdakı şərtlərin 

cəminin mövcudluğu halında kompensasiya almaq hüququna malikdir: 

1) o, tapşıran üçün yeni alıcılar cəlb etsin və ya mövcud alıcılarla 

əqdlərin həcmini xeyli artırsın (sanki konsessioner tapşıranın malları üçün 

yeni alıcılar cəlb etmişdir); 

2) tapşıran birinci şərtdən irəli gələn faydalardan istifadəni davam 

etdirə bilsin; 
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3) müqaviləyə xitam verilməsi nəticəsində satışdan mümkün gəlir 

konsessionerin əlindən çıxsın. 

MM-nin 801.3-cü maddəsi (Bax həmin maddənin şərhinə) ilə 

kompensasiya almaq hüququnun mövcudluğuna dair digər iki mühüm şərt də 

nəzərdə tutulub. 

Konsessiya müqaviləsinin qüvvəsinə xitam verildikdən sonra 

konsessionerin özünün cəlb etdiyi alıcılar üçün aldığı kompensasiyanın 

maksimum miqdarı illik gəlirin miqdarı ilə məhdudlaşdırılır. Konsessionerin 

illik gəliri konsessiya müqaviləsinin qüvvəsinə xitam verilməzdən əvvəlki son 

illər (maksimum 5 il) üçün orta gəlir şəklində hesablanır. 

Konsessiya müqaviləsinin qüvvəsinə xitam verildikdən sonra 

konsessionerə özünün cəlb etdiyi alıcılar üçün aşağıdakı hallarda 

kompensasiya ödənilmir: 

1) müqavilə üzrə hüquq münasibətlərinə konsessionerin təqsiri 

üzündən xitam verildikdə; 

2) konsessiya müqaviləsinə məhz ticarət agentinin təşəbbüsü ilə xitam 

verildikdə; 

3) tapşıranın razılığı ilə konsessioner müqavilədən irəli gələn hüquq və 

vəzifələrini hər hansı üçüncü şəxsə verdikdə. 

 

5. MM-nin 797-ci maddəsi (Bax həmin maddənin şərhinə) ilə 

analogiya üzrə konsessioner yalnız kompensasiya hüququna malik deyil. 

Müqavilə üzrə hüquq münasibətlərinə xitam verildikdə konsessioner 

tapşıranın müqavilə üzrə vəzifələrini pozduqda və ya bu münasibətlərə xitam 

verməsi nəticəsində ona dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsini də tələb edə 

bilər. Konsessionerin bu hüququnun mövcudluğunu istisna edən hallar 

aşağıdakılarıdr: 

1) müqavilə üzrə hüquq münasibətlərinə konsessionerin təqsiri 

üzündən xitam verildikdə; 

2) konsessiya müqaviləsinə məhz ticarət agentinin təşəbbüsü ilə xitam 

verildikdə; 

3) tapşıranın razılığı ilə konsessioner müqavilədən irəli gələn hüquq və 

vəzifələrini hər hansı üçüncü şəxsə verdikdə. 

 

6. MM-nin 798-ci maddəsi (Bax həmin maddənin şərhinə) ilə 

analogiya üzrə fiziki şəxs olan konsessionerin öldüyü və hüquqi şəxs olan 

konsessionerin ləğv edildiyi halda onun vərəsələrinin tapşıranın mallarına dair 

cəlb edilmiş alıcılar üçün bu bəndin şərhinin 4-cü hissəsi (Bax həmin şərhə) 

ilə nəzərdə tutulan kompensasiya alınmasına dair tələb irəli sürə bilmələri 

təsbit olunur. Sağlam məntiqə görə vərəsələrin konsessionerə dəyən zərərin də 

əvəzinin ödənilməsini tələb etmək hüququ var. 
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801.3. 

 

MM-nin 801.2-ci maddəsinin şərhinin 4-cü hissəsində (Bax həmin 

şərhə) ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi ilə analogiya üzrə (Bax 

MM-nin 796.1-ci maddəsinin şərhinə) konsessiya müqaviləsinin qüvvəsinə 

xitam verildikdən sonra konsessionerin özünün cəlb etdiyi alıcılar üçün 

kompensasiya almaq hüququnun mövcudluğu üçün üç şərtin cəmi nəzərdə 

tutulur. Sırf konsessiya müqaviləsi üzrə əlavə olaraq iki belə şərt də 

mövcuddur: 

1) əgər müqavilənin qüvvəsinə xitam verildiyi məqamda tapşıran 

konsessionerin çoxaltdığı və ya genişləndirdiyi müştərilər dairəsi barəsində 

məlumat almışdırsa və həmin müştərilərə konsessionerin göndərdiyi həcmdə 

mal göndərə bilərsə; 

2) əgər artıq konsessioner müştərilərdən rəqabətli malların satışı üçün 

özü istifadə etmirsə. Güman edirik ki, bu faktın sübutu üçün konsessionerin 

həmin rəqabətli malları satması faktının mövcudluğu kifayətdir. 

Düzdür, şərh edilən bənd də bu fikir bir qədər anlaşılmaz şəkildə ifadə 

olunub: ―Qalan hallarda kompensasiya yalnız aşağıdakı şərtlər gözlənilməklə 

ödənilir‖. Əlbəttə ki, ―qalan hallarda‖ (hansı hallarda?) ifadəsi tamamilə 

artıqdır, çünki bu iki şərt hər bir hala aiddir. 

 

Maddə 802. Konsessiya haqqında birtipli müqavilə ilə alqı-satqı 

müqavilələri arasında qarşılıqlı əlaqə 

 

802.1. Tapşıran ilə konsessioner arasında münasibətlər ümumi 

(birtipli) müqavilənin predmetidir. Birtipli müqavilədə bu Məcəllənin 

800.1-ci maddəsindən irəli gələn müddəalardan əlavə, nəzərdə tutula 

bilər ki, konsessioner: 

802.1.1. müəyyən ticarət-servis təşkilatına malik olmalıdır; 

802.1.2. müvafiq işçi heyətinə malik olmalıdır; 

802.1.3. satılmış malların təmiri işlərini yerinə yetirməlidir; 

802.1.4. işçilərə təlim verilməsində və reklam tədbirlərində iştirak 

etməlidir; 

802.1.5. həmişə anbarda müəyyən miqdarda mal saxlamalıdır; 

802.1.6. hər il tapşırandan müəyyən həcmdə və ya müəyyən 

miqdarda mal (kvota) qəbul etməlidir. 

802.2. Konsessionerə malların satılması barədə ayrıca müqavilələr 

birtipli müqavilədən asılı deyildir. Lakin birtipli müqavilədə bütün alqı-

satqı müqavilələri üçün qüvvədə olan ümumi şərtlər, o cümlədən 

aşağıdakılar göstərilə bilər: 
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802.2.1. tapşıranın ümumi prays-vərəqindən konsessionerə verilən 

güzəşt; 

802.2.2. ödənişlərin müddətləri; 

802.2.3. tapşıranın qarantiyası barədə şərtlər. 

802.3. Tapşıran birtipli müqavilə üzrə aşağıdakı hüquqları 

birtərəfli qaydada əldə edə bilməz: 

802.3.1. konsessioner üçün satış qiymətləri təyin etmək; 

802.3.2. mümkün şərtləşdirilmiş kvotaları dəyişdirmək. 

 

MM-nin 800.1-ci maddəsinin şərhinin 2-ci hissəsində (Bax həmin 

şərhə) ―birtipli müqavilə‖ terminin heç bir hüquqi məna daşımadığı qeyd 

edilmişdir. Bu termin konsessiya müqaviləsinin özünü nəzərdə tutur. Məlum 

olduğu kimi, konsessiya müqaviləsi mahiyyətcə xidmətlərin göstərilməsinə 

aiddir və təşkilati xarakter daşıyır. Lakin məhz bu müqavilə əsasında tərəflər 

həmçinin MM-nin 29-cu fəsli (―Alqı-satqı‖), konkret olaraq onun 4-cü 

paraqrafı (―Malların göndərilməsi‖) ilə tənzimlənən müqavilə mallarına dair 

alqı-satqı (göndərmə) müqavilələri də bağlayır. Şərh edilən maddə konsessiya 

müqaviləsi ilə həmin alqı-satqı müqavilələrinin qarşılıqlı əlaqəsini 

tənzimləyir. 

 

802.1. 

 

Şərh edilən bənddə konsessiya müqaviləsi səhvən ümumi müqavilə 

adlandırılır (Bax MM-nin 800.1-ci maddəsinin şərhinin 2-ci hissəsinə). 

Konsessiya müqaviləsi xidmətlərin göstərilməsi müqaviləsidir və onun 

predmeti konsessionerin vəzifələri formasında MM-nin 800.1-ci maddəsində 

(Bax həmin maddənin şərhinə) müəyyən olunur. Həmin vəzifələrdən başqa 

konsessiya müqaviləsi ilə konsessionerin üzərinə aşağıdakı vəzifələr də 

qoyula bilər: 

1) müəyyən ticarət-servis təşkilatına malik olmaq; 

2) müvafiq işçi heyətinə malik olmaq; 

3) satılmış malların təmiri işlərini yerinə yetirmək; 

4) işçilərə təlim verilməsində və reklam tədbirlərində iştirak etmək; 

5) həmişə anbarda müəyyən miqdarda mal saxlamaq; 

6) hər il tapşırandan müəyyən həcmdə və ya müəyyən miqdarda mal 

(kvota) qəbul etmək. 

 

802.2. 

 

Konsessiya müqaviləsi əsasında tərəflərin konkret mallara dair 

bağladıqları alqı-satqı müqavilələri konsessiya müqaviləsindən asılı deyil. 
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Bununla belə, konsessiya müqaviləsində konsessiya münasibətləri ilə yanaşı 

həmin alqı-satqı müqavilələrinin ümumi şərtləri də müəyyən edilə bilər. 

Məsələn: 

1) tapşıranın ümumi qiymət tariflərindən (mətndə Beynəlxalq Ticarət 

Palatasının 1996-cı il tarixli ‖Nümunəvi distribütor müqaviləsi‖ndəki kimi 

―prays-vərəqindən‖ yazılıb, halbuki, bu termin tərcümə edilməli idi) 

konsessionerə verilən güzəşt; 

2) malların qiymətinin ödənilməsi müddətləri; 

3) tapşıranın qarantiyası (Bax MM-nin 806-cı maddəsinin şərhinə) 

barədə şərtlər. 

Burada nəzərə almaq lazımdır ki, müəyyən hallarda konsessiya 

müqaviləsi konkret alqı-satqı müqavilələri üçün ilkin müqavilə rolunu oynaya 

bilər. Bu halda MM-nin 402.3-cü maddəsinə uyğun olaraq konsessiya 

müqaviləsində konkret alqı-satqı müqavilələrinin mühüm şərtləri əks 

olunmaldır. Xatırladırıq ki, MM-nin 402.1-ci maddəsinə müvafiq olaraq ilkin 

müqaviləyə görə tərəflər həmin müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə 

əmlakın verilməsi, işlərin görülməsi və ya xidmətlərin göstərilməsi barədə 

gələcəkdə müqavilə (əsas müqavilə) bağlamağı öhdələrinə götürürlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir halda beynəlxalq konsessiya müqavi-

lələrində adətən nəzərdə tutulur ki, konsessiya müqaviləsinin alqı-satqı müqa-

vilələrinin ümumi şərtlərinə dair müddəaları ilə həmin alqı-satqı müqa-

vilələrinin özü arasında ziddiyyət yarandıqda, üstünlük birincilərə verilir. 

 

802.3. 

 

Tapşıran konsessiya müqaviləsi üzrə aşağıdakı hüquqları birtərəfli 

qaydada əldə edə bilməz: 

1) konsessioner üçün satış qiymətləri təyin etmək; 

2) mümkün şərtləşdirilmiş kvotaları (Bax MM-nin 802.1-ci maddəsinin 

şərhinə) dəyişdirmək. 

 

Maddə 803. Konsessionerin qəti qərar qəbul etmək hüququ 

 

803.1. Konsessionerin öz ticarət fəaliyyətini sərbəst təşkil etmək, o 

cümlədən təkrar satış qiymətlərini sərbəst təyin etmək hüququ vardır. 

803.2. Konsessionerin ticarətin təşkilini, satış və ya servis xidməti 

metodlarını dəyişdirməsi tapşıranın mallarının optimal satışını təhlükəyə 

məruz qoyursa, bu Məcəllənin 795-ci maddəsinə uyğun olaraq, lakin 

803.1-ci maddəsi nəzərə alınmaqla, müqavilənin tapşıran tərəfindən 

dərhal ləğv edilməsinə əsas verə bilər. 
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Konsessioner tapşırandan asılı olmayan şəxsdir. Buna görə də öz 

fəaliyyətini qurmaqda sərbəstdir. Bununla belə, tapşıran da onun əmtəə 

nişanına xələl gəlməməsində maraqlıdır və buna görə də konkret olaraq onun 

mallarının satılmasına müəyyən nəzarət mexanizmlərinə malik olmalıdır. 

Xatırladırıq ki, MM-nin 800.1.3-cü maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) 

əsasən konsessioner tapşıranın mallarının onun nəzarəti altında satışına 

zəmanət verir. 

 

803.1. 

 

Beləliklə, fərdi sahibkar və ya kommersiya təşkilatı olan konsessioner 

öz ticarət fəaliyyətini sərbəst təşkil edir. Məsələn, o, satış nöqtələrinin iş 

rejimini özü müəyyən edir. 

Məlum olduğu kimi, konsessionerin gəliri onun tapşırandan aldığı 

malları alış qiymətindən baha qiymətlə satması nəticəsində formalaşır. Buna 

görə də həmin təkrar satış qiymətlərini müəyyən etmək konsessionerin 

səlahiyyətindədir. İnkişaf etmiş dövlətlərin hamısında (məsələn, Almaniya, 

ABŞ, Fransa, İngiltərə) tapşıranın konsessionerin satış qiymətinə müdaxilə 

etməsinə qətiyyən yol verilmir. Bu qadağa ilk növbədə antiinhisar siyasəti 

xarakteri daşıyır. 

 

803.2. 

 

MM-nin 802.1-ci maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) 

konsessiya müqaviləsi ilə konsessionerin üzərinə qoyula bilən əlavə vəzifələr 

qeyd olunur. Bu vəzifələrin məqsədi tapşıranın mallarının optimal satışını 

təmin etmək və onun əmtəə nişanının reputasiyasını qorumaqdır. Buna görə 

də konsessionerin həmin vəzifələri pozması (məsələn, ticarətin təşkilini, satış 

və ya servis xidməti metodlarını dəyişdirməsi) tapşıranın mallarının optimal 

satışını təhlükəyə məruz qoyursa, MM-nin 795-ci maddəsi (Bax həmin 

maddənin şərhinə) ilə analogiya üzrə tapşıranın konsessiya müqaviləsini ləğv 

etmək hüququ yaranır (Bax MM-nin 801.2-ci maddəsinin şərhinin 3-cü 

hissəsinə). Lakin burada iki məqama diqqət yetirmək lazımdır: 1) 

konsessionerin malları hər hansı qiymətlə satması pozuntu deyil; 2) 

konsessionerin müvafiq vəzifəsi konsessiya müqaviləsində birmənalı şəkildə 

təsbit edilməlidir. Çünki MM-nin 803.1-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin 

şərhinə) əsasən konsessionerin öz ticarət fəaliyyətini sərbəst təşkil etmək, o 

cümlədən təkrar satış qiymətlərini sərbəst təyin etmək hüququ vardır. 
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Maddə 804. Konsessionerin müştərilərinin müdafiəsi 

 

804.1. Birtipli müqavilənin qüvvədə olduğu müddətdə tapşıranın 

eyni və ya oxşar malları satmaq məqsədi ilə birbaşa və ya üçüncü şəxslər 

vasitəsi ilə konsessionerin müştərilərinə müraciət etməsi qadağandır. 

804.2. Müqavilənin iştirakçıları razılığa gələ bilərlər ki, tapşıranın 

malları bilavasitə konsessionerin müştərilərinə satmasına istisna 

qaydasında icazə verilir. Bu halda tapşıran konsessionerə bu Məcəllənin 

793-cü maddəsinə uyğun komisyon muzdu ödəməyə borcludur. 

 

MM-nin 800.1-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinin 3-cü 

hissəsinə) əsasəm tapşıran konsessionerə müqavilə ərazisində və/və ya 

müqavilə müştərilərinə müqavilə mallarının satılması üzrə müstəsna satış 

hüququ (inhisar hüququ) verir. Bu o deməkdir ki, tapşıran müqavilə 

ərazisində müqavilə mallarına dair digər konsessionerə satış hüququ 

verməməli, habelə müqavilə müştərilərinə də həmin malları özü satmamalıdır. 

Şərh edilən maddə məhz konsessionerin bu hüququnun müdafiəsinə 

xidmət edir. Bu baxımdan şərh edilən maddənin adı yanlışdır, çünki söhbət 

konsessionerin müştərilərinin müdafiəsindən (tapşıran onların hansı hüququnu 

poza bilər ki?!) deyil, konsessionerin inhisar hüququnun müdafiəsindən gedir. 

Buna görə də şərh edilən maddənin ―Konsessionerin inhisar hüququnun 

müdafiəsi‖ adlandırılması düzgün olardı. 

 

804.1. 

 

Şərh edilən bənddə konsessiya müqaviləsi yenə də əsassız olaraq 

―birtipli müqavilə‖ adlandırılır (Bax MM-nin 800.1-ci maddəsinin şərhinin 2-

ci hissəsinə). Şərh edilən bənd birmənalı olaraq konsessionerin inhisar 

hüququnun pozulmasının yolverilməzliyin təsbit edir: konsessiya 

müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddətdə tapşıranın eyni və ya oxşar malları 

satmaq məqsədi ilə birbaşa və ya üçüncü şəxslər vasitəsi ilə konsessionerin 

müştərilərinə müraciət etməsi qadağandır. 

 

804.2. 

 

Şərh edilən bənd konsessionerin inhisar hüququndan istisnanın 

mümkünlüyünü müəyyən edir: tərəflər razılığa gələ bilərlər ki, tapşıranın 

malları bilavasitə konsessionerin müştərilərinə satmasına istisna qaydasında 

icazə verilir. Lakin bu halda tapşıran konsessionerə MM-nin 793-cü 

maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) uyğun komisyon muzdu ödəməyə 

borcludur. Güman etmək olar ki, söhbət ticarət agentinə aid olan MM-nin 
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793.1.2-ci maddəsindən (Bax həmin maddənin şərhinə) gedir. Həmin 

maddəyə görə əgər ticarət agentinin müəyyən coğrafi ərazidə və ya şəxslərin 

müəyyən qrupuna inhisar hüququ varsa, həmin ərazidə və ya həmin qrupdan 

müştərilərlə bağlanan bütün əqdlər üçün komisyon muzdu almaq hüququ 

vardır. Lakin nəzərə alsaq ki, tapşıran konsessionerə komisyon muzdu ödəmir, 

MM-nin 801.2.2-ci maddəsini (Bax həmin maddənin şərhinə) rəhbər tutaraq, 

söhbətin konsessionerin əldən çıxmış gəlirindən (alış və satış qiymətlərinin 

fərqi) getdiyini ehtimal etmək olar. 

 

Maddə 805. Tapşıranın mal göndərmək vəzifəsi 

 

805.1. Tapşıran birtipli müqaviləyə uyğun olaraq konsessionerin 

sifariş etdiyi malları ona göndərməyə borcludur. 

805.2. Tapşıran malları göndərməkdən yalnız vacib əsaslar üzrə 

imtina edə bilər. 

805.3. Əgər malların göndərilməsindən imtina edilmişdirsə və ya 

mallar başqa əsaslar üzrə göndərilmirsə, konsessioner sifarişə müvafiq 

surətdə malların göndərilməli olduğu ildə müəyyən kvotaya çatmaq 

vəzifəsindən azad edilir. Bu zaman zərərin ödənilməsi barədə digər 

iddialar da qüvvədə qalır. 

 

 MM-nin 802-ci maddəsinin giriş şərhində (Bax həmin şərhə) qeyd 

edildiyi kimi, konsessiya müqaviləsi mahiyyətcə xidmətlərin göstərilməsinə 

aiddir. Lakin məhz bu müqavilə əsasında tərəflər həmçinin konkret mallara 

dair alqı-satqı müqavilələri də bağlayır. Tapşıran həmin alqı-satqı 

müqavilələrini bağlayıb malların göndərilməsi vəzifəsindən yayına bilməz. 

 

805.1. 

 

Şərh edilən bənddə konsessiya müqaviləsi yenə də əsassız olaraq 

―birtipli müqavilə‖ adlandırılır (Bax MM-nin 800.1-ci maddəsinin şərhinin 2-

ci hissəsinə). Tapşıran konsessiya müqaviləsinə uyğun olaraq konsessionerin 

sifariş etdiyi malları ona göndərməyə borcludur. 

 

805.2. 

 

Tapşıran malları göndərməkdən yalnız vacib əsaslar üzrə imtina edə 

bilər: məsələn, malın olmaması və ya onların qiymətinin ödənilməsinə 

zəmanət olmadıqda. 
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805.3. 

 

Əgər malların göndərilməsindən imtina edilmişdirsə və ya mallar 

başqa əsaslar üzrə göndərilmirsə, konsessioner sifarişə müvafiq surətdə 

malların göndərilməli olduğu ildə müəyyən kvotaya (Bax MM-nin 802.1-ci 

maddəsinin şərhinə) çatmaq vəzifəsindən azad edilir. Bu zaman konsessioner 

ona dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsini tapşırandan tələb edə bilər. 

 

Maddə 806. Tapşıranın qarantiyası 

 

806.1. Tapşıran qarantiya verir ki, konsessionerə çatdırılarkən 

malın qüsuru yoxdur. Əgər konsessioner qarantiya verilməsi barədə öz 

ölkəsində qüvvədə olan göstərişləri qabaqcadan və yazılı şəkildə 

tapşırana göstərirsə, tapşıran ən azı bu qarantiyanı verməyə borcludur. 

Qarantiya pretenziyalarının irəli sürülməsi müddəti konsessionerin malı 

təkrar satdığı gündən, lakin ən geci tapşıranın malı göndərdiyi gündən 

altı ay keçənədək başlanır. Bundan kənaraçıxmalar barəsində 

razılaşmaların, əgər bu kənaraçıxmalar birbaşa şərtləşdirilməmişsə və 

yazılı formada ifadə edilməmişsə, qüvvəsi yoxdur. 

806.2. Tapşıranın qabaqcadan razılığını almadan konsessionerin 

satış üçün nəzərdə tutulan mallarda və ya onların qablarında hər hansı 

dəyişikliklər etmək hüququ yoxdur. Əgər mallarda dəyişiklikləri tapşıran 

edirsə, bu barədə o, konsessionerə ağlabatan müddətdə bildiriş 

verməlidir. 

 

MM-nin 581-ci maddəsinə (―Əşyaların keyfiyyəti‖) uyğun olaraq satıcı 

alıcıya keyfiyyəti alqı-satqı müqaviləsinə uyğun gələn əşya verməyə 

borcludur. Alqı-satqı müqaviləsində əşyanın keyfiyyəti haqqında şərtlər 

olmadıqda, satıcı alıcıya bu cür malın adətən istifadə edildiyi məqsədlərə 

yarayan əşya verməyə borcludur. Əgər müqavilə bağlanarkən alıcı əşyanı əldə 

etməsinin konkret məqsədləri barəsində satıcıya məlumat vermişdirsə, satıcı 

alıcıya həmin məqsədlər üçün istifadəyə yarayan əşya verməyə borcludur. 

Əşyanı nümunəyə və (və ya) təsvirə əsasən satarkən, satıcı alıcıya nümunəyə 

və (və ya) təsvirə uyğun gələn əşya verməyə borcludur. Satılan əşyanın 

keyfiyyəti barəsində məcburi tələblər olduqda, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 

məşğul olan satıcı alıcıya həmin məcburi tələblərə uyğun gələn əşya verməyə 

borcludur. Tərəflər arasında razılaşmaya əsasən satıcı keyfiyyət üçün 

müəyyənləşdirilmiş məcburi tələblərə nisbətən daha yüksək tələblərə uyğun 

gələn əşya verə bilər. 

MM-nin 582-ci maddəsinə (―Malın keyfiyyəti üçün qarantiya‖) 

müvafiq olaraq satıcının alıcıya verməli olduğu əşya alıcıya verildiyi 
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məqamda MM-nin 581-ci maddəsində nəzərdə tutulan tələblərə uyğun 

gəlməlidir, bu şərtlə ki, alqı-satqı müqaviləsində əşyanın həmin tələblərə 

uyğunluğunu müəyyənləşdirməyin ayrı məqamı nəzərdə tutulmasın. Verilən 

əşya bu cür əşyaların adətən istifadə edildiyi məqsədlər üçün ağlabatan 

müddət ərzində yararlı olmalıdır. Alqı-satqı müqaviləsində satıcının əşyanın 

keyfiyyəti üçün qarantiya verməsinin nəzərdə tutulduğu halda satıcı alıcıya 

MM-nin 581-ci maddəsində nəzərdə tutulan tələblərə müqavilə ilə 

müəyyənləşdirilmiş vaxt (qarantiya müddəti) ərzində uyğun gəlməli əşya 

verməlidir. Əşyanın keyfiyyəti üçün qarantiya, əgər alqı-satqı müqaviləsində 

ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, onun tərkib hissələrinə (komplektləşdirici 

məmulata) də şamil edilir. 

MM-nin 583-cü maddəinə (―Qarantiya müddətinin hesablanması‖) 

əsasən qarantiya müddətinin axımı, əgər alqı-satqı müqaviləsində ayrı müddət 

nəzərdə tutulmayıbsa, əşyanın alıcıya verildiyi məqamdan başlanır. Əgər alıcı 

müqavilə ilə qarantiya müddəti müəyyənləşdirilmiş əşyadan istifadə etmək 

imkanından satıcıdan asılı səbəblərə görə məhrum olarsa, qarantiya 

müddətinin axımı satıcı müvafiq səbəbləri aradan qaldırdıqdan sonra başlanır. 

Əgər müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, qarantiya müddəti əşyada 

aşkar edilmiş qüsurlara görə ondan istifadənin mümkün olmadığı müddət 

qədər artırılır, bu şərtlə ki, əşyanın qüsurları haqqında satıcıya bildiriş verilsin. 

Əgər alqı-satqı müqaviləsində ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, 

komplektləşdirici məmulat üçün qarantiya müddəti əsas məmulat üçün 

qarantiya müddətinə bərabər sayılır və əsas məmulat üçün qarantiya müddəti 

ilə eyni vaxtda başlanır. Satıcının qarantiya müddəti ərzində qüsurları aşkar 

edilmiş əşyanın (komplektləşdirici məmulatın) əvəzinə verdiyi əşya 

(komplektləşdirici məmulat) üçün, əgər alqı-satqı müqaviləsində ayrı müddət 

nəzərdə tutulmayıbsa, əvəz edilmiş əşya (komplektləşdirici məmulat) ilə eyni 

qarantiya müddəti müəyyənləşdirilir. 

MM-nin 588-ci maddəsinə (―Satıcının cavabdeh olduğu qüsurlar‖) 

görə əgər alıcı əşyanın qüsurlarının alıcıya verilməzdən əvvəl və ya həmin 

məqamadək yaranan səbəblərdən əmələ gəldiyini sübuta yetirərsə, əşyanın 

qüsurları üçün satıcı cavabdehdir. Satıcı keyfiyyət qarantiyası verdiyi əşyanın 

qüsurları üçün o halda cavabdehdir ki, əşyanın qüsurlarının əşya alıcıya 

verildikdən sonra alıcı tərəfindən ondan istifadə və ya onun saxlanması 

qaydalarının pozulması və ya üçüncü şəxslərin hərəkətləri nəticəsində və ya 

qarşısıalınmaz qüvvənin təsiri ilə əmələ gəldiyini sübuta yetirməsin. 

Konsessiya müqaviləsinin məqsədi malların satılması olduğu üçün və 

son nəticədə tapşıran və konsessioner arasında məhz alqı-satqı müqaviləsi 

bağlandığı üçün keyfiyyət qarantiyası (MM-nin 24-cü fəslinin 5-ci paraqrafına 

əsasən qarantiya öhdəliklərin icrasının təmin edilməsi üsullarından biridir və 

yalnız kredit və sığorta təşkilatları tərəfindən verilə bilər, buna görə də əslində 
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―keyfiyyət zəmanəti‖ termini daha yaxşı olardı) məfhumu burada da çox 

aktualdır. Həmin qarantiyanın konsessiya üzrə özəlliyi isə ondan ibarətdir ki, 

konsessioner də son nəticədə malı başqa şəxsə satır və ona da keyfiyyət 

qarantiyası verilir. 

 

806.1. 

 

1. Tapşıran adi satıcı kimi qarantiya verir ki, konsessionerə 

çatdırılarkən malın qüsuru yoxdur. Əgər konsessioner qarantiya verilməsi 

barədə öz ölkəsində qüvvədə olan göstərişləri (müəyyən standartları) 

qabaqcadan və yazılı şəkildə tapşırana göstərirsə, tapşıran ən azı bu 

göstərişlərə uyğun qarantiyanı verməyə borcludur. 

 

2. Qarantiya pretenziyalarının irəli sürülməsi müddəti konsessionerin 

malı təkrar satdığı (üçüncü şəxsə) gündən, lakin ən geci tapşıranın malı 

göndərdiyi gündən altı ay keçənədək başlanır. Bundan kənaraçıxmalar 

barəsində razılaşmaların, əgər bu kənaraçıxmalar birbaşa şərtləşdirilməmişsə 

və yazılı formada ifadə edilməmişsə, qüvvəsi yoxdur. 

 

806.2. 

 

Tapşıran qarantiyanı göndərdiyi mala olduğu kimi verir. Buna görə də 

tapşıranın qabaqcadan razılığını almadan konsessionerin satış üçün nəzərdə 

tutulan mallarda və ya onların qablarında hər hansı dəyişikliklər etmək 

hüququ yoxdur. Əgər mallarda dəyişiklikləri tapşıran edirsə, bu barədə o, 

konsessionerə ağlabatan müddətdə bildiriş verməlidir. 

Əks halda, tapşıran nəinki malın keyfiyyətinə görə cavabdeh deyil 

(deməli, konsessioner alıcı qarşısında özü cavabdehdir), həmçinin onun əmtəə 

nişanına xələl gəldiyi üçün konsessionerdən dəyən zərərin əvəzinin 

ödənilməsini də tələb edə bilər. 

 

Maddə 807. Konsessiya müqaviləsinin qüvvəsinə xitam 

verilməsinin nəticələri 

 

807.0. Konsessioner ilə tapşıran arasında birtipli müqavilənin 

qüvvəsinə xitam verildikdən sonra: 

807.0.1. Artıq konsessioner müştərilər qarşısında tapşıranın 

konsessioneri kimi çıxış edə bilməz. Bundan başqa, o, tapşıranın firma 

markalarından və nişanlarından istifadə edə bilməz. Konsessioner öz 

adına qeydə alınmış və müqavilə bağlananadək istifadə edilmiş bütün 
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firma markalarını və nişanlarını tapşıranın adına keçirməyə borcludur. 

İlkin qeydiyyat və keçirmə xərclərini tapşıran çəkir. 

807.0.2. Əgər konsessioner müştərilər və (və ya) tapşıran 

qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün anbar saxlamalı 

olmuşdursa, tapşıran onun anbarında qalan malları satın almağa 

borcludur. Əgər mal satış üçün yararlı olan yaxşı vəziyyətdədirsə, 

satınalma qiyməti son satınalma zamanı konsessionerin tapşırana ödədiyi 

qiymətdən aşağı olmamalıdır. Konsessioner satınalmadan imtina edə 

bilər. Bu isə ona anbardakı qalığı ağlabatan müddətdə müştərilərə 

satmaq hüququ verir. 

 

1. Şərh edilən maddə konsessiya müqaviləsinin ləğvinin hüquqi 

nəticələrini tənzimləyir. Şərh edilən maddədə konsessiya müqaviləsi yenə də 

əsassız olaraq ―birtipli müqavilə‖ adlandırılır (Bax MM-nin 800.1-ci 

maddəsinin şərhinin 2-ci hissəsinə). 

 

2. Konsessioner ilə tapşıran arasında birtipli müqavilənin qüvvəsinə 

xitam verildikdən sonra artıq konsessioner müştərilər qarşısında tapşıranın 

konsessioneri kimi çıxış edə bilməz. 

 

3. Bundan başqa, müqaviləyə xitam verildikdən sonra konsessioner 

tapşıranın firma markalarından (çox güman ki, burada söhbət əslində MM-

nin 50.2-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulan kommersiya təşkilatının firma adından 

gedir) və əmtəə nişanlarından (mətndə bu söz yoxdur, lakin onu ehtimal 

etmək olar – Bax bu fəslin giriş şərhinin 3-cü hissəsinə) istifadə edə bilməz. 

Şərh edilən maddəyə görə konsessioner öz adına qeydə alınmış və 

müqavilə bağlananadək istifadə edilmiş bütün firma adlarını və əmtəə 

nişanlarını tapşıranın adına keçirməyə borcludur. İlkin qeydiyyat və keçirmə 

xərclərini tapşıran çəkir. 

Bu müddəanın məqsədəuyğunluğu şübhə doğurur: konsessioner niyə 

öz adına qeydə alınmış və müqavilə bağlananadək istifadə edilmiş bütün 

firma adlarını və əmtəə nişanlarını tapşıranın adına keçirməyə borcludur? Bu 

müddəa yalnız o halda başa düşülən olardı ki, həmin firma adları və əmtəə 

nişanları xaricdə tapşıranın adına, konsessionerin ölkəsində isə konsessionerin 

adına qeyd alınardı. Lakin təbii ki, bu konsessiya müqaviləsi bağlandıqdan 

sonra ola bilərdi. Şərh edilən müddəada isə söhbət müqavilənin 

bağlanmasından əvvəlki dövrdəki istifadədən gedir. Çox güman ki, şərh 

edilən müddəa səhv tərcümənin nəticəsidir. 

Bununla belə, bir ağlabatan halı da ehtimal etmək olar: həmin firma 

adları və əmtəə nişanları xaricdə tapşıranın adına, konsessionerin ölkəsində 

isə konsessionerin adına konsessiya müqaviləsi bağlanmazdan öncə qeydə 
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alınıb. Konsessiya müqaviləsi ləğv edildikdən sonra isə konsessioner onları 

tapşırana güzəşt etməlidir. Bu zaman tapşıran konsessionerə nəinki güzəştin 

rəsmi xərclərini, həmçinin firma adları və əmtəə nişanlarının konsessionerin 

adına qeydə alınmasının da xərclərini ödəməlidir. 

 

4. Konsessiya müqaviləsinə xitam verilməsi konsessionerin müştərilər 

qarşısında tapşıranın konsessioneri kimi çıxış edə bilməməsinə səbəb olduğu 

üçün onda qalan malların taleyi məsələsini aktuallaşdırır. Əgər konsessioner 

müştərilər və (və ya) tapşıran qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün 

anbar saxlamalı olmuşdursa, tapşıran onun anbarında qalan malları satın 

almağa borcludur. Əgər mal satış üçün yararlı olan yaxşı vəziyyətdədirsə, 

satınalma qiyməti son satınalma zamanı konsessionerin tapşırana ödədiyi 

qiymətdən aşağı olmamalıdır. 

Lakin təbii ki, konsessioner malları tapşırana geri satmaqdan imtina 

edə bilər. Bu halda konsessioner malları həm özündə saxlaya, həm də 

müştərilərə sata bilər. Lakin şərh edilən maddə xüsusi ilə vurğulayır ki, 

konsessioner anbardakı qalığı yalnız ağlabatan müddətdə müştərilərə satmaq 

hüququna malikdir. Bu məhdudiyyətin mənası aydın deyil. Əgər həmin mallar 

keçmiş konsessionerin mülkiyyətindədirsə, təbii ki, onların müqəddəratını 

həll etməkdə o tam sərbəstdir. Əsas odur ki, o özünü tapşıranın konsessioneri 

kimi təqdim etməsin. Lakin keçmiş konsessioner adi diler kimi malları hər 

hansı şəxsə tam sərbəst sata bilər. 
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44-cü fəsil. KOMİSSİYA 

 

 

 1. Komissiya özgə işlərini aparma öhdəliklərinin tarixən ən qədim 

növüdür. MM-nin 40-cı fəslinin giriş şərhinin 2-ci hissəsində (Bax həmin 

şərhə) qeyd olunduğu kimi, nəzəri olaraq təmsilçiliyin iki növü mövcuddur: 

birbaşa və dolayısı. Bu formaların fərqi ondan ibarətdir ki, birbaşa təmsilçilik 

halında təmsilçi öz hərəkətləri ilə bilavasitə təmsil edilən üçün hüquq və 

vəzifələr yaradır, dolayısı təmsilçilik halında isə təmsilçi öz hərəkətləri ilə 

hüquq və vəzifələri özü üçün yaradır və sonradan onları təmsil edilənə ötürür. 

Komissiya dolayısı təmsilçiliyin klassik nümunəsidir. 

Geniş filial şəbəkəsinə malik olmayan kommersiya təşkilatları, habelə 

fərdi sahibkarlar komissiyadan istifadə etməklə hər şeydən əvvəl ərazi 

baxımından öz təsərrüfat əlaqələrini genişləndirir və bu zaman 

komisyonçunun adı və təcrübəsindən istifadə edir. Vəkalət alandan fərqli 

olaraq komitentin marağında üçüncü şəxslə bağlanan müqavilənin tərəfi olan 

komisyonçu risk edir və məhz buna görə də komissiya müqaviləsi həmişə 

əvəzlidir. 

 Bir daha vurğulayırıq ki, dolayısı təmsilçilik sırf nəzəri termindir. 

Qanunvericilik isə ―təmsilçilik‖ dedikdə yalnız birbaşa təmsilçiliyi nəzərdə 

tutur. Belə ki, MM-nin 359.2-ci maddəsində deyilir: ―Özgə mənafeyi üçün 

olsa da, öz adından fəaliyyət göstərən şəxslər (kommersiya vasitəçiləri, 

müflisləşmə zamanı müsabiqə idarəçiləri, vərəsəlik zamanı vəsiyyət icraçıları 

və i.a.), habelə gələcəkdə mümkün ola biləcək əqdlər barəsində danışıqlara 

başlamağa vəkil edilmiş şəxslər təmsilçi deyildirlər‖. 

 

 2. Müasir kontinental (roman-alman) hüquq sisteminin əsasını təşkil 

edən Roma hüququ da yalnız dolayısı təmsilçiliyi tanıyırdı (Bax MM-nin 40-

cı fəslinin giriş şərhinin 4-cü hissəsinə). Onun modeli qismində mandatum 

(manum dare) çıxış edirdi. Həmin modelə görə mandatant mandatora hüquqi 

və faktiki hərəkətləri yerinə yetirmək tapşırığı (mandat) verirdi. Mandator 

tapşırığa əsasən üçüncü şəxslə əqd bağlayır, sonra isə həmin əqd üzrə hüquq 

və vəzifələrini mandatanta ötürürdü. Mandatuma yaxın olan qiymətləndirmə 

müqaviləsi idi. Həmin müqaviləyə əsasən bir tərəf digərinə razılaşdırılmış 

qiymətlə hər hansı əşyanı verir, digər tərəf isə əşyanı adətən daha baha 

qiymətə satıb fərqi özünə götürürdü. Sonradan bu öhdəlik də komissiyanın 

növlərindən biri olmuşdur. Maraqlıdır ki, bizim xalq arasında bu növ 

münasibətlər hələ SSRİ dövründən o qədər inkişaf etmişdi ki, hətta ―komisyon 

dükan (mağazası)‖ dedikdə məhz bu tip müqavilələri bağlayan şəxs başa 

düşülür. 
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 Qədim Romada ticarət əsasən yerli miqyaslı idi. Lakin tarixin sonrakı 

mərhələlərində coğrafi baxımdan müxtəlif bazarları birləşdirən ticarət geniş 

vüsət aldı. Əski ticarət mexanizmi təxmini belə idi: tacir ən yaxın bazardan 

malı əldə etdikdən sonra onu ən sərfəli qiymətlə satmaq üçün digər bazara 

daşıyır, satır və bunun əvəzində əldə etdiyi gəlir hesabına həmin bazardan 

başqa malları alıb evinə qayıdırdı. Bütün bunları tacir özü edir, uzağı 

köməkçilərdən istifadə edirdi. Lakin yavaş-yavaş münasibətlərin xarakteri 

dəyişirdi: tacir öz mallarını digər işgüzar şəxsə etibar edir, həmin şəxs onları 

uzaq ölkələrə aparıb satır və qayıdandan sonra tacirlə haqq-hesab aparırdı. 

Beləliklə orta əsrlərdə dolayısı təmsilçiliyin tənziminə zərurət yarandı. 

Bu münasibətlər barədə ilk qanunvericilik xatırlamalarına Genuya və 

Hamburq şəhərlərinin müvafiq olaraq 1589 və 1603-cü illərdə qəbul olunmuş 

statuslarında rast gəlinir. XIX əsrdən başlayaraq isə sözügedən öhdəlik növü 

komissiya müqaviləsi adı ilə dualistik özəl hüquqlu ölkələrin ticarət 

məcəllələri (ilk növbədə Fransa Ticarət Məcəlləsi və Almaniya Ticarət 

Qanunnaməsi – ―komissiya‖ sözünün özü müvafiq olaraq belə yazılır: 

―Commissionnaire‖ və ―Kommissionvertrag‖) ilə tənzimlənməyə başladı. 

Beləliklə də komissiya elə əvvəldən məhz sahibkarlıq fəaliyyətinə aid olan 

öhdəlik növü kimi qəbul olundu. Təbii ki, qeyri-dualistik (sadə) özəl hüquqlu 

ölkələrdə komissiya mülki məcəllələrdə və digər analoji normativ-hüquqi 

aktlarda (məsələn, İsveçrə Öhdəlik Qanununda) tənzimlənir. Bununla belə, 

komissiya müqaviləsinin müasir hüquqi konstruksiyası əsasən Almaniya 

təcrübəsinin təsiri altında formlaşmışdır (Fransa Ticarət Məcəlləsində 

komissiyaya cəmi iki maddə həsr olunub). Şərh edilən fəsil də Almaniya 

Ticarət Qanunnaməsinin dördüncü kitabının 3-cü bölməsinin (―Komisyon 

əqdlər‖) əsasında (həmin Qanunnaməni rəhbər tutmuş Rusiya Federasiyasının 

Mülki Məcəlləsinin ―Komissiya‖ adlanan 51-ci fəslini nəzərə almaqla) 

hazırlanmışdır. 

Kontinental (roman-alman) hüquq sistemindən ciddi fərqlənən ingilis-

amerikan hüquq sistemi özgə işlərini aparma öhdəlikləri üzrə də əlahiddə və 

çox sadə sistemə malikdir. Burada təmsilçilik münasibətləri agent müqaviləsi 

(contract of agency) ilə tənzimlənir və istənilən təmsilçi agent adlanır. Bu, 

agent müqaviləsi çərçivəsində həm birbaşa, həm də dolayısı təmsilçiliyin 

ehtiva edilməsi səbəbindən mümkün olmuşdur. İngiltərə qanunvericiliyində 

ənənəvi olaraq agentin heç anlayışı da verilmir. Məhkəmə təcrübəsinin agentə 

dair nisbətən ümumi tərifi isə 1873-cü il tarixli Towle & Co. v. White işində 

təsbit edilmişdir: ―prinsipalın üçüncü tərəflərlə münasibətlərini dəyişməyə 

qanuni səlahiyyəti olan şəxs‖ (a person invested with a legal power to alter 

his principal’s relations with third parties). Agent anlayışının genişliyi onun 

müxtəlif növlərinin mövcudluğuna gətirmişdir. 
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Təbii ki, kontinental (roman-alman) hüquq sisteminin agent (ticarət 

nümayəndəsi) müqaviləsi ingilis-amerikan hüquq sisteminin agent müqaviləsi 

deyil, daha doğrusu onun yalnız bir hissəsidir. Buna görə də ingilis-amerikan 

hüquq sisteminin agent müqaviləsi üzərində əsasən ticarət nümayəndəliyi 

(agentliyi) müqaviləsinə həsr edilən MM-nin 42-ci fəslinin şərhinin 2-ci 

hissəsində (Bax həmin şərhə) ətraflı dayanacayıq. Bununla belə, ingilis-

amerikan hüquq sisteminin agent müqaviləsi bir çox hallarda kontinental 

(roman-alman) hüquq sisteminin tapşırıq və komissiya müqavilələrinin 

ünsürlərini xatırlatdığı üçün biz müqayisə üçün bu və 40-cı fəslin (―Tapşırıq‖) 

şərhi (Bax həmin şərhə) zamanı da ingilis-amerikan hüquq sisteminin 

təcrübəsinə müraciət edəcəyik. 

 

3. Müasir təsərrüfat dövriyyəsində komissiya müqaviləsi əsasən 

qiymətli kağızlar bazarında istifadə edilir. İnkişaf etmiş ölkələrdə bu sahədə 

xidmətləri, bir qayda olaraq, banklar göstərir. Buna görə də müvafiq 

əməliyyatların aparılmasında bankların hazırladığı nümunəvi müqavilə 

formaları xüsusi yer tutur. Təbii ki, digər əqd növlərinin (məsələn, alqı-satqı 

və s.) bağlanması üçün də komissiya müqaviləsindən, o cümlədən yerli 

bazarlara daxil olmaq məqsədi ilə xarici ticarət fəaliyyətində istifadə olunur. 

Düzdür, son zamanlar beynəlxalq ticarətdə birbaşa əqdlərə üstünlük verildiyi 

üçün komissiya müqaviləsinə maraq bir qədər azalıb. 

Azərbaycanda da komissiya müqaviləsindən əsasən qiymətli kağızlar 

bazarında istifadə olunur. MM-nin 992-1.7-ci maddəsinə əsasən bu bazarda 

müştərinin mənafeyi üçün qiymətli kağızlarla alqı-satqı əqdlərinin bağlanması 

üzrə komisyonçu qismində qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçısı olan 

broker çıxış edir. 

Nəzərə alsaq ki, bizim qiymətli kağızlar bazarı çox zəif inkişaf edib və 

MM-nin 1078-28.4-cü maddəsinə əsasən banklar səbəbsiz olaraq onun 

peşəkar iştirakçısı ola bilməzlər, komissiya müqaviləsinin istifadəsi həcmi 

haqqında təxmini təsəvvür yaratmaq olar. Halbuki, sərbəst bazar iqtisadiyyatı 

şəraitində bu müqavilə növündən çox effektiv istifadə etmək olar. 

Bununla belə, qanunvericiliyimizdə komissiya müqaviləsinin 

istifadəsinə dair digər hallar da nəzərdə tutulub (düzdür, bu zaman komissiya 

müqaviləsindən və ya komisyonçudan söhbət getmir, lakin bu heç vacib də 

deyil: əsas münasibətlərin adı deyil, məzmunudur). Belə ki, ―Əmtəə birjası 

haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 2-ci maddəsinə əsasən 

birja əqdlərinin müəyyənləşdirilmiş qaydada öz adından müştərinin hesabına 

bağlanmasını həyata keçirən komisyonçu brokerdir. Azərbaycan 

Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 181-ci maddəsinə uyğun 

olaraq isə müvafiq hallarda dəniz agentliyi haqqında müqavilə əslində 

komissiya öhdəliyini ehtiva edə bilər, çünki həmin müqaviləyə görə dəniz 



 209 

agenti haqq müqabilində gəmi sahibinin tapşırığı əsasında və onun hesabına 

öz adından müəyyən limanda və ya müəyyən ərazidə hüquqi və digər 

hərəkətləri etməyi öhdəsinə götürə bilər. 

Gömrük işinin peşəkar iştirakçısı olan gömrük brokeri Azərbaycan 

Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin 157-ci maddəsində deyilir: ―Gömrük 

brokerinin təmsil etdiyi şəxsin tapşırığı ilə və onun hesabına öz adından 

gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə hər cür əməliyyat aparmaq və gömrük işi 

sahəsində digər vasitəçilik funksiyalarını yerinə yetirmək hüququ vardır‖. 

Göründüyü kimi, burada vasitəçilik dedikdə yalnız faktiki hərəkətlər başa 

düşülmür, çünki gömrük brokerinin ―təmsil etdiyi şəxsin‖ hesabına, lakin öz 

adından müəyyən əməliyyat aparması (yəni əqd bağlaması) nəzərdə tutulur 

(gömrük brokerinin fəaliyyət növləri Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 1 may 1998-ci il tarixli 101 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş 

―Gömrük brokeri haqqında Əsasnamə‖də təsbit edilmişdir). Məlumdur ki, bu, 

komissiya müqaviləsinin hüquqi konstruksiyasına uyğundur (Bax MM-nin 

808.1-ci maddəsinin şərhinə): komisyonçu öz adından, lakin komitentin 

hesabına əqd(lər) bağlamağı öhdəsinə götürür. Maraqlıdır ki, burada gömrük 

brokerinin müştərisini təmsil etməsi qeyd olunur, halbuki, MM-nin 359-cu 

maddəsi dolayısı təmsilçiliyi təmsilçilik hesab etmir (Bax MM-nin 40-cı 

fəslinin giriş şərhinin 2-ci hissəsinə). Hər bir halda gömrük brokerinin məhz 

komisyonçu olması tam aydınlaşır. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 mart 1995-ci il 

tarixli 58 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan Respublikasında 

nəqliyyat vasitələri, kənd təsərrüfatı texnikası və ehtiyat hissələrinin komisyon 

satışı Qaydaları‖ Azərbaycanda klassik komissiya öhdəliyi olan malların 

komisyon satışına həsr olunur. Düzdür, bu Qaydalarda yalnız bəzi mallardan 

söhbət gedir: nəqliyyat vasitələri, kənd təsərrüfatı texnikası və onlar üçün 

ehtiyat hissələri (zavod, aqreqat nişan nömrələri olan ehtiyat hissələri). 

Nəhayət, MM-nin özündə komissiya müqaviləsinin iki növü xüsusi 

tənzimlənir: konsiqnasiya (Bax MM-nin 45-ci fəslinin 4-cü paraqrafının 

şərhinə) və ekspedisiya (Bax MM-nin 852-ci maddəsinin şərhinə) müqavilələri. 

 

Maddə 808. Komissiya müqaviləsi 

 

808.1. Komissiya müqaviləsinə görə bir tərəf (komisyonçu) digər 

tərəfin (komitentin) tapşırığı ilə muzd müqabilində öz adından, lakin 

komitentin hesabına bir və ya bir neçə əqd bağlamağı öhdəsinə götürür. 

Komisyonçunun üçüncü şəxslə bağladığı əqd üzrə hüquqları, əqddə 

komitent adlandırılmış olduqda və ya əqdin icrası üzrə üçüncü şəxslə 

bilavasitə münasibətlərə girdikdə belə, komisyonçu əldə edir və 

komisyonçu mükəlləfiyyətli olur. 
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808.2. Çıxarılmışdır (Bax MM-nin 808.1-ci maddəsinin şərhinin 4-cü 

hissəsinə). 

808.3. Komissiya müqaviləsi müəyyən müddətə və ya qüvvədə 

olma müddəti göstərilmədən, icra ərazisi göstərilməklə və ya 

göstərilmədən, komitentin onun mənafeləri üçün və onun hesabına 

bağlamağı komisyonçuya tapşırdığı əqdləri bağlamaq hüququnu üçüncü 

şəxslərə verməmək öhdəliyi nəzərdə tutulmaqla və ya nəzərdə 

tutulmadan, komissiya predmeti olan malların çeşidi barəsində şərtlər 

qoyulmaqla və ya qoyulmadan bağlana bilər. 

 

 1. Mövcud MM qüvvəyə minənədək qüvvədə olmuş Azərbaycan SSR-

nin 1964-cü il 11 sentyabr tarixli Mülki Məcəlləsində (18-ci fəsil) şərh edilən 

öhdəlik növü ―komisyon müqaviləsi‖ adlanırdı. Qanunvericilikdə və təcrübədə 

―komisyon haqq‖ (məsələn, ―Banklar haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 1, 36.6 və 53.2.5-ci maddələri, Azərbaycan Respublikasının 

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin 04 avqust 2003-cü il tarixli Əmri 

ilə təsdiq edilmiş ―Qiymətli kağızlar bazarında broker fəaliyyətinin həyata 

keçirilməsi Qaydaları‖nın 6.1.5-ci bəndi), ―komisyon ödənişi‖ (Azərbaycan 

Respublikasının 1 mart 2006-cı il tarixli 69-IIIQ saylı Qanunu ilə təsdiq 

edilmiş ―Azərbaycan Respublikası və Asiya İnkişaf Bankı arasında kredit 

haqqında Saziş‖in 2-ci Əlavəsinin 5-6-cı bəndləri), ―komisyon xərci‖ (1 mart 

2006-cı il tarixli 69-IIIQ saylı Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə təsdiq 

edilmiş ―Azərbaycan Respublikası və Asiya İnkişaf Bankı arasında kredit 

haqqında Saziş‖in 2-ci Əlavəsinin Qoşması), ―komisyon mükafat‖ 

(Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 301.0.18-ci 

maddəsi, ―Sığorta fəaliyyəti haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 44.1.7.8-ci maddəsi), ―komisyon yığım‖ (Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 17 dekabr 1997-ci il tarixli 29/13 

saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin uçotuna 

dair Təlimat‖ın 3.1-ci bəndi), bəzən isə hətta ―komission rüsum‖ (Azərbaycan 

Respublikasının 22 iyun 2004-cü il tarixli 701-IIQ saylı Qanunu ilə 

qoşulduğumuz 15 sentyabr 1999-cu il tarixli ―Ümumdünya Poçt 

Konvensiyası‖nın 20-ci maddəsinin 5-ci bəndi), ―komission xərc‖ 

(Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 avqust 2007-ci il tarixli 2327 saylı 

Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş ―‖Azərpoçt‖ Dövlət Müəssisəsi (Milli Operator) 

və Misir Milli Poçt Təşkilatı arasında Beynəlxalq Pul Baratlarının Mübadilə 

olunması üzrə İkitərəfli Saziş‖in 5-ci bəndi), ―komission haqq‖ (Azərbaycan 

Respublikasının 16 aprel 2004-cü il tarixli 636-IIQ saylı Qanunu ilə təsdiq 

edilmiş ―Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Asiya İnkişaf Bankı arasında 

Asiya inkişaf bankının daimi nümayəndəliyi haqqında Saziş‖in IX maddəsinin 

20-ci bölməsi) və ―komission ödəniş‖ (Azərbaycan Respublikasının 19 fevral 
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2002-ci il tarixli 266-IIQ saylı Qanunu ilə qoşulduğumuz 14 sentyabr 1994-

cü il tarixli ―Ümumdünya Poçt Konvensiyası‖nın 20-ci maddəsinin 5-ci bəndi) 

terminləri ilə digər xidmətlərin də əvəzində ödənilən muzd adlandırıldığı üçün 

(bu artıq ənənəyə çevrilib) mövcud MM-də ―komissiya‖ sözünə üstünlük 

verilməsi məqsədəuyğundur. Əks halda, əvəzində komsiyon muzd (haqq, 

mükafat) ödənilən digər xidmət müqaviləsinin komissiya müqaviləsinin növü 

olması haqda yanlış təsəvvür yarana bilər. 

Eyni mənalı ―komissiya məbləği‖ ifadəsinə Azərbaycan Respublikası-

nın Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin 8 yanvar 2001-ci il tarixli 

Əmri ilə təsdiq edilmiş ―Kredit təşkilatlarında veksellərin uçotunun aparıl-

ması Qaydaları‖nın 1.2.2-ci bəndində, ―komissiya haqqı‖ ifadəsinə isə Azər-

baycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin 6 mart 

dekabr 2000-ci il tarixli 036 saylı Əmri ilə təsdiq edilmiş ―Açıq investisiya 

fondlarının xalis aktivlərinin qiymətləndirilməsi qaydaları haqqında 

Əsasnamə‖də və Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyətinin 9 

fevral 2006-cı il tarixli 3 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan 

Respublikasının Milli Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondunun yenidən 

maliyyələşdirdiyi ipoteka kreditlərinin müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən 

verilməsinə dair standart Tələblər‖nin 7.4-cü bəndində (maraqlıdır ki, həmin 

sənədin 9.4.3-cü bəndində ―komisyon haqq‖ terminindən də istifadə olunur), 

sadəcə ―komissiya‖ sözünə isə ―Sığorta fəaliyyəti haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 82.4-cü maddəsi və Azərbaycan Respublikasının 

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin 29 dekabr 2007-ci il tarixli Əmri 

ilə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan Respublikasında fyuçerslərin tədavülü 

Qaydaları‖nın 4.8.7-ci bəndində rast gəlinir. 

Düzdür, ―komissiya‖ termini ilə adətən kollegial qurumlar (məsələn, 

dövlət orqanlarının adı – Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə 

Dövlət Komissiyası, dövlət orqanlarının bölmələri – Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisinin daimi komissiyaları, hüquqi şəxslərin daimi 

və ya müvəqqəti bölmələri və s.) da adlandırlır. Lakin hər bir halda kollegial 

qurumun öhdəlik növü olan ―komissiya‖ ilə səhv salmağın ehtimalı daha 

azdır, nəinki əvəzində komsiyon haqq (ödənişi, mükafat) ödənilən digər 

xidmət müqaviləsinin eyni adlı müqavilə növü ilə. 

Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət-

Prosessual Məcəlləsinin 265-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulan ―komisyon 

ekspertiza‖ və ―Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanunun 15 və 19-cu maddələri ilə nəzərdə tutulan 

―komission məhkəmə ekspertizası‖ terminlərinin şərh edilən öhdəliklə heç bir 

əlaqəsi yoxdur. Bu halda ekspertizanın kollegial xarakterli olması nəzərdə 

tutulur. Əlbəttə ki, hüquqi terminlərin müxtəli məna verməsi acınacaqlı 

haldır. 
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 Buna baxmayaraq, təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, MM-də bir dəfə 

(992-1.7-ci maddədə) şərh edilən öhdəlik növü ―komisyon müqavilə‖ 

adlandırılıb: ―Broker fəaliyyəti müştərinin hesabına tapşırıq və ya komisyon 

müqaviləsi əsasında müvəkkil və ya komisyonçu kimi fəaliyyət göstərən, 

həmin müştərinin mənafeyi üçün qiymətli kağızlarla alqı-satqı əqdlərinin 

bağlanması üzrə qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyətdir‖. Eyni 

termindən həmçinin Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 6-cı 

maddəsinin ―d‖ bəndində də istifadə olunur. 

Bir sıra normativ-hüquqi aktlarda isə Azərbaycan xalqının şərh edilən 

öhdəlik növü haqqında dar təsəvvüründən (Bax bu fəslin giriş şərhinin 2-ci 

hissəsinə) qaynaqlanan və son nəticədə bu öhdəliyin adının məhz ―komisyon 

müqavilə‖ olması haqqında düşünməyə yanlış əsas verən ―komisyon satış‖ 

ifadəsindən istifadə olunur: məsələn, Azərbaycan Respublikasının Vergi 

Məcəlləsində ―komisyon qaydada satış‖ (172.3, 172.5.4, 172.5.7, halbuki 

172.5.6-cı maddədə ―komissiya‖ sözündən də istifadə olunur) və Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 mart 1995-ci il tarixli 58 saylı Qərarı ilə 

təsdiq edilmiş ―Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat vasitələri, kənd 

təsərrüfatı texnikası və ehtiyat hissələrinin komisyon satışı Qaydaları‖ (bu 

sənədin də 2.8 və 4.12-ci bəndlərində ―komissiya‖ sözündən də istifadə olunur). 

―Komisyon‖ sözünün qanunvericilikdə bir mənası da mövcuddur. Belə 

ki, icraçının muzdunun miqdarı sabit olmadıqda və onun fəaliyyətinin 

nəticəsindən asılı olduqda həmin muzd ―komisyon muzd‖ adlanırılır. Bu halda 

muzdun komisyon prinsiplərinə əsaslandığı qeyd olunur. Məsələn, ticarət 

agentinin üçüncü şəxslərlə bağladığı və/və ya bağlanmasında vasitəçilik etdiyi 

əqdlərin dövriyyəsindən və ya miqdarından asılı olan muzd komisyon muzdu 

adlanır (Bax MM-nin 792.3-cü maddəsinin şərhinə).  

Beləliklə, hazırda şərh edilən öhdəlik ―komissiya‖, müqavilə isə 

―komissiya müqaviləsi‖ adlanır. Buna görə də bu adla ziddiyyət təşkil edən 

normativ-hüquqi aktlarda müvafiq düzəlişlərin aparılmasına ehtiyac var. 

 

2. Şərh edilən maddə əsasən Rusiya Federasiyasının Mülki 

Məcəlləsinin 990-cı maddəsini təkrarlayır. 

 

808.1. 

 

1. Maraqlıdır ki, Azərbaycan SSR-nin 1964-cü il 11 sentyabr tarixli 

Mülki Məcəlləsi ilə müqayisədə şərh edilən öhdəliyin adı dəyişsə də, 

müqavilənin predmetinin (o cümlədən tərəflərin adı da) ifadəsi demək olar ki, 

dəyişməyib. Həmin Məcəllənin 402-ci maddəsində deyilirdi: ―Komisyon 

müqaviləsinə görə bir tərəf (komisyonçu) digər tərəfin (komitentin) tapşırığı 

ilə öz adından, lakin komitentin hesabına, haqqı verilməklə bir və ya bir neçə 
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əqd bağlamağı öhdəsinə götürür‖. Şərh edilən bənddə də komissiya 

müqaviləsinin anlayışı təxmini eyni cür təsbit edilmişdir. 

 

2. Komissiya müqaviləsinin tərəfləri komitent və komisyonçudur. MM-

nin 1078-29.5-ci maddəsində komisyonçunun ―komisyoner‖, Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatının 19 may 1956-cı il tarixli ―Beynəlxalq yük daşınması 

müqaviləsi haqqında Konvensiyası‖nın Azərbaycan dilinə rəsmi tərcüməsində 

(Azərbaycan Respublikasının 11 fevral 2000-ci il 812-IQ saylı Qanunununa 

əsasən) 11-ci maddəsinin 3-cü bəndində komisyonçunun ―komissioner‖ və 

―Beynəlxalq xüsusi hüquq haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 25.1.8-ci maddəsində komisyonçunun ―komissiyonçu‖ adlan-

dırılması istisna olmaqda, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində 

komissiya müqaviləsinin tərəflərinin adında müxtəliflik yoxdur. Əlbəttə, qeyd 

olunan üç hal da mənfi göstəricidir. Təəssüflə bir də onu qeyd etmək lazımdır 

ki, şərh edilən fəsilin özündə bir neçə dəfə komitent nədənsə ―sifarişçi‖ 

adlandırılır (Bax MM-nin 811.1 və 819-cu maddələrinin şərhinə). 

Həm komitent, həm də komisyonçu qismində hər hansı fiziki (o 

cümlədən fərdi sahibkar) və hüquqi (o cümlədən kommersiya təşkilatı) şəxs 

çıxış edə bilər. Yəni komisyonçunun mütləq olaraq sahibkar olması tələbi 

mövcud deyil. 

Lakin bu o demək deyil ki, xüsusi normativ-hüquqi aktlarla bu 

məsələyə dair müəyyən məhdudiyyətlər nəzərdə tutula bilməz. Bu məhdudiy-

yətlər, bir qayda olaraq, hər iki tərəfin və ya yalnız komitentin sahibkar olması 

tələbindən ibarətdir. Belə ki, məsələn, komissiyanın növü olan konsiqnasiya 

müqaviləsi üzrə həm tapşıran (komitent), həm də tacir (komisyonçu) sahibkar 

olmalıdırlar (Bax MM-nin 837.1-ci maddəsinin şərhinə). 

Əksər hallarda isə komitentin sahibkar olması tələbi irəli sürülür. Belə 

ki, ―Əmtəə birjası haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 2-ci 

maddəsinə əsasən birja əqdlərinin müəyyənləşdirilmiş qaydada öz adından 

müştərinin hesabına bağlanmasını həyata keçirən birja vasitəçisi brokerdir. 

Həmin Qanunun 17-ci maddəsinə görə broker kimi sahibkar fiziki şəxslər 

(müstəqil brokerlər) və ya kommersiya hüquqi şəxsləri (broker firmaları və ya 

kontorları) çıxış edə bilər. Brokerlər birja ticarətində fyuçers və opsion 

əqdlərinin bağlanılmasını lisenziya əsasında həyata keçirirlər. 

MM-nin 992-1.7-ci maddəsinə əsasən müştərinin hesabına komissiya 

(mətndə səhvən ―komisyon‖ yazılıb) müqaviləsi əsasında komisyonçu kimi 

fəaliyyət göstərən, həmin müştərinin mənafeyi üçün qiymətli kağızlarla alqı-

satqı əqdlərinin bağlanması üzrə qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət 

göstərən şəxs brokerdir. MM-nin 992-1.4-cü maddəsinə görə isə qiymətli 

kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət hüquqi və ya fiziki şəxslər tərəfindən 

qiymətli kağızlar bazarında Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar 
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üzrə Dövlət Komitəsinin verdiyi xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında həyata 

keçirilən sahibkarlıq fəaliyyətidir. Azərbaycan Respublikasının Gömrük 

Məcəlləsinin 155-ci maddəsinə görə təmsil etdiyi şəxsin tapşırığı ilə və onun 

hesabına öz adından gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə hər cür əməliyyat 

aparmaq (bu, artıq komisyonçunu xarakterizə edən ünsürlərdir) və gömrük işi 

sahəsində digər vasitəçilik funksiyalarını yerinə yetirən gömrük brokeri 

Azərbaycan Respublikasının Gömrük Komitəsinin lisenziyası əsasında 

fəaliyyət göstərən hüquqi şəxsdir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 mart 1995-ci il 

tarixli 58 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan Respublikasında 

nəqliyyat vasitələri, kənd təsərrüfatı texnikası və ehtiyat hissələrinin komisyon 

satışı Qaydaları‖nın 1.1-ci bəndinə görə nəqliyyat vasitələri, kənd təsərrüfatı 

texnikası və onlar üçün ehtiyat hissələrinin (zavod, aqreqat nişan nömrələri 

olan ehtiyat hissələri), komisyon yolla satışı ilə mülkiyyət formasından asılı 

olmayaraq (mövcud qanunvericiliklə icazəsi olan) bütün ticarət, təchizat 

müəssisələri və təşkilatlar məşğul olurlar. 

Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 181-ci 

maddəsinə uyğun olaraq müvafiq hallarda dəniz agentliyi haqqında müqavilə 

əslində komissiya öhdəliyini ehtiva edə bilər, çünki həmin müqaviləyə görə 

dəniz agenti haqq müqabilində gəmi sahibinin tapşırığı əsasında və onun 

hesabına öz adından müəyyən limanda və ya müəyyən ərazidə hüquqi və 

digər hərəkətləri etməyi öhdəsinə götürə bilər. Bu halda agentin məhz 

sahibkar olmasını ehtimal etmək olar, halbuki, bu barədə birbaşa tələb yoxdur. 

MM-nin 852-ci maddəsi (Bax həmin maddənin şərhinə) ilə 

tənzimlənən komissiya müqaviləsinə aid olan ekspedisiya üzrə ekspeditorun 

(nəqliyyat komisyonçusunun) da, bir qayda olaraq, sahibkar olmasını ehtimal 

etmək olar. 

 

3. Tapşırıq müqaviləsindən fərqli olaraq (Bax MM-nin 777.1-ci 

maddəsinin şərhinin 3-cü hissəsinə), həm komitent, həm də komisyonçu 

sonuncunun komissiya müqaviləsinin icrası naminə bağladığı əqdlər üzrə 

müvafiq mülki hüquq qabiliyyətinə malik olmalıdırlar. Çünki həmin əqd üzrə 

bütün hüquq və vəzifələr son nəticədə komitentə ötürüləcək, buna görə də 

onları qəbul etmək üçün onun müvafiq mülki hüquq qabiliyyəti olmalıdır. 

Lakin həmin əqdi komisyonçu öz adından bağladığı üçün onun da müvafiq 

mülki hüquq qabiliyyəti olmalıdır. Belə ki, məsələn, Azərbaycan 

Respublikasının Torpaq Məcəlləsinin 5-ci maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən 

Azərbaycan Respublikasında torpağın mülkiyyətçisi yalnız yerli vətəndaşlar 

və hüquqi şəxslər ola bilərlər. Bu isə o deməkdir ki, komissiya müqaviləsi 

üzrə torpaq sahəsinin alınması tapşırılırsa, həm komitent, həm də komisyonçu 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı və ya hüquqi şəxsi olmalıdırlar. 
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Komissiya müqaviləsinin predmeti komisyonçunun muzd müqabilində 

öz adından, lakin komitentin hesabına əqd(lər) bağlamaqdan, yəni hüquqi 

hərəkətlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir. Beləliklə, bu müqavilə əvəzli 

(göstərilən xidmətlərə görə muzd ödənilir), ikitərəfli (bir tərəf xidmət göstərir, 

digəri isə əvəzində muzd ödəyir) və konsensualdır (tərəflərin müqavilə şərtləri 

üzrə razılığa gəlməsi onun bağlanması deməkdir). 

Komissiya müqaviləsinin analoji anlayışı hələ XIX əsrin əvvəlində 

qəbul olunmuş Fransa Ticarət Məcəlləsinin 94-cü maddəsində təsbit 

edilmişdir. Düzdür, həmin maddədə səhvən (eyni səhv İspaniya Mülki 

Məcəlləsində də mövcuddur) komisyonçunun komitentin də adından çıxış 

etməsi təsbit olunmuşdur (sanki tapşırıq müqaviləsi və komissiya müqaviləsi 

arasında heç bir fərq yoxdur). Komissiya müqaviləsi üzrə komisyonçunun 

məhz öz adından çıxış etməsi barədə hazırda Fransanın hüquq doktrinası və 

məhkəmə təcrübəsində heç bir şübhə yoxdur. 

Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 383-cü maddəsi də komissiya 

müqaviləsinin predmetini oxşar şəkildə verir. Fərq yalnız ondan ibarətdir ki, 

həmin maddədə komisyonçunun komissiya müqaviləsi üzrə yalnız malların və 

qiymətli kağızların alqı-satqı müqavilələrini bağlaması göstərilir. Lakin 

Qanunnamənin 406-cı maddəsində komisyonçunun digər əqdlər bağlaması da 

nəzərdə tutulur. Bununla belə, komisyonçunun mütləq olaraq sahibkar olması 

tələb edilir. Almaniya yanaşması İsveçrə Öhdəlik Qanunu və Yaponiya 

Ticarət Məcəlləsinə də xasdır. 

Şərh edilən bənd bütövülkdə Rusiya Federasiyasının Mülki 

Məcəlləsinin 990-cı maddəsinin 1-ci bəndini təkrarlayır. Hesab edirik ki, 

komissiya müqaviləsinin anlayışının məhz bu cür ifadə olunması tam 

düzgündür. Belə ki, şərh edilən bənddə xüsusi ilə vurğulanır ki, 

komisyonçunun üçüncü şəxslə bağladığı əqd üzrə hüquqları, əqddə komitent 

adlandırılmış olduqda və ya əqdin icrası üzrə üçüncü şəxslə bilavasitə 

münasibətlərə girdikdə belə, komisyonçu əldə edir və komisyonçu 

mükəlləfiyyətli olur. Burada üç məqama diqqət yetirmək lazımdır: 1) 

komissiya müqaviləsinin predmetini məhz üçüncü şəxslərlə bağlanılan əqdlər 

təşkil edir; 2) hər bir halda komisyonçunun üçüncü şəxslərlə bağladığı əqd 

üzrə hüquq və vəzifələri komisyonçu əldə edir (Bax MM-nin 819.1-ci 

maddəsinin şərhinə) və üçüncü şəxslərin əqdin məhz komitent üçün 

bağlandığını bilməsi, yaxud komitentin üçüncü şəxslə bilavasitə 

münasibətlərə girməsi bu qaydanı dəyişmir; 3) komtentin komisyonçunun 

üçüncü şəxslə bağladığı əqd üzrə hüquq və vəzifələri əldə etməsi üçün 

komisyonçu onları komitentə ötürməlidir (Bax MM-nin 819.2-819.3-cü 

maddələrinin şərhinə). 

Beləliklə, komissiya müqaviləsi əsasında iki növ münasibətlər yaranır: 

1) daxili münasibətlər – komitent və komisyonçu arasında və 2) xarici 
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münasibətlər – komisyonçu və üçüncü şəxs arasında. Bu zaman tapşırıq 

müqaviləsi üzrə vəkalət alandan (Bax MM-nin 40-cı fəslinin giriş şərhinin 2-

3-cü hissələrinə) fərqli olaraq, komisyonçu üçüncü şəxslə münasibətdə 

müstəqil sahibkar kimi qəbul olunur, komitentin adından çıxış etmir və buna 

görə də səlahiyyətlərini təsdiq edən etibarnamə təqdim etməli deyil. 
 

4. Şərh edilən maddənin 2-ci bəndi Azərbaycan Respublikasının 24 

iyun 2005-ci il tarixli 948-IIQD saylı Qanunu ilə çıxarılmışdır. Həmin bənd 

komissiya müqaviləsinin mütləq olaraq yazılı formada bağlanmasını nəzərdə 

tuturdu. Beləliklə, hazırda şərh edilən maddə komissiya müqaviləsinin 

formasına dair heç bir tələb irəli sürmür: müqavilə şifahi və ya yazılı (sadə və 

ya notarial) formada bağlanıla bilər. 
 

5. Komissiya müqaviləsinin oxşar müqavilələrdən fərqləndirilməsi 

olduqca vacibdir. Xüsusi ilə ona görə ki, xidmətlərin göstərilməsi haqda 

əvəzli müqavilələrin bir çoxunda muzd ―komisyon haqq‖, ―komisyon ödənişi‖, 

―komisyon mükafat‖ və digər buna bənzər terminlərlə adlandırılır (Bax bu 

maddənin giriş şərhinin 1-ci hissəsinə). Halbuki, həmin müqavilələrin 

komissiya müqaviləsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Digər tərəfdən, bəzi xidmət 

müqavilələri üzrə icraçının hüquqi vəziyyətinə komisyonçu barədə müddəalar 

tətbiq olunur (Bax MM-nin 829.1, 830.3 və 858.1-ci maddələrinin şərhinə). 

Lakin təbii ki, bu da həmin müqavilələrin komissiyaya aid olması demək 

deyil. Burada söhbət yalnız komissiya haqda qanunvericilik müddəalarının 

subsudiar tətbiqindən gedir. 

Komissiya müqaviləsinə ən yaxın təbii ki, özgə işlərini aparma 

öhdəliklərinin digər növləri olan tapşırıq müqaviləsi (Bax MM-nin 40-cı 

fəslinin şərhinə) və ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsidir (Bax MM-

nin 42-ci fəslinin şərhinə). Hər üç müqavilənin mahiyyəti bir şəxsin digərinin 

marağında onun hesabına əqd bağlamasından ibarətdir. Lakin fərq ondan 

ibarətdir ki, tapşırıq və ticarət nümayəndəliyi (agentliyi) müqavilələri üzrə 

müvafiq olaraq vəkalət alan və ticarət agenti həmin əqdləri aidiyyatı üzrə 

vəkalət verənin və tapşıranın adından, komissiya müqaviləsi üzrə komisyonçu 

isə əqdləri öz adından bağlayır. Başqa sözlə, birinci halda birbaşa təmilçilik, 

ikinci halda isə dolayısı təmsilçilik münasibətləri mövcuddur. 

Xüsusi məqsədinə görə komissiya müqaviləsinin lizinq müqaviləsi 

(MM-nin 38-ci fəsli) ilə də müəyyən oxşarlığı var. Belə ki, MM-nin 747-1-ci 

maddəsinə görə lizinq müqaviləsinə əsasən lizinq verənin satıcıdan lizinq 

obyektini alıb lizinq alanın istifadəsinə verməsi nəzərdə tutula bilər. Başqa 

sözlə, lizinq verən satıcı ilə alqı-satqı müqaviləsini (MM-nin 747-5-ci 

maddəsinə uyğun olaraq) lizinq alanın marağında bağlayır. Necə ki, 

komisyonçu üçüncü şəxslə hər hansı əqdi komitentin marağında bağlayır. 

Fərq isə hüquq və vəzifələrin yaranmasının əsasındadır. Belə ki, əgər tapşırıq 
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müqaviləsinə uyğun olaraq bağlanılan əqd üzrə vəkalət verən müvafiq hüquq 

və vəzifələri verdiyi səlahiyyətlər əsasında əldə edirsə, komissiya 

müqaviləsinə uyğun olaraq bağlanılan əqd üzrə müvafiq hüquq və vəzifələri 

komitentə komisyonçu ötürür. Lizinq müqaviləsi üzrə lizinq alanın hüquq və 

vəzifələri isə qanun əsasında əmələ gəlir. Belə ki, MM-nin 748-1.3-cü 

maddəsinə müvafiq surətdə lizinq alan bilavasitə lizinq obyektinin satıcısı 

qarşısında bu obyektin keyfiyyət və komplektliyi, göndərilmə müddətləri 

barədə və satıcı ilə lizinq verənin arasında alqı-satqı müqaviləsi ilə nəzərdə 

tutulan digər tələbləri irəli sürə bilər. Beləliklə, bu hüquq müqavilədənkənar 

şəkildə, yəni qanun əsasında yaranır. 

Bilavasitə komissiya müqaviləsinin deyil, lakin onun icrası əsnasında 

üçüncü şəxslə bağlanılan müqavilənin üçüncü şəxsin xeyrinə müqavilədən 

fərqləndirmək lazımdır. Hər iki müqaviləni birləşdirən amil əqddə iştirak 

etməyən şəxsin (müvafiq olaraq komitentin və üçüncü şəxsin) tələb hüququ əldə 

etməsindən ibarətdir. Xatırladırıq ki, üçüncü şəxsin xeyrinə müqavilə elə 

müqavilədir ki, onun tərəfləri borclunun icranı müqavilədə göstərilmiş və ya 

göstərilməmiş, öhdəliyin öz xeyrinə icrasını borcludan tələb etmək hüququ olan 

üçüncü şəxsə həyata keçirməli olduğunu müəyyənləşdirirlər (MM-nin 403.1-ci 

maddəsi). Bu müqavilələrin bir neçə fərqi mövcuddur. Əsas fərq isə ondan 

ibarətdir ki, əgər üçüncü şəxsin xeyrinə müqavilə üzrə üçüncü şəxsin həmin 

müqavilədə iştirakı onun öz iradəsindən asılıdırsa (MM-nin 403.7-ci maddə-

sinə görə üçüncü şəxs müqavilə üzrə ona verilmiş hüquqdan imtina etdikdə, 

kreditor həmin hüquqdan, əgər bu MM-yə və müqaviləyə zidd deyilsə, istifadə 

edə bilər), komissiya müqaviləsi üzrə komitent bu barədə iradəsini artıq 

bildirmişdir və buna görə də müvafiq hüquq və vəzifələrin qəbulundan imtina 

edə bilməz. 

Komissiya müqaviləsinin podrat müqaviləsindən (Bax MM-nin 39-cu 

fəslinin şərhinə) fərqi ondan ibarətdir ki, birinci üzrə hüquqi, ikinci üzrə isə 

faktiki hərəkətlər yerinə yetirilir. Bu zaman podrat müqaviləsi üzrə maddi, 

komissiya müqaviləsi üzrə isə ideal nəticə təqdim olunmalıdır. Çünki podrat 

müqaviləsi işlərin görülməsinə, komissiya müqaviləsi isə xidmətlərin 

göstərilməsinə aiddir. 

Nəhayət, bəzən komissiya müqaviləsini alqı-satqı müqaviləsindən də 

fərqləndirmək zərurui olur. İlk baxışdan fərq aydındır: alqı-satqı müqaviləsi 

əmlakın verilməsinə, komissiya müqaviləsi isə xidmətlərin göstərilməsinə 

aiddir. Lakin komissiya müqaviləsi əsasında komisyonçunun özü ilə əqd 

bağlaması halları mümkündür (Bax MM-nin 816-cı maddəsinin şərhinə). 

Əgər komissiya müqaviləsi üzrə komisyonçu komitentə məxsus əşyanı 

satmalıdırsa və ya onun üçün hər hansı əşyanı almalıdırsa, müvafiq olaraq 

əşyanı özü alan və ya öz əşyasını komitentə satan komisyonçu alıcıya, yaxud 

satıcıya çevrilir. Belə çıxmırmi ki, bu halda komissiya müqaviləsi alqı-satqı 
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müqaviləsinə çevrilir? Məsələ nəzəri cəhətdən nə dərəcə maraqlıdırsa, 

praktiki baxımdan da bir o qədər çox əhəmiyyətlidir. Çünki komissiya müqa-

viləsi alqı-satqı müqaviləsinə çevrilirsə, deməli, komitent komisyonçuya muzd 

da ödəmir. Əksinə, komissiya müqaviləsi alqı-satqı müqaviləsinə çevrilmirsə, 

komitent komisyonçuya muzd ödəməlidir. Məsələyə ətraflı olaraq MM-nin 

816.1-ci maddəsinin şərhinin 2-ci hissəsində (Bax həmin şərhə) baxılır. 
 

6. Komissiya müqaviləsinin digər müqavilələrdən dəqiq 

fərqlənidirlməsi xarici elementli mülki hüquqi münasibətlərə tətbiq olunmalı 

hüquq normalarının müəyyənləşdirilməsi üçün də çox vacibdir. ―Beynəlxalq 

xüsusi hüquq haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 25.1.8-ci 

maddəsinə əsasən komissiya müqaviləsi tərəfləri arasında həmin müqaviləyə 

tətbiq edilməli hüquq barədə razılıq olmadığı halda, müqaviləyə 

komisyonçunun (mətndə səhvən ―komissiyonçunun‖ yazılıb) təsis olunduğu, 

yaşadığı və ya əsasən fəaliyyət göstərdiyi ölkənin hüququ tətbiq edilir. 
 

808.3. 
 

Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 990-cı maddəsinin 2-ci 

bəndini təkrarlayan şərh edilən bənd qanunvericilik texnikası baxımdan 

qeyri-korrektdir. Hüquq norması imperativ və ya dispozitiv xarakterli 

olmalıdır. Yəni hüquq norması ilə məcburi qayda və ya hüquq subyektlərinin 

özlərinin qaydanı müəyyən etmədiyi halda tətbiq edilən qayda müəyyən 

edilməlidir. Şərh edilən bənd isə fakultativ xarakter daşıyır və bir növ 

tərəflərə müqavilə şərtlərini müəyyən etməkdə yardımçıdır. Lakin 

qanunvericilik bu məntiq əsasında qurulsaydı, normativ-hüquqi aktların sayı-

hesabı olmazdı. Ən əsası isə bunun sırf hüquqi mənası olmazdı. 

Şərh edilən bəndə görə komissiya müqaviləsində aşağıdakılar ola da 

bilər, olmaya da: 

1) müqavilənin müddəti (deməli, müddət olmadıqda, müqavilə 

müddətsizdir); 

 2) icra ərazisi (deməli, icra ərazisi olmadıqda, müqavilə hər hansı 

yerdə icra edilə bilər); 

 3) komisyonçuya komissiya müqaviləsinin icrasından irəli gələn 

əqdlərin bağlanmasını başqa şəxslərə həvalə etmək imkansızlığı (deməli, bu 

barədə qeyd olmadıqda, MM-nin ―Öhdəliyin üçüncü şəxs tərəfindən icrası‖ 

431-ci maddəsinə müvafiq olaraq komisyonçu müvafiq hüququ üçüncü 

şəxslərə verə bilər); 

 4) komissiya predmeti olan malların çeşidinə dair şərtlər (deməli, 

şərtlər yoxdursa, hər hansı çeşiddə mallar ola bilər) 

 Göründüyü kimi, şərh edilən bənd olmasaydı da, onun müəyyən etdiyi 

prezumpsiya elə eyni olacaqdı. Buna görə də şərh edilən bənd tamamilə artıqdır. 
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 Maddə 809. Komisyonçunun ümumi vəzifələri 

 

809.1. Komisyonçu tapşırılmış işi vicdanla aparmalı və komitentin 

mənafelərini qorumalıdır. 

809.2. Komisyonçu əqdləri vicdanlı üçüncü şəxslərlə bağlamalı və 

komitentin razılığı olmadan üçüncü şəxslərə kredit verməməlidir. 

809.3. Komisyonçu öz işlərinin gedişi, o cümlədən komisyon 

tapşırığının icrası gedişi barəsində komitentə məlumat verməlidir. 

809.4. Komisyonçu komitentin icazəsi olmadan onun adını 

açıqlamamalıdır. 

 

 Komissiya müqaviləsi üzrə komisyonçunun bir sıra vəzifələri 

mövcuddur. Onların bir qismi şərh edilən fəslin ayrı-ayrı maddələri ilə 

tənzimlənir. Eyni zamanda hər bir komisyonçunun ümumi xarakterli vəzifələri 

də mövcuddur. Bu vəzifələr komissiya müqaviləsi üzrə hüquqi münasibətlərin 

fidusiar xarakteri ilə bağlıdır. 

 

809.1. 

 

Komissiya müqaviləsi üzrə hüquqi münasibətlərin fidusiarlığı ilk 

növbədə komisyonçunun tapşırığı vicdanla icra edilməsi və komitentin 

mənafelərini birmənalı olaraq qorumaq vəzifəsində özünü göstərir. Almaniya 

Mülki Qanunnaməsinin 384-cü maddəsinin 1-ci bəndində komisyonçudan 

komissiya müqaviləsinin icrası zamanı sahibkar üçün adi vicdanlılıq tələb 

olunur. 

Məsələn, MM-nin 1078-29.2-ci maddəsinə əsasən qiymətli kağızlar 

bazarında brokerin müştərisinin tapşırığını onun üçün daha əlverişli şərtlərlə 

yerinə yetirməyə maneəçilik törədən marağı varsa, broker tapşırığın icrasını 

dayandıraraq dərhal müştərini bu barədə xəbərdar etməli və müştərinin yeni 

tapşırığını icra etməlidir. MM-nin 1078-29.3-cü maddəsinə görə isə broker 

müvafiq tapşırığı alarkən onunla müştərinin maraqları arasında ziddiyyət 

barədə müştəriyə məlumat verməmişdirsə və bu müştərinin maraqlarına ziyan 

vurmuşdursa, broker qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada həmin zərəri 

öz hesabına ödəməyə borcludur. 

 

809.2. 

 

1. MM-nin 814.1-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) əsasən 

komisyonçu komitentin hesabına əqd bağladığı üçüncü şəxsin öhdəliklərinin 

icrası üçün, bir qayda olaraq, məsuliyyət daşımır. Lakin bu o demək deyil ki, 

komisyonçu hər hansı üçüncü şəxslə komitentin hesabına əqd bağlaya bilər. 
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Komisyonçu əqdləri vicdanlı üçüncü şəxslərlə bağlamalıdır. Bu o deməkdir 

ki, komisyonçunun üçüncü şəxsi seçərkən mövcud olmuş təqsiri (o cümlədən 

ehtiyatsızlıqdan) onun buna görə məsuliyyət daşımasına əsasdır. Bu onunla 

bağlıdır ki, komisyonçu adətən peşəkar olur və buna görə də fəaliyyət 

göstərdiyi sahənin incəliklərinə, o cümlədən kontragentlərin xüsusiyyətlərinə 

bələd olmalıdır. 

Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 984-cü maddəsinin 1-ci 

bəndində də analoji müddəa mövcuddur. 

 

2. Şərh edilən bəndə əsasən komisyonçu komitentin razılığı olmadan 

üçüncü şəxslərə kredit verməməlidir. Burada ―kredit‖ sözünün hansı mənada 

işlədilməsi böyük maraq kəsb edir. MM-nin 739.2-ci maddəsinə görə borc 

müqaviləsinin predmeti hər hansı pul məbləği olduqda, o, kredit müqaviləsi 

adlandırılır. MM-nin 739.1-ci maddəsinə uyğun olaraq isə borc müqaviləsinə 

görə iştirakçılardan biri (borc verən) pula və ya digər əvəz edilən əşyalara 

mülkiyyət hüququnu digər iştirakçıya (borc alana) keçirməyi öhdəsinə 

götürür, digər iştirakçı (borc alan) isə aldıqlarını müvafiq olaraq pul və ya 

eyni keyfiyyətdə və miqdarda olan eyni növlü əşyalar şəklində borc verənə 

qaytarmağı öhdəsinə götürür. ―Banklar haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 1-ci maddəsində kreditin anlayışı daha genişdir: 

―bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq qaytarılmaq, müəyyən müddətə 

(müddətin uzadılması hüququ ilə) və faizlər (komisyon haqqlar) ödənilmək 

şərti ilə, təminatla və ya təminatsız müəyyən məbləğdə borc verilən pul 

vəsaitidir. Həmin şərtlərlə pul vəsaitinin verilməsi haqqında götürülmüş hər 

hansı öhdəlik, qarantiya, zəmanət, borc qiymətli kağızlarının diskontla və ya 

faizlər alınmaqla satın alınması və müqaviləyə əsasən hər hansı formada 

verilmiş vəsaitin qaytarılmasını tələb etməklə bağlı digər hüquq da kredit 

anlayışına aiddir‖. Lakin bu anlayış (bank krediti) sırf banklara aid olduğu 

üçün hazırda bizi maraqlandırmır. 

Deməli, belə çıxır ki, şərh edilən bənd komisyonçu tərəfindən 

komitentin ona verdiyi pul vəsaitlərini onun razılığı olmadan başqa şəxsə borc 

(kreditə) verməsini yasaq edir?! Əlbəttə, bu ağlabatandır, lakin şərh edilən 

maddənin adı üçün çox dar təfsirdir. Ola bilməz ki, ―Komisyonçunun ümumi 

vəzifələri‖ adlanan maddənin dörd bəndindən biri xüsusi olaraq komitentin 

komisyonçuya verdiyi pul vəsaitləri ilə belə dar mənada maraqlansın. Axı 

komitentlə komisyonçu arasında digər pul münasibətləri mövcud ola bilər. 

Məsələn, ola bilər ki, komisyonçu əksinə üçüncü şəxsdən pulu alıb komitentə 

verməlidir. Belə çıxır ki, şərh edilən bənd bu məsələni tənzimləmir? 

Ehtimal etmək olar ki, şərh edilən bənddə ―kredit‖ sözü daha çox 

―nisyə‖ mənasında işlədilir. Məsələ burasındadır ki, bir çox ölkələrdə hər hansı 

möhlətli pul öhdəliyi kredit hesab olunur. Sağlam məntiqə də müraciət etsək, 
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bunun əsaslı olduğunu görərik. Belə ki, məsələn, MM-nin 600-cı maddəsi 

(―Nisyə satılmış əşyanın ödənilməsi‖) əşyaların nisyə satılmasını, yəni alqı-satqı 

müqaviləsində əşyanın alıcıya verildikdən müəyyən müddət sonra ödənilməsini 

tənzimləyir. Prinsip etibarı ilə heç bir fərq yoxdur: satıcı alıcıya hər hansı pul 

məbləğini borca (kreditə) verir, yoxsa satdığı əşyanın dəyərini yalnız bir 

müddətdən sonra ondan alır. Hər iki halda alıcının satıcı qarşısında müəyyən 

müddət ərzində icra edilməli olan pul öhdəliyi mövcuddur. 

Beləliklə, şərh edilən bəndin mənası ondan ibarətdir ki, komitentin 

razılığı olmadan komisyonçu üçüncü şəxslə möhlətli (nisyə) ödənişi nəzərdə 

tutan müqavilə bağlamamalıdır. Məhz həmin mənalı analoji müddəa 

Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 393-cü maddəsində mövcuddur. Həmin 

maddəyə görə komitentin razılığı olmadan bu cür ―kredit vermiş‖ komisyonçu 

komitentə müvafiq pul məbləğini (əqd nisyə şərtlə bağlanmadığı təqdirdə 

qiymət nisyə şərtlə bağlanılan əqddəkindən aşağı olacaqdırsa, həmin aşağı 

qiymətə uyğun) dərhal ödəməlidir. Lakin yerli işgüzar dövriyyə adəti bu cür 

―krediti‖ nəzərdə tutursa, əks prezumpsiya mövcuddur: komitentin fərqli 

göstərişi yoxdursa, komisyonçu bu cür ―krediti‖ verə bilər. Analoji 

prezumpsiya İsveçrə Öhdəlik Qanununun 429-cu maddəsində də mövcuddur. 

 

809.3. 

 

Komisyonçu komisyon tapşırığının icrası gedişi barəsində komitentə 

məlumat verməlidir. Bu təbiidir. Lakin şərh edilən bənddə deyilir ki, 

komisyonçu öz işlərinin gedişi, o cümlədən komisyon tapşırığının icrası 

gedişi barəsində komitentə məlumat verməlidir. Əlbəttə, komisyon 

tapşırığının icrası komisyonçunun bütün işlərinin tərkib hissəsidir. Amma 

komisyonçu nəyə görə komitentə bütün öz işlərinin gedişi barədə məlumat 

verməlidir? Əlbəttə, komissiya müqaviləsində belə şərt qoyula bilər, çünki 

komisyonçunun problemləri komitentin də fəaliyyətini risk altına qoya bilər, 

xüsusən o hallarda ki, komitent bağlanacaq əqd üzrə komisyonçuya artıq 

müvafiq əmlakı, o cümlədən pul vəsaitini vermişdir. Lakin bunun əksi də ola 

bilər: məsələn, əgər komisyonçu əqdi öz vəsaiti hesabı bağladıqdan sonra 

çətinliyə düşmüş komitent komisyonçunun borcunu qaytara bilmir. Başqa 

sözlə, komissiya müqaviləsinin fidusiarlığı qarşılıqlıdır. Buna görə də şərh 

edilən bənddəki müddəa imperativ qaydada ya hər iki tərəfə aid edilməli, ya 

da ümumiyyətlə çıxarılmalıdır. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, komisyonçunun komisyon tapşırığının icrası 

gedişi barəsində komitentə məlumat verməsi vəzifəsi MM-nin 811.1-ci 

maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) də təsbit olunub. Bir növ 

təkrarçılıq alınıb. 
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809.4. 

 

Komisyonçu üçüncü şəxslə müqaviləni öz adından bağlayır. Buna 

görə də komitentin icazəsi olmadan onun adını açıqlamamalıdır. Xatırladırıq 

ki, MM-nin 808.1-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) görə 

komisyonçu üçüncü şəxsə komitentin adını açıqlasa belə, bağladığı əqd üzrə 

hüquq və vəzifələri özü əldə etmiş olur (Bax həmçinin MM-nin 819.1-ci 

maddəsinin şərhinə). 

 

Maddə 810. Komitentin göstərişləri 

 

810.1. Komisyonçu komitentin göstərişlərinə əməl etməli, o 

cümlədən qiymətlərin limitini gözləməlidir. 

810.2. Komitent öz zərərinə olan kənaraçıxmalarla bağlanan 

əqddən imtina edə bilər, amma komisyonçunun zərər üçün kompensasiya 

təklif etdiyi hallar istisna təşkil edir. 

810.3. Komisyonçunun daha sərfəli şərtlərlə bağladığı əqddən 

bütün fayda komitentə çatır. 

 

 Komisyonçu şərh edilən fəsillə müəyyən edilən vəzifələrlə yanaşı 

komitentin bütün göstərişlərinə dəqiq riayət etməlidir. Komisyonçu üçüncü 

şəxslərlə əqdləri komitentin hesabına bağlayır. Buna görə də həmin əqdlərin 

bağlanması xərcləri üzrə komitentin göstərişləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

 

810.1. 

 

Komisyonçu komitentin göstərişlərinə əməl etməli, o cümlədən 

qiymətlərin limitini gözləməlidir. Əks halda komitentə dəyən zərərin əvəzini 

ödəməlidir. Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 384-cü maddəsinin 1-ci bəndi 

və 385-ci maddəsinin 1-ci bəndində bu bilavasitə təsbit olunub. 

 

810.2. 

 

Komitent öz zərərinə olan kənaraçıxmalarla bağlanan əqddən imtina 

edə bilər. Şərh edilən bəndə görə komisyonçunun zərər üçün kompensasiya 

təklif etdiyi hallar istisna təşkil edir. Əlbəttə, bu qaydanın ümumi şəkildə 

təsbiti tamamilə düzgün deyil. Komitentin göstərişləri müxtəlif xarakterli ola 

bilər. Məsələn, əgər komitentə dəyən zərər komisyonçunun fərqli malı və ya 

lazım olan müddətdən sonra əldə etməsi ilə bağlıdırsa, zərərin əvəzinin 

ödənilməsi hələ o demək deyil ki, komitent bağlanılan əqin özündən imtina 
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edə bilməz. Əgər onun göstərişlərinə zidd olaraq bağlanılan əqddə heç bir 

marağı yoxdursa, təbii ki, imtina edə bilər. 

Əslində şərh edilən bənd komitentin yalnız qiymət limitinə dair 

göstərişlərindən kənarlaşmanı nəzərdə tutmalı idi. Bu halda həqiqətən də 

komisyonçu qiymət limitindən kənarlaşmanı kompensasiya edirsə (məsələn, 

komitentə məxsus malı ucuz satdıqda və ya komitent üçün malı baha aldıqda, 

müvafiq fərqi ona ödəyirsə), komitent bağlanmış əqddən imtina edə bilməz. 

Sözügedən məsələ Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 386-cı maddəsinin 2-ci 

bəndində məhz bu cür təsbit edilmişdir.  

 

810.3. 

 

1. Komisyonçunun daha sərfəli şərtlərlə bağladığı əqddən bütün fayda 

komitentə çatır. Sözügedən məsələ Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 387-ci 

maddəsində məhz bu cür təsbit edilmişdir (İsveçrə Öhdəlik Qanunu da bu 

yanaşmanı qəbul edib) və hətta misal da gətirilmişdir: komitentin satış üçün 

müəyyən etdiyindən baha, alış üçün müəyyən etdiyindən isə ucuz qiymətlə 

əqdin bağlanması. Bununla belə, şərh edilən bəndin imperativliyi ilə 

razılaşmaq olmaz. Belə çıxır ki, tərəflər öz aralarında başqa qayda 

müəyyənləşdirə bilməz. Hesab edirik ki, bu, mülki hüquq subyektlərinin iradə 

sərbəstliyi prinsipinə (MM-nin 6.1.2-ci maddəsi) ziddir. 

Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 992-ci maddəsinə görə isə 

tərəflər arasında ayrı qayda razılaşdırılmadıqda, müvafiq fayda komitent və 

komisyonçu arasında yarı bölünür. Bununla da komisyonçu daha sərfəli 

şərtlərlə əqd bağlamağa stimullaşdırılır. 

 

2. Komisyonçunun üçüncü şəxslə əqdi daha sərfəli şərtlərlə bağlaması 

imkanı birmənalı deyil. Belə ki, MM-nin 810.1-ci maddəsinə (Bax həmin 

maddənin şərhinə) uyğun olaraq komisyonçu komitentin göstərişlərinə əməl 

etməli, o cümlədən qiymətlərin limitini gözləməlidir. Ola bilər ki, məsələn, 

komisyonçu komitentin malını sonuncunun müəyyən etdiyi qiymət limitindən 

baha satıb. İlk baxışdan əqd daha sərfəli şərtlərlə bağlandığı üçün 

komisyonçuya qarşı komitent tərəfindən heç bir pretenziya ola bilməz. Lakin 

digər tərəfdən, komisyonçu komitentin göstərişini, konkret olaraq qiymət 

limitini pozub. Məsələn, tutaq ki, müəyyən əmtəə bazarına təzəcə daxil olan 

komitenti satılan malların qiyməti deyil, ümumi həcmi daha çox maraqlandırır 

və o hətta dempinqdə də maraqlıdır. 

Buna görə də hesab edirik ki, komitentin qiymət limiti (digər göstərişi) 

imperativ xarakter daşıdıqda, komisyonçu üçüncü şəxslərlə əqdləri ―daha 

sərfəli şərtlərlə‖ bağlaya bilməz. Əksinə, komitentin göstərişi tövsiyə xarakterli 
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olduqda (məsələn, malı limitdən baha satmaq olar, ucuz satmaq isə olmaz), 

komisyonçu üçüncü şəxslərlə əqdləri ―daha sərfəli şərtlərlə‖ bağlaya bilər. 

 

Maddə 811. Komisyonçunun hesabat verməsi 

 

811.1. Komisyonçu əqdin müqavilə şərtləri haqqında, öz adından 

və sifarişçinin hesabına hərəkətləri yerinə yetirməsi haqqında komitentə 

məlumat verməyə borcludur. 

811.2. Ayrı razılaşmanın olmadığı halda komisyonçu üçüncü 

şəxsin adını bildirməyə borclu deyildir, amma komisyonçunun ödəniş 

qabiliyyətli olmadığından ehtiyat edildiyi hallar istisna təşkil edir. 

811.3. Üçüncü şəxsin adını bildirməkdən imtina hüququ hesabat 

üçün vacib olan hər hansı digər informasiyanı vermək vəzifəsinə təsir 

göstərmir. Komitentin xahişi ilə komisyonçu üçüncü şəxsin adı da daxil 

olmaqla, bütün informasiyanı notariusa verməlidir. Notarius isə üçüncü 

şəxsin anonimliyini saxlamaqla, bu informasiyanı komitentə verir. 
 

 Komisyonçu tapşırığın icrası barədə komitentə hesabat verməlidir. 

Komisyonçunun bu vəzifəsi müəyyən mənada MM-nin 809.3-cü maddəsində 

(Bax həmin maddənin şərhinə) də təsbit edilmiş və bununla da təkrarçılığa yol 

verilmişdir. 

Hesabatın verilməsi Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 384-cü 

maddəsinin 2-ci bəndində və Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 999-

cu maddəsində də nəzərdə tutulmuşdur. 

 

811.1. 
 

Şərh edilən bəndin bir qədər cəfəng formada ifadə edildiyi üçün hər 

şeydən əvvəl onun ağlabatan mənasını diqqətinizə çatdırırıq: komisyonçu 

komisyon tapşırığının icrası barədə, o cümlədən üçüncü şəxslərlə bağladığı 

müqavilənin şərtləri haqqında komitentə məlumat verməyə borcludur. Sadə 

bir fikir mücərrəd şəkildə yazılıb! 

Əvvəla, komitent nədənsə ―sifarişçi‖ adlandırılıb. Cümlənin əvvəlində 

isə ―əqdin müqavilə şərtləri‖ kimi qeyri-adi ifadə mövcuddur. Məlum olduğu 

kimi, müqavilə ikitərəfli əqddir. Buna görə də ya ―əqdin şərtləri‖, ya da 

―müqavilənin şərtləri‖ yazılmalı idi. Bütövlükdə cümlənin quruluşu lazım 

olan fikri pis ifadə edir. 

 

811.2. 

 

Komisyonçu üçüncü şəxslə müqaviləni öz adından bağlayır. Ola bilər 

ki, kommersiya maraqları baxımdan o, üçüncü şəxsin adını komitentə 
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bildirmək istəmir. Bu kommersiya sirridir. Məsələn, əgər söhbət davamlı 

münasibətlərdən gedirsə, komitent həmin üçüncü şəxslə birbaşa əlaqə qura 

bilər. Bu isə təbii olaraq komisyonçunun maraqlarına cavab vermir. Buna 

görə də ümumi qayda belədir ki, komisyonçu üçüncü şəxsin adını komitentə 

bildirməyə borclu deyildir (təbii ki, tərəflər komissiya müqaviləsində fərqli 

qayda müəyyən edə bilərlər). Əksər hallarda üçüncü şəxsin adı komitent üçün 

heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Məsələn, əgər söhbət hər hansı malın satılması 

və ya alınmasından gedirsə, komitenti, bir qayda olaraq, üçüncü şəxsin 

kimliyi maraqlandırmır. 

Qeyd olunan qaydadan istisna var: komisyonçunun ödəniş qabiliyyətli 

olmadığından ehtiyat edildiyi hallarda komitentə üçüncü şəxsin adı 

bildirilməlidir. Lakin təcrübədə təbii ki, komisyonçunu buna yalnız məhkəmə 

məcbur edə bilər. Çünki komisyonçunun ödəniş qabiliyyətinin olmadığını 

ancaq məhkəmə müəyyən edə bilər. 

Maraqlıdır ki, Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 384-cü maddəsinin 3-

cü bəndinə əsasən üçüncü şəxsin adını komitentə bildirməyən komisyonçu 

üçüncü şəxslə bağladığı əqdin icrasına görə komitent qarşısında məsuliyyət 

daşıyır (yəni burada delkredere öhdəliyi yaranır – Bax MM-nin 814-cü 

maddəsinin şərhinə). Hesab edirik ki, bu ədalətlidir. 

 

811.3. 

 

Komisyonçu üçüncü şəxsin adını komitentə bildirməli deyilsə, deməli, 

onunla bağladığı müqaviləni də komitentə göstərməyə bilər. Lakin qeyd 

edildiyi kimi, bağlanılan müqavilənin şərtləri komitentə bildirilməlidir (Bax 

MM-nin 811.1-ci maddəsinin şərhinə). Üçüncü şəxsin adını bildirməkdən 

imtina hüququ hesabat üçün vacib olan hər hansı digər informasiyanı vermək 

vəzifəsinə təsir göstərmir. Amma belə çıxır ki, komitent komisyonçunun 

sözünə inanmalıdır. Lakin kim təminat verə bilər ki, komisyonçu komitentə 

düzgün məlumat verib?! Məsələn, MM-nin 810.3-cü maddəsinə (Bax həmin 

maddənin şərhinə) görə komisyonçunun daha sərfəli şərtlərlə bağladığı 

əqddən bütün fayda komitentə çatır. Əlbəttə, bu halda komisyonçunun düzgün 

məlumat verməsi şübhə altına alına bilər. 

Bu halda komitentin xahişi ilə komisyonçu üçüncü şəxsin adı da daxil 

olmaqla, bütün informasiyanı (hesab edirik ki, müqavilənin özünü də) 

notariusa verməlidir. Notarius isə üçüncü şəxsin anonimliyini saxlamaqla, bu 

informasiyanı komitentə verir. Şərh edilən bəndin bu qaydası ağlabatandır. 

Lakin ―Notariat haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununda və 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 sentyabr 2000-ci il tarixli 

167 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan Respublikasında notariat 

hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat‖da bu barədə söz 
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deyilmir. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən notariuslar, bir 

qayda olaraq, həmin normativ-hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmayan hərəkətləri 

yerinə yetirmirlər. Sanki ölkə qanunvericiliyi bu iki normativ-hüquqi aktdan 

ibarətdir. Buna görə də təcrübədə şərh edilən bəndlə təsbit edilən qaydanın 

tətbiqi real görünmür. 

 

Maddə 812. Komisyonçunun komisyon malı barəsində vəzifələri 

 

812.1. Komitentin sərəncamı ilə komisyonçuya göndərilmiş 

komisyon malı zədələnmiş olduqda komisyonçu komitentin hüquqlarını 

müdafiə etməli, malın vəziyyəti barəsində sübutlar qayğısına qalmalı və 

bu barədə dərhal komitentə bildiriş verməlidir. 

812.2. Komitent üçün nəzərdə tutulan komisyon malı barəsində 

komisyonçunun üzərinə satıcı hüquqları və vəzifələri qoyulur. 

 

 Müəyyən hallarda komitentin malları komisyonçunun sahibliyində 

olur. Şərh edilən maddə, habelə MM-nin 813, 817 və 818-ci maddələri (Bax 

həmin maddələrin şərhinə) məhz bu münasibətləri tənzimləyir. Əlbəttə, bu 

maddələrin şərh edilən fəslin kompozisiyası baxımdan daha yaxın olması, 

hətta bəzilərinin birləşdirilməsi yaxşı olardı. Lakin bu məsələnin zahiri 

tərəfidir. Əfsuslar olsun ki, müvafiq münasibətlərin məzmunu da qüsurlu 

şəkildə təsbit olunub. Şərh edilən maddə də istisna deyil. 

 

812.1. 

 

Şərh edilən bəndin mənası ondan ibarətdir ki, komisyonçuya 

göndərilmiş komisyon malı zədələnmiş olduqda komisyonçu komitentin 

hüquqlarını müdafiə etməli (məsələn, daşıyıcıya münasibətdə), malın 

vəziyyəti barəsində sübutlar qayğısına qalmalı və bu barədə dərhal komitentə 

bildiriş verməlidir. Əks halda komisyonçu komitentə dəyən zərərin əvəzini 

ödəməlidir. 

Oxşar müddəa Fransa Ticarət Məcəlləsinin L132-4-cü madddəsində, 

Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 388-ci maddəsinin 1-ci bəndində, İsveçrə 

Öhdəlik Qanununun 427-ci maddəsində və Rusiya Federasiyasının Mülki 

Məcəlləsinin 998-ci maddəsinin 2-ci bəndində də mövcuddur. 

 

812.2. 

 

Şərh edilən bəndə görə komitent üçün nəzərdə tutulan komisyon malı 

barəsində komisyonçunun üzərinə satıcı hüquqları və vəzifələri qoyulur. İfadə 

olunan fikir cəfəngiyyatdır! Əgər komisyon malı komitentə verilməlidirsə, 
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komisyonçu hansı əsasla və məqsədlə onun satıcısıdır? Onun vəzifəsi malı 

komitentə verməkdən ibarətdir. 

 

Maddə 813. Komisyonçunun mal üçün məsuliyyəti 

 

Komisyonçu saxlamağa götürdüyü malın itməsi və zədələnməsi üçün, 

əgər qarşısıalınmaz qüvvə ilə bağlı hallar yoxdursa, məsuliyyət daşıyır. 

 

Malın komitentdən və ya komisyonçuya çatdırılmaq üçün üçüncü 

şəxsdən komisyonçunun sahibliyinə daxil olmasından asılı olmayaraq, o, 

saxlamağa götürdüyü malın itməsi və zədələnməsi üçün, əgər qarşısıalınmaz 

qüvvə ilə bağlı hallar yoxdursa, məsuliyyət daşıyır. Analoji müddəa Fransa 

Ticarət Məcəlləsinin L132-5-ci maddəsində və Almaniya Mülki 

Qanunnaməsinin 390-cı maddəsinin 1-ci bəndində də mövcuddur. 

 Nəzərə almaq lazımdır ki, bu halda komitent və komisyonçu arasında 

müstəqil saxlama öhdəliyi mövcud deyil. Saxlama öhdəliyi vahid mürəkkəb 

müqavilənin ayrılmaz hissəsini təşkil edir (Bax MM-nin 822-ci maddəsinin 

şərhinin 10-cu hissəsinə). Komisyonçunun saxlayıcı vəzifələri də bu 

öhdəlikdən doğur. 

 

Maddə 814. Əqdin üçüncü şəxs tərəfindən icrası üçün 

komisyonçunun məsuliyyəti 

 

814.1. Komisyonçu komitentin hesabına əqd bağladığı üçüncü 

şəxsin öhdəliklərinin icrası üçün məsuliyyət daşıyır, bu şərtlə ki, o belə 

məsuliyyət götürmüş olsun. Məsuliyyət üçüncü şəxslə bağlanmış əqddən 

onun üçün irəli gələn bütün öhdəliklərə şamil edilir. 

814.2. Bu halda komisyonçuya əlavə muzd verilməlidir. 

Müqavilədə ayrı şərt qoyulmadıqda əlavə muzdun miqdarı bank 

zaminliyi üçün adi muzd üzrə müəyyənləşdirilir. 

 

 Komisyonçu iki halda komitentin hesabına əqd bağldığı üçüncü şəxsin 

öhdəliklərinin icrası üçün məsuliyyət daşıyır: 1) təqsirli olaraq vicdansız 

üçüncü şəxslə əqd bağladıqda (Bax MM-nin 809.1-ci maddəsinin şərhinə); 2) 

belə məsuliyyəti özü üzərinə götürdükdə. Şərh edilən maddə delkredere (del 

credere) adlanan ikinci halı tənzimləyir.  

 

814.1. 

 

1. Beləliklə, komisyonçu komitentin hesabına əqd bağladığı üçüncü 

şəxsin öhdəliklərinin icrası üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürə bilər 
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(delkredere). Komissiya müqaviləsinin bu institutu digər ölkələrdə hələ 

Fransa Ticarət Məcəlləsinin (L132-6-cı maddə) qəbulu anından etibarən 

mövcuddur. Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 394-cü maddəsinə görə 

delkredere yalnız komisyonçunun iradəsi ilə deyil, həmçinin yerli ticarət 

adətinin tələbindən də yarana bilər (İsveçrə Öhdəlik Qanununun 430-cu 

maddəsi də bu yanaşmanı qəbul edib). Yaponiya Mülki Məcəlləsi isə 

komisyonçunun delkredere öhdəliyini dispozitiv norma ilə müəyyən edir: 

müqavilədə ayrı şərt olmadıqda, komisyonçu komitentin hesabına əqd 

bağladığı üçüncü şəxsin öhdəliklərinin icrası üçün məsuliyyət daşıyır. Rusiya 

Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 991-ci maddəsi isə delkredereni şərh 

edilən maddəyə bənzər tənzimləyir. 

İlk baxışdan öhdəliklərin icrasının təmin edilməsi üsullarından biri 

olan zaminliyə bənzəyən delkredere əslində onun növü deyil. Halbuki, şərh 

edilən maddənin ikinci bəndinə uyğun olaraq delkredereyə görə muzd 

müəyyən edilmədikdə bank zaminliyi üçün adi muzd əsas götürülür (Bax MM-

nin 814.2-ci maddəsinin şərhinə) Xatırladırıq ki, MM-nin 470.1-ci maddəsinə 

görə zaminlik müqaviləsi üzrə zamin başqa şəxsin kreditoru qarşısında həmin 

şəxsin öz öhdəliyini tamamilə və ya hissə-hissə icra etməsi üçün məsuliyyəti 

öz üzərinə götürür. 

Əsas fərq ondan ibarətdir ki, zaminlik üzrə zamin üçüncü şəxsin 

kreditoru qarşısında həmin üçüncü şəxsin öhdəliklərinin icrası üçün, delkredere 

üzrə isə komisyonçu öz kreditoru (komissiya müqaviləsi üzrə komitent 

komisyonçunun kreditorudur) qarşısında deyil, özü qarşısında borclu olan 

üçüncü şəxsin öhdəliklərinin icrası üçün məsuliyyəti üzərinə götürür. 

Delkredere sığorta öhdəliyinə də bənzəyir. Xatırladırıq ki, MM-nin 

883.1-ci maddəsinə görə sığorta müqaviləsi sığortalının müvafiq sığorta haqqı 

ödəməsi müqabilində sığorta obyektinin məruz qala biləcəyi risklərlə bağlı 

itkilərin, dəyən zərərin əvəzinin və ya razılaşdırılan pul məbləğinin müəyyən 

bir hadisənin baş verməsi əsasında ödənilməsinin sığortaçı tərəfindən öhdəlik 

kimi götürülməsi şərtlərinin təsbit edildiyi razılaşmadır. Sığorta ilə 

delkrederenin başlıca fərqi birincinin əsas, ikincinin isə əlavə öhdəlik 

(müqavilə) olmasındadır. Bundan başqa əgər sığortalı ona dəyən zərərin 

əvəzini öz seçimi ilə sığortaçıdan və ya zərər vurmuş şəxsdən tələb edə 

bilərsə, komitent yalnız komisyonçuya müraciət edə bilər. 

 

2. Şərh edilən bəndə görə delkredere üzrə məsuliyyət üçüncü şəxslə 

bağlanmış əqddən onun üçün irəli gələn bütün öhdəliklərə şamil edilir. Bu 

məhdudiyyətin mənası aydın deyil. Aydın deyil ki, niyə tərəflər məsuliyyəti 

konkret öhdəliklərlə məhdudlaşdıra bilməzlər. Hesab edirik ki, bu, mülki 

hüquq subyektlərinin iradə sərbəstliyi prinsipinə (MM-nin 6.1.2-ci maddəsi) 

ziddir. 
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814.2. 

 

1. Komisyonçu delkredere məsuliyyətini əvəzli əsasla qəbul edir və 

ona buna görə əlavə muzd verilməlidir. 

Şərh edilən bəndə görə müqavilədə ayrı şərt qoyulmadıqda əlavə 

muzdun miqdarı bank zaminliyi üçün adi muzd üzrə müəyyənləşdirilir. 

Buradakı ―bank zaminliyi‖ ifadəsi MM-nin terminologiyasına uyğun olmadığı 

üçün əlbəttə ki, yanlışdır və həm qarantiyanı (MM-nin 24-cü fəslinin 5-ci 

paraqrafı), həm də bankın zamin olduğu zaminlik müqaviləsini (MM-nin 24-

cü fəslinin 4-cü paraqrafı) ehtiva edə bilər. 

 

2. Bununla belə, komissiya müqaviləsi üzrə delkredere öhdəliyinə 

bankların fəaliyyətində tez-tez rast gəlinir. Xüsusən də bu öhdəliyə bankların 

dövlət vəsaitləri hesabına, konkret olaraq Azərbaycan Respublikasının 

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun və Azərbaycan Respublikasının Milli 

Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondunun vəsaitləri hesabına kredit 

verməsi halında rast gəlinir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

27 avqust 2002-ci il tarixli 779 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan 

Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitinin istifadəsi 

Qaydaları‖na əsasən müvəkkil banklar Azərbaycan Respublikasının 

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitləri hesabına sahibkarlara öz 

adından kreditlər verir və eyni zamanda həmin kreditlərin qaytarılmasına görə 

sözügedən Fond qarşısında məsuliyyət daşıyırlar. Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 22 dekabr 2005-ci il tarixli 339 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

―Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka 

Fondunun vəsaiti hesabına ipoteka kreditlərinin verilməsi Qaydaları‖na 

əsasən isə müvəkkil kredit təşkilatları Azərbaycan Respublikasının Milli 

Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondunun vəsaitləri hesabına vətən-

daşlara öz adından ipoteka kreditləri verir və eyni zamanda həmin kreditlərin 

qaytarılmasına görə sözügedən Fond qarşısında məsuliyyət daşıyırlar. 

Hər iki halda Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli 

Fondunun və Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı nəzdində Azərbaycan 

İpoteka Fondunun komitent, müvəkkil kredit təşkilatlarının (bankların) isə 

üzərinə delkredere öhdəliyi götürmüş komisyonçu olmasını söylmək olar. 

Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, bu hallarda bankların muzdu faiz fərqindən 

ibarətdir: Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu və ya 

Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu 

kredit təşkilatlarına (banklara) müvafiq olaraq sahibkarlara və ya vətəndaşlara 

kreditləri müəyyən maksimal faiz dərəcəsi ilə verməyi həvalə edir, özünə isə 

həmin kreditlər üzrə sabit aşağı faiz ödəməyi tapşırır. Beləliklə, bu halda 

komisyonçuya vahid muzd ödənilir və delkredere öhdəliyi üzrə ayrıca muzd 
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mövcud deyil. Bununla belə, hesab edirik ki, sözügedən münasibətlərin 

delkredere öhdəliyi olması şübhə doğurmur. 

 

Maddə 815. Komisyon muzdu 

 

815.1. Komisyonçu komitentin hesabına bağlanmış əqdin üçüncü 

şəxs tərəfindən icra edildiyi halda və ya komitentin cavabdeh olduğu 

səbəblərdən əqdin icra edilmədiyi halda komisyon muzdu tələb edə bilər. 

815.2. Komisyon muzdunun miqdarı komissiya müqaviləsi ilə, belə 

qeyd-şərt olmadıqda isə, əgər komisyon əqdləri komisyonçunun 

müəssisəsinin fəaliyyət predmetinə aiddirsə, yerli işgüzar adətlər əsasında 

müəyyənləşdirilir. 

815.3. Bundan başqa, komisyonçu komissiya müqaviləsinin yerinə 

yetirilməsi gedişində çəkdiyi və bütün halları nəzərə almaqla zəruri 

saydığı xərclərin əvəzinin ödənilməsini tələb edə bilər. Komisyonçunun və 

ya onun işçi heyətinin adi işlərin yerinə yetirilməsi xərclərinin və 

müqaviləyə uyğun və ya komisyon muzdunun hesabına ödənilən digər 

xərclərin əvəzi ödənilmir. 

 

 1. Komissiya müqaviləsi əvəzli müqavilədir. Komitent tərəfindən 

komisyonçuya muzdun ödənilməsini nəzərdə tutmayan əqd komissiya 

müqaviləsi deyil. Şərh edilən maddə komisyonçuya muzdun və onun çəkdiyi 

xərclərin əvəzinin ödənilməsinə aiddir. 

 

 2. Bir daha xatırladırıq ki, ―komisyon muzd‖ terminindən yalnız şərh 

edilən fəsildə istifadə edilmir və qanunvericilikdə bu terminin fərqli mənaları 

da ola bilər (Bax MM-nin 808-ci maddəsinin giriş şərhinin 1-ci hissəsinə). 

 

815.1. 

 

Komisyonçunun vəzifəsi, bir qayda olaraq, komitentin hesabına 

üçüncü şəxslə müqavilənin bağlanmasından ibarətdir. İlk baxışdan bu vəzifəni 

yerinə yetirmiş komisyonçu komitentdən muzdun ödənilməsini tələb edə 

bilər. Lakin komitent təbii olaraq komisyonçunun üçüncü şəxslə bağladığı 

əqdin icra edilməsində maraqlıdır. Buna görə də şərh edilən bəndə görə 

komisyonçu komitentin hesabına bağlanmış əqdin üçüncü şəxs tərəfindən icra 

edildiyi halda və ya komitentin cavabdeh olduğu səbəblərdən əqdin icra 

edilmədiyi halda komisyon muzdu tələb edə bilər. Əks halda komisyonçunun 

üçüncü şəxslə sövdələşməsi riski mövcuddur: məsələn, komisyonçu muzdu 

alan kimi üçüncü şəxs bağlanmış müqaviləyə xitam verə bilər. 
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Oxşar müddəa Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 396-cı maddəsinin 1-

ci bəndində və İsveçrə Öhdəlik Qanununun 432-ci maddəsində mövcuddur. 

Fərq ondan ibarətdir ki, həmin bəndə görə komitentin cavabdeh olmadığı 

səbəblərdən əqdin icra edilmədiyi halda da yerli işgüzar adətlərin nəzərdə 

tutduğu hallarda komisyon muzdu ödənilməlidir. 

 

815.2. 

 

1. Komisyon muzdunun miqdarı, bir qayda olaraq, komissiya müqa-

viləsində nəzərdə tutulur. Lakin muzdun miqdarını nəzərdə tutmayan komissiya 

müqaviləsi də etibarlıdır və buna baxmayaraq əvəzlidir. Şərh edilən bəndə görə 

bu halda əgər komisyon əqdləri komisyonçunun müəssisəsinin fəaliyyət 

predmetinə aiddirsə, yerli işgüzar adətlər əsasında müəyyənləşdirilir. Burada iki 

sual doğur. Əvvəla, bəs əgər komisyon əqdləri komisyonçunun müəssisəsinin 

fəaliyyət predmetinə aid deyilsə, komisyon muzdun miqdarı necə müəyyən 

edilməlidir? Məsələn, əgər komisyonçunun fəaliyyət predmetini fərqli əqdlər 

təşkil edirsə və ya ümumiyyətlə komisyonçu sahibkar deyilsə?! Digər tərəfdən 

isə ―komisyonçunun müəssisəsinin‖ ifadəsindən belə çıxır ki, güya komisyonçu 

yalnız hüquqi şəxs ola bilər (çünki ―müəssisə‖ sözü bizdə əmlak kompleksi ilə 

yanaşı ənənəvi olaraq hüquqi şəxsin sinonimi kimi istifadə olunur: məsələn, 

MM-nin 98.8, 411.2, 426.3, 1048-1.2.3, 1048-2.2 və s.), halbuki, komisyonçu 

qismində fiziki şəxs (o cümlədən fərdi sahibkar) də çıxış edə bilər. 

Əslində bu cür müəmmalı müddəaya ehtiyac yoxdur da. Çünki MM-

nin 398.3-cü maddəsinə əsasən əvəzli müqavilədə qiymət nəzərdə 

tutulmayıbsa və müqavilə şərtlərinə əsasən müəyyənləşdirilə bilməzsə, 

müqavilənin icrası üçün pul müqayisəyə gələ bilən hallarda oxşar mallar, işlər 

və ya xidmətlər üçün adətən alınan qiymət üzrə ödənilməlidir. 

 

2. Adətən komisyon muzdu komisyonçunun komitentin hesabına 

üçüncü şəxslə bağladığı əqdin dəyərinin müəyyən faizi nisbətində təsbit 

olunur. Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 354-cü maddəsi komisyon muzdun 

bu formasını dispozitiv qaydada nəzərdə tutur. Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 14 mart 1995-ci il tarixli 58 saylı Qərarı ilə təsdiq 

edilmiş ―Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat vasitələri, kənd təsərrüfatı 

texnikası və ehtiyat hissələrinin komisyon satışı Qaydaları‖nın 4.9-cu bəndinə 

görə nəqliyyat vasitələrinin satışına görə komisyon mağaza mal sahibindən 

malın qiymətinin 2 faizi həcmində komisyon muzdu alır. 

Fransa Ticarət Məcəlləsinin L132-2-ci maddəsinə əsasən isə 

komisyon muzdu həm dəqiq məbləğdə, həm komisyonçunun komitentin 

hesabına üçüncü şəxslə bağladığı əqdin dəyərinin müəyyən faizi nisbətində 

nəzərdə tutula bilər. 
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815.3. 

 

Komisyonçuya ödənilən muzd, bir qayda olaraq, onun komisyon 

tapşırığın icrası ilə bağlı çəkdiyi xərcləri daxil etmir. Buna görə də 

komisyonçu komissiya müqaviləsinin yerinə yetirilməsi gedişində çəkdiyi və 

bütün halları nəzərə almaqla zəruri saydığı xərclərin əvəzinin ödənilməsini 

tələb edə bilər. Lakin ―komisyonçunun və ya onun işçi heyətinin adi işlərin 

yerinə yetirilməsi xərclərinin və müqaviləyə uyğun və ya komisyon 

muzdunun hesabına ödənilən digər xərclərin əvəzi ödənilmir‖. Məsələn, 

komisyonçu bağladığı müqavilənin çap olunmasına çəkilən xərclərin əvəzini 

tələb edə bilməz. Çünki həmim xərclər gözlənilən və adidir. 

Bununla belə, şərh edilən cümlədəki ―müqaviləyə uyğun və ya 

komisyon muzdunun hesabına‖ ifadəsinin mənası aydın deyil. Komissiya 

müqaviləsinə görə komisyonçuya muzd ödənilir. Burada isə müqaviləyə 

uyğun muzddan savayı komisyonçuya ödənilən hər hansı ödənişin mövcud 

olması haqda yanlış təsəvvür yaranır. Buna görə də şərh edilən cümlədə 

―müqaviləyə uyğun və ya‖ ifadəsi artıqdır. 
 

Maddə 816. Komisyonçunun özü ilə əqdləri 

 

816.1. Əgər malların rəsmi birja və ya bazar qiyməti vardırsa və 

komitent ayrı şərt qoymayıbsa, komisyonçunun özü ilə əqdlər bağlamaq 

hüququ vardır. 

816.2. Komisyonçu özü ilə bağladığı əqdlər barəsində bildiriş 

verməli və bildirişin göndərildiyi an mövcud olmuş birja və ya bazar 

qiymətini sübut etməlidir. 
 

Komitent komisyonçunun üçüncü şəxslə əqdin bağlanmasında 

maraqlıdır. Bir qayda olaraq, komitenti üçüncü şəxsin kimliyi maraqlandırmır. 

Bu baxımdan niyə görə də komisyonçu özü həmin üçüncü şəxs qismində çıxış 

edə bilməz? Ona görə ki, komisyonçu komitentin marağında fəaliyyət 

göstərməlidir. Bu halda isə maraqlar konflikti yaranır. Bununla belə, əgər 

komisyonçu əqdi komitentin maraqlarına cavab verən ən sərfəli şərtlərlə 

bağladığını sübut edə bilirsə, bu mümkündür. 

Şərh edilən maddə Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 400-cü maddəsi 

(―Özünə dair əqd‖) əsasında hazırlanmışdır. Həmin maddə İsveçrə Öhdəlik 

Qanununun 436-cı maddəsinin də hazırlanması zamanı rəhbər tutulmuşdur. 

 

816.1. 

 

1. Komisyonçunun eyni zamanda əqd bağlanılan üçüncü şəxs qismində 

çıxış etməsi yalnız komisyon tapşırığının hər hansı malın alınması və ya 
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satılması halında mümkündür. Lakin hər hansı malın deyil, yalnız rəsmi birja və 

ya bazar qiyməti olan malın. Çünki bu halda komisyonçu əqdi komitentin 

maraqlarına cavab verən ən sərfəli şərtlərlə bağladığını sübut edə bilər. 

 

2. Bununla belə, bu məsələ bəzi suallar doğurur. Doğrudanmı 

komisyonçu şərh edilən maddənin adına uyğun olaraq özü ilə müqavilə (əqd) 

bağlayır? Axı müqavilə ikitərəfli əqddir. Bu halda isə söhbət yalnız bir 

tərəfdən gedir. 

Bundan başqa, əgər komissiya müqaviləsi üzrə komisyonçu komitentə 

məxsus əşyanı satmalıdırsa və ya onun üçün hər hansı əşyanı almalıdırsa, 

müvafiq olaraq əşyanı özü alan və ya öz əşyasını komitentə satan komisyonçu 

alıcıya, yaxud satıcıya çevrilir. Belə çıxmırmi ki, bu halda komissiya 

müqaviləsi alqı-satqı müqaviləsinə çevrilir? Məsələ nəzəri cəhətdən nə dərəcə 

maraqlıdırsa, praktiki baxımdan da bir o qədər çox əhəmiyyətlidir. Çünki 

komissiya müqaviləsi alqı-satqı müqaviləsinə çevrilirsə, deməli, komitent 

komisyonçuya muzd da ödəmir. Əksinə, komissiya müqaviləsi alqı-satqı 

müqaviləsinə çevrilmirsə, komitent komisyonçuya muzd ödəməlidir. 

İlk növbədə hesab edirik ki, şərh edilən fəsil bu halda komissiya 

müqaviləsinə xitam verilməsini təsbit etmədiyi üçün o öz qüvvəsini saxlayır. 

Bu isə o deməkdir ki, komitent komisyonçuya muzdu ödəməlidir (Almaniya 

Ticarət Qanunnaməsinin 403-cü maddəsində bu birbaşa təsbit olunub). 

Buradan o nəticəyə gəlmək olar ki, komitent və komisyonçu arasında əlavə 

alqı-satqı müqaviləsi də yaranır. Komisyonçu özü ilə həmin müqaviləni 

bağlamır. Sadəcə bu halda komitent komisyonçuya oferta vermiş hesab 

olunur və komisyonçu həmin ofertanı aksept edir. Bu baxımdan şərh edilən 

maddənin adı və şərh edilən maddədə komisyonçunun özü ilə əqd 

bağlamasının qeyd olunması səhvdir. Təsadüfi deyil ki, şərh edilən maddənin 

qaynaqlandığı Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 400-cü maddəsi ―Özünə 

dair əqd‖ adlanır. 

Maraqlıdır ki, Fransada komissiya müqaviləsinin bu cür icrasına yol 

verilmir. Bununla belə, təbii ki, komitent və komisyonçu arasında əlavə olaraq 

alqı-satqı müqaviləsinin bağlanmasına da heç nə mane olmur. 

 

816.2. 

 

Şərh edilən bəndə görə komisyonçu özü ilə bağladığı əqdlər barəsində 

bildiriş verməli və bildirişin göndərildiyi an mövcud olmuş birja və ya bazar 

qiymətini sübut etməlidir. MM-nin 816.1-ci maddəsinin şərhinin 2-ci 

hissəsində (Bax həmin şərhə) göstərildiyi kimi, komisyonçu özü ilə əqd 

bağlamır, yalnız komitentin ofertasını aksept edir. Buna görə də şərh edilən 

bənd belə başa düşülməlidir ki, komisyonçu aksept barədə komitentə bildiriş 
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verməli və bildirişin göndərildiyi an mövcud olmuş birja və ya bazar 

qiymətini sübut etməlidir. 

Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 401-ci maddəsi müəyyən edir ki, 

komitentin ofertasını aksept edən komisyonçu əqdi daha sərfəli qiymətlə 

bağlaya bilərdisə, yaranan qiymət fərqini komitentə ödəməlidir. 

 

Maddə 817. Komisyonçunun satış hüququ 

 

817.1. Əgər komitent müqaviləyə və ya şəraitə uyğun komisyon 

malına sahibliyə başlamalı olsa da, bunu etmirsə, komisyonçu komisyon 

malının satışını həyata keçirmək hüququnu əldə edir. 

817.2. Əgər mal korlanmaya meyllidirsə və ya sonradan malda 

onun qiymətdən düşməsinə səbəb ola biləcək dəyişikliklər aşkar edilərsə 

və komitentlə əlaqə yaratmağa vaxt olmazsa, komisyonçu komitentə 

qabaqcadan bildiriş verməklə, malın satılması qayğısına qalmaq 

hüququna malikdir. 

 

Malın komitentdən və ya komisyonçuya çatdırılmaq üçün üçüncü 

şəxsdən komisyonçunun sahibliyinə daxil olmasından asılı olmayaraq, o, onu 

daimi olaraq saxlamalı deyil (Bax MM-nin 813-cü maddəsinin şərhinə). 

Müvafiq hallarda komisyonçunun həmin malı komitentin razılığı olmadan 

satış hüququ əmələ gəlir. 

 

817.1. 

 

Əgər komitent müqaviləyə və ya şəraitə uyğun komisyon malına 

sahibliyə başlamalı olsa da, bunu etmirsə, komisyonçu komisyon malının 

satışını həyata keçirmək hüququnu əldə edir. Bu həm də o deməkdir ki, mal 

komisyonçuya komitent tərəfindən elə satış üçün verildikdə belə, komisyonçu 

müvafiq satış hüququnu əldə edir, lakin bu dəfə mütləq olaraq komitentin 

qiymət limiti çərçivəsində deyil, həmin ana olan ağlabatan bazar dəyəri 

əsasında. 

 

817.2. 

 

Komisyonçu bir halda da malı sata bilər: əgər mal korlanmaya 

meyllidirsə və ya sonradan malda onun qiymətdən düşməsinə səbəb ola 

biləcək dəyişikliklər aşkar edilərsə. Lakin bunun bir şərti var: komitentlə 

əlaqə yaratmağa vaxt yoxdur. Bununla belə, komisyonçu komitentə satışdan 

qabaq bildiriş verməlidir. 
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Maddə 818. Komitentin verdiyi obyektlərə mülkiyyət hüququ 

 

Komitentin komisyonçuya verdiyi obyektlərə mülkiyyət hüququ 

komisyon əqdi icra edilənədək komitentdə qalır. 

 

 1. Şərh edilən maddəyə görə komitentin komisyonçuya verdiyi 

əşyalara (şərh edilən maddədə ―obyektlər‖ sözü yazılıb, lakin söhbət məhz 

əşyalardan gedir) mülkiyyət hüququ üçüncü şəxslə əqd icra edilənədək 

komitentdə qalır. Bu çox maraqlı və aktual məqamdır. Komisyonçu üçüncü 

şəxslərlə alqı-satqı müqaviləsini öz adından bağlayır. Başqa sözlə, komitentin 

ona verdiyi əşyanın mülkiyyətçisi kimi çıxış edir. Lakin komisyonçunun 

həmin əşyaya mülkiyyət hüququ məhz alqı-satqı anında əmələ gəlir (şərh 

edilən maddədə əslində hüquqi fiksiya olan bu ―ani‖ mülkiyyət hüququ barədə 

birbaşa deyilməsə də, başqa cür ola da bilməz!) və dərhal üçüncü şəxsə keçir. 

Komisyonçunun mülkiyyət hüququnu qabaqcadan əldə etməsi komitentin 

maraqlarına cavab vermir. Çünki bu halda komisyonçunun əmlakına tutma 

yönələrsə (məsələn, o müflis olduqda), həmin əşyaya da aid olacaq. İnkişaf 

etmiş ölkələrin (məsələn, Fransanın, Almaniyanın və s.) hüquqi doktrinası və 

məhkəmə təcrübəsi məhz bu konsepsiyanı rəhbər tutur. Rusiya 

Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 996-cı maddəsinə əsasən də komitentin 

komisyonçuya verdiyi və ya komitentin hesabına əldə edilən əşyalar 

komitentin mülkiyyəti hesab olunur. 

 Eyni ilə komisyonçu komitent üçün üçüncü şəxsdən əşya aldıqda, alqı-

satqı anında onun mülkiyyətçisi olur və dərhal mülkiyyət hüququ komitentə 

keçir. Lakin təəssüf ki, şərh edilən fəsildə məsələnin bu tərəfi öz əksini 

tapmayıb. 

 

2. Nəzərə almaq lazımdır ki, söhbət əvəzedilməz əşyalardan gedir. 

Xatırladırıq ki, MM-nin 135.7-ci maddəsinə görə başqa əşyalardan yalnız 

özlərinə xas əlamətlərə görə ayrılmış fərdi-müəyyən əşyalar əvəzedilməz 

əşyalar sayılır. Növ əlamətlərinə görə fərqlənən, dövriyyədə adətən say, ölçü 

və ya çəki ilə müəyyənləşdirilən daşınar əşyalar əvəzedilən əşyalar sayılır. 

Məsələn, pul (kağız pul və ya qəpik) əvəz edilən əşyadır. Buna görə də, 

komisyonçu komitent üçün əldə etdiyi kağız pulun və/və ya qəpiklərin 

mülkiyyətçisidir, çünki o, komitentə məhz həmin kağız pul və/və ya qəpikləri 

verməli deyil, yalnız onların təşkil etdiyi pul məbləğini verməlidir. Başqa 

sözlə, komitentin həmin pul məbləğinə olan hüququ əşya deyil, öhdəlik 

xarakterlidir. Deməli, bu halda komisyonçunun əmlakına tutma yönəldikdə 

(məsələn, o müflis olduqda), komitentə çatası pul məbləği də formal olaraq 

onun əmlakı sayılır. 
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MM-nin 1078-29.4-cü maddəsi isə buna məhəl qoymadan komitentin 

maraqlarını qoruyur: ―Brokerin müştərisinin tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi 

ilə bağlı olmayan öhdəlikləri üzrə brokerə tətbiq edilən maddi tənbeh 

tədbirləri müştərinin brokerdə saxlanılan maddi vəsaitlərinə yönəldilə 

bilməz‖. Lakin bu zaman əlbəttə ki, söhbətin məhz əvəzedilən əşyalardan 

getməsi vurğulanmalı idi. 

Eyni məntiqdən çıxış edərək MM-nin 1078-29.5-ci bəndi müəyyən 

edir ki, broker komisyonçu (mətndə səhvən ―komisyoner‖ yazılıb) kimi 

fəaliyyət göstərdikdə, komissiya müqaviləsində nəzərdə tutulduqda, 

müştərinin onun sərəncamına verilmiş pul vəsaitlərindən, (qiymətli kağızlara 

investisiya üçün nəzərdə tutulmuş və ya qiymətli kağızların alınmasından əldə 

edilmiş) onların qaytarılması anına qədər, müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq 

qiymətli kağızlarla əməliyyatlarda təkrarən istifadə edə bilər. Bu fəaliyyətin 

nəticəsində əldə edilən gəlirin istifadəsi qaydaları müqavilə ilə müəyyən 

edilir. Başqa sözlə, komisyonçunun əmlakına tutma yönəldikdə (məsələn, o 

müflis olduqda) həmin pul vəsaitləri onların təkrar istifadəsi faktından asılı 

olmayaraq onun əmlakı hesab edilməyir. 

 

Maddə 819. Öz adından və sifarişçinin hesabına hərəkətlərin 

yerinə yetirilməsi haqqında əqd 

 

819.1. Komisyonçu öz adından və sifarişçinin hesabına 

hərəkətlərin yerinə yetirilməsi haqqında üçüncü şəxslər ilə əqd üzrə 

kreditor və borcludur. 

819.2. Komisyonçu komissiya müqaviləsinin icrasından əldə 

etdiklərinin hamısını komitentə verməyə borcludur. 

819.3. Komitent komisyonçunun bağladığı əqddən irəli gələn 

tələbləri yalnız komisyonçu tələbi güzəşt etdikdən sonra irəli sürə bilər. 

819.4. Komisyonçunun öz adından və sifarişçinin hesabına 

hərəkətlərin yerinə yetirilməsi haqqında əqddən irəli gələn tələbləri 

kreditora güzəşt etməsinin qüvvəsi yoxdur. Əmlakın girov qoyulduğu 

halda komitent onun ləğvini tələb edə bilər. Əgər girov qoyulmuş tələb 

artıq kreditora göndərilmişdirsə, komisyonçu kreditorun həmin tələb 

əsasında aldıqlarının verilməsini tələb edə bilər. 

 

 Şərh edilən maddə komisyonçunun komitentin hesabına üçüncü şəxslə 

bağladığı əqdə həsr olunub. Lakin maddənin mətnindən fərqli olaraq, adından 

bu fikir bəlli olmur. Əvvəla, şərh edilən maddənin adında (o cümlədən 

maddənin mətnində) komitent nədənsə ―sifarişçi‖ adlandırılır. Buna göz 

yumsaq belə, şərh edilən maddənin adı belə olacaq: ―Öz adından və 

komitentin hesabına hərəkətlərin yerinə yetirilməsi haqqında əqd‖. 
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Komisyonçunun öz adından və komitentin hesabına hərəkətlərin (ilk növbədə 

hüquqi hərəkətlərin) yerinə yetirilməsi haqqında əqd elə komissiya 

müqaviləsinin özüdür. Lakin təbii ki, bu halda şərh edilən maddəni elə 

―Komissiya müqaviləsi‖ adlandırmaq olardı. Amma xatırladırıq ki, əvvəla, 

şərh edilən fəsildə eyni adlı maddə artıq var (Bax MM-nin 808-ci maddəsinin 

şərhinə); digər tərəfdən isə şərh edilən maddə məhz komisyonçunun üçüncü 

şəxslə bağladığı müqaviləyə həsr olunub. Buna görə də şərh edilən maddənin 

adı əslində belə olmalı idi: ―Komisyonçunun öz adından və komitentin 

hesabına bağladığı əqd‖. 
 

819.1. 
 

1. Şərh edilən bənd söhbətin məhz komisyonçunun öz adından və 

komitentin hesabına üçüncü şəxslərlə bağladığı əqddən getməsi müəyyən 

mənada aydın olur. Lakin yenə də ―hərəkətlərin yerinə yetirilməsi haqqında‖ 

ifadəsi səhvdir və məsələni qarışdırır. Burada ―haqqında‖ əvəzinə ―üzrə‖ 

yazılsaydı, düzgün olardı. Yoxsa şərh edilən bənddəki cümlə mücərrəddir: 

―komisyonçu öz adından və sifarişçinin hesabına hərəkətlərin yerinə 

yetirilməsi haqqında‖ dedikdə məhz komissiya müqaviləsinin özü başa 

düşülür, lakin cümlənin sonrakı hissəsi komisyonçunun öz adından və 

komitentin hesabına üçüncü şəxslərlə bağladığı əqdə işarə edir. Beləliklə də, 

cümlənin əvvəli ilə sonu uzlaşmır. 
 

2. Bununla belə, cümlənin mənasını başa düşmək olar: 

komisyonçunun öz adından və komitentin hesabına üçüncü şəxslərlə bağladığı 

əqd üzrə hüquq və vəzifələri o özü əldə edir. Bu komissiya müqaviləsi üzrə 

(öz adından) bağlanılan əqdin, tapşırıq müqaviləsi üzrə (vəkalət verənin 

adından) bağlanılan əqddən başlıca fərqlərindən biridir. 

 

819.2. 

 

Komisyonçu komissiya müqaviləsinin icrasından, yəni üçüncü şəxslə 

bağladığı əqddən əldə etdiyi hüquq və vəzifələri, o cümlədən hər hansı əmlakı 

komitentə verməyə borcludur. Xatırladırıq ki, MM-nin 135.2-ci maddəsinə 

görə əmlak istənilən əşyaların və qeyri-maddi əmlak nemətlərinin toplusudur. 

MM-nin 135.5-ci maddəsinə əsasən başqa şəxslərə verilə bilən və ya sahibinə 

maddi fayda və ya başqa şəxslərdən nəyi isə tələb etmək hüququ vermək üçün 

nəzərdə tutulan tələblər və hüquqlar qeyri-maddi əmlak nemətləridir. 
 

819.3. 
  

Komitent komisyonçunun bağladığı əqddən üçüncü şəxsə qarşı irəli 

gələn tələbləri yalnız komisyonçu tələbi güzəşt etdikdən sonra üçüncü şəxsə 
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qarşı irəli sürə bilər. Analoji müddəa Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 392-ci 

maddəsinin 1-ci bəndində də mövcuddur. 

Xatırladırıq ki, MM-nin 194-cü maddəsinə (―Tələbin güzəşti‖) görə 

tələb sahibi (kreditor) borclunun razılığı olmadan tələbi üçüncü şəxsə güzəşt 

edə bilər (tələbin güzəşti), bu şərtlə ki, həmin güzəşt öhdəliyin mahiyyətinə, 

onun borclu ilə razılaşmasına və ya qanunvericiliyə zidd olmasın. Güzəştin 

yolverilməzliyi barədə borclu ilə razılaşma yalnız borclunun üzrlü mənafeyi 

olduqda mümkündür. Tələbin güzəşti tələbin sahibi ilə üçüncü şəxs arasında 

bağlanan müqavilə ilə həyata keçirilir. Belə hallarda ilk sahibin yerini üçüncü 

şəxs tutur. Kreditorun şəxsiyyəti ilə qırılmaz bağlı olan tələblərin, o cümlədən 

alimentlər haqqında və həyata və ya sağlamlığa vurulan zərərin əvəzinin 

ödənilməsi haqqında tələblərin güzəşt edilməsinə yol verilmir. 

 

819.4. 

 

1. Şərh edilən bənd çox anlaşılmaz və mücərrəd formada təsbit 

edilmişdir. Təəssüf doğuran odur ki, bu sözlərə şərh edilən bəndin hər üç 

cümləsi layiqdir. Buna görə də hər üç cümlənin ayrı-ayrılıqda təhlili zəruridir. 

Bundan öncə isə Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 392-ci maddəsinin 

2-ci bəndinə müraciət etməyi lazım bilirik: ―Bu cür tələblər komitentə güzəşt 

edilmədiyi halda da komitent və komisyonçu və ya sonuncunun kreditorları 

arasındakı münasibətlərdə komitentin tələbləri kimi qüvvədədir‖. Bu 

müddəanın məqsədi komitentin mənafelərinin qorunmasıdır, o cümlədən 

müflis olmuş komisyonçunun əmlakına tutma yönəldilikdə. Şərh edilən 

bəndin məhz bu müddəadan qaynaqlandığını güman etmək olar. Lakin 

təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, resepsiya çox uğursuz alınmışdır. 

 

2. Şərh edilən bəndin ilk cümləsi şərh edilən maddənin adı və ilk 

bəndinə xas olan qüsura malikdir (Bax bu maddənin giriş və 1-ci bəndinin 

şərhinə). Yəni söhbətin komissiya müqaviləsinin özündən deyil, 

komisyonçunun öz adından və komitentin hesabına üçüncü şəxslərlə bağladığı 

əqddən getməsi tam aydın deyil. Bununla belə, şərh edilən maddənin 

bütövlükdə məhz komisyonçunun öz adından və komitentin hesabına üçüncü 

şəxslərlə bağladığı əqdi tənzimləməsi sağlam məntiqdən irəli gəlir. 

Deməli, şərh edilən bənd demək istəyir ki, komisyonçunun öz adından 

və komitentin hesabına üçüncü şəxslərlə bağladığı əqddən irəli gələn tələbləri 

kreditora güzəşt etməsinin qüvvəsi yoxdur. Cümlənin mənası indi aydındır, 

amma kreditorun kimliyi sualı yaranır. Hansı kreditordan söhbət gedir? 

Komissiya müqaviləsi üzrə komisyonçunun kreditoru komitentdir. Lakin 

MM-nin 819.3-cü maddəsi (Bax həmin maddənin şərhinə) komisyonçunun öz 

adından və komitentin hesabına üçüncü şəxslərlə bağladığı əqddən irəli gələn 
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tələblərin komitentə güzəştini tanıyır. Deməli, şərh edilən cümlə kreditor 

dedikdə komitenti nəzərdə tutmur. 

Belə çıxır ki, kreditor dedidkə komitent deyil, hər hansı üçüncü şəxs 

nəzərdə tutulur. Amma MM-nin 194-cü maddəsi (―Tələbin güzəşti‖) tələbin 

güzəşti münasibətlərində kreditor kimi üçüncü şəxsi deyil, tələb sahibini (yəni 

bizim halda komisyonçunun özünü) nəzərdə tutur. Onda şərh edilən cümlə 

əslində belə olmalı idi: ―Komisyonçunun öz adından və komitentin hesabına 

üçüncü şəxslərlə bağladığı əqddən irəli gələn tələbləri üçüncü şəxsə güzəşt 

etməsinin qüvvəsi yoxdur‖. Şərh edilən cümlənin məhz bu cür başa düşülməsi 

məntiqlidir: həmin tələblər məhz komitentə güzəşt edilməlidir, buna görə də 

üçüncü şəxsə güzəşt edilə bilməz. Bu bəndin şərhinin 1-ci hissəsində (Bax 

həmin şərhə) göstərilən Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 392-ci maddəsinin 

2-ci bəndi də bu fikri təsdiqləyir. 

Maraqlıdır ki, Azərbaycan Respublikasının 24 iyun 2005-ci il tarixli 

948-IIQD saylı Qanunu ilə şərh edilən cümlənin ―etməsinin‖ sözündən sonra 

―kreditorun vicdanlılığına baxmayaraq‖ ifadəsi çıxarılmışdır. Bununla belə, 

şərh edilən maddədə ayrı qayda nəzərdə tutulmadığı üçün tələb hüququnu 

güzəşt nəticəsində əldə edən üçüncü şəxsin vicdanlı olması tələbin güzəştini 

etibarlı etmir. Amma bununla razılaşmaq çətindir. Komisyonçu tələb 

hüququnun sahibidir və üçüncü şəxs onun komitent qarşısında öhdəliyini 

bilmirsə və ya bilməli deyilsə, tələbin güzəşti etibarlı hesab edilməlidir. Bu 

halda komitentin pretenziyaları yalnız komisyonçuya ünvanlana bilər. 

 

3. Şərh edilən bəndin ikinci cümləsinin təfsiri onun birinci cümləsinin 

necə başa düşülməsindən asılıdır. Bu bəndin şərhinin 2-ci hissəsini (Bax 

həmin şərhə) rəhbər tutaraq, demək olar ki, şərh edilən cümlənin mənası 

belədir: komitent komisyonçunun öz adından və komitentin hesabına üçüncü 

şəxslərlə bağladığı əqdin nəticəsində əldə etdiyi əmlaka dair üçüncü şəxslə 

girov müqaviləsinin ləğvini tələb edə bilər. 

Bununla razılaşmaq çətindir. Komisyonçu əmlakın sahibidir və 

üçüncü şəxs onun komitent qarşısında öhdəliyini bilmirsə və ya bilməli 

deyilsə, komitentin girov müqaviləsinin ləğvini tələb etməsi düzgün deyil. Bu 

halda komitentin pretenziyaları yalnız komisyonçuya ünvanlana bilər. 

 

4. Şərh edilən bəndin sonuncu cümləsi ümumiyyətlə absurddur. İlk 

baxışdan o, şərh edilən bəndin ikinci cümləsi ilə bağlıdır: hər iki halda söhbət 

komisyonçunun öz adından və komitentin hesabına üçüncü şəxslərlə bağladığı 

əqdin nəticəsində əldə etdiyi əmlakın üçüncü şəxsə girovundan gedir. Lakin 

şərh edilən cümlə hər hansı əmlakı deyil, yalnız tələb hüququnu nəzərdə. Bu 

bir qədər təəccüblüdür, çünki təcrübədə əşyaların girovuna daha tez-tez rast 

gəlinir. Təəccübümüz həm də onunla bağlıdır ki, şərh edilən cümlədə yalnız 
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tələb hüququnun girovu nəzərdə tutulsa da, onun kreditora göndərilməsindən 

danışılır. Kreditor dedikdə təbii ki, yenə də komitent deyil, hər hansı üçüncü 

şəxs (girov saxlayan) başa düşülür. Bizim MM-nin özünəməxsus və qarışıq 

terminologiyasına alışmaq lazımdır! 

Beləliklə, şərh edilən cümlədən bu məna alınır: komisyonçunun öz 

adından və komitentin hesabına üçüncü şəxslərlə bağladığı əqdin nəticəsində 

əldə etdiyi tələb hüququnu üçüncü şəxsə girov qoyduqda və həmin tələb 

hüququnu ona göndərdikdə (?), komisyonçu girov saxlayanın həmin tələb 

əsasında aldıqlarının verilməsini tələb edə bilər. Yəgin ki, şərh edilən 

cümlənin müəllifləri komisyonçunun deyil, komitentin girov saxlayanın 

həmin tələb əsasında aldıqlarının verilməsini tələb edə bilməsini demək 

istəyiblər (―sadəcə‖ komitentlə komisyonçunu səhv salıblar!). Başqa sözlə, 

təxmini məna belədir: komisyonçunun öz adından və komitentin hesabına 

üçüncü şəxslərlə bağladığı əqdin nəticəsində əldə etdiyi tələb hüququnu 

(yəgin ki, söhbət hər hansı əmlakdan gedir, amma nə etməli: mətndə belə 

yazılıb) üçüncü şəxsə girov qoyduqda və həmin tələb hüququnu ona 

göndərdikdə (?), komitent girov saxlayanın həmin tələb əsasında aldıqlarının 

verilməsini tələb edə bilər. Xatırladırıq ki, şərh edilən bəndin ikinci cümləsi 

ümumiyyətlə komitentin müvafiq girov müqaviləsinin ləğvini tələb etmək 

hüququnu tanıyır (biz isə bunun səhv olduğunu qeyd etmişik). Lap tutaq ki, 

şərh edilən cümlə girov predmeti kimi ancaq tələb hüququnu deyil, həm də 

digər əmlakı, o cümlədən əşyaları ehtiva edir. Nə fərqi var ki: girov predmeti 

olan əşya girov saxlayana (MM-nin 301-ci maddəsinə əsasən saxlanca) verilib 

ya yox?! Bir sözlə, başdan ayağa cəfəngiyyatdır! 

 

Maddə 820. Komisyonçunun təminat hüququ 

 

820.1. Komisyonçunun hər hansı komisyon əqdindən və ya əvvəlki 

komisyon əqdlərindən komitentə qarşı əmələ gəlmiş tələbləri əsasında 

komisyonçu sənədlərə əsasən sahiblik etdiyi və ya sərəncam verə bildiyi 

komisyon malına qanuni girov hüququ əldə edir. Komisyon malının 

komitentin mülkiyyətində olmadığı, lakin komisyonçunun həmin malı 

onun komitentə mənsub olduğunu vicdanlı qəbul etdiyi halda da 

komisyonçu bu mala girov hüququnu əldə edir. 

820.2. Komisyonçu komisyon əqdinin icrası əsasında üçüncü şəxsə 

qarşı mövcud olan tələblər üzrə təminat ala bilər. 

 

 Şərh edilən maddə komisyonçunun maraqlarına xidmət edir. Unutmaq 

olmaz ki, komisyonçu üçüncü şəxslə əqdi öz adından bağlayır. Buna görə 

həmin əqd üzrə məsuliyyəti də o daşıyır, xüsusi ilə o hallarda ki, komitent 

komissiya müqaviləsi üzrə öhdəliyini pozur. 
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820.1. 

 

1. Şərh edilə bənd komisyonçunun komisyon malına girov hüququnu 

təsbit edir. Analoji müddəa Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 397-ci 

maddəsində də mövcuddur. 

MM-nin 281.1-ci maddəsinə görə girov hüququ girov müqaviləsinin 

bağlandığı andan, girov hüququnun dövlət qeydiyyatına alınmalı olduğu 

hallarda isə onun qeydə alındığı andan əmələ gəlir. Fərz edək ki, komissiya 

müqaviləsinin özü girov müqaviləsinin ekvivalenti kimi qəbul olunur. MM-

nin 280.1-ci maddəsinə əsasən girov müqaviləsi yazılı formada bağlanmalıdır. 

Məlumdur ki, komissiya müqaviləsi şifahi formada da bağlana bilər. Belə 

çıxırmı ki, komisyonçunun müvafiq girov hüququ yalnız yazılı formada 

bağlanan komissiya müqaviləsi çərçivəsində yaranır? Etiraf edək ki, məsələyə 

bu cür yanaşma həm məntiqsizdir, həm də şifahi formada bağlanılan müqavilə 

üzrə komisyonçunun maraqlarına cavab vermir. 

Digər tərəfdən, nəzərə almaq lazımdır ki, MM-nin 269.7-ci maddəsinə 

əsasən girovla təmin edilmiş öhdəlik üzrə kreditorun (girov saxlayanın) 

hüququ var ki, borclunun həmin öhdəliyi icra etmədiyi halda girov qoyulmuş 

əşyanın dəyərindən həmin əşyanın mənsub olduğu şəxsin (girov qoyanın) 

digər kreditorlarına nisbətən üstün qaydada təminat alsın. Komissiya 

müqaviləsində komisyonçunun girov hüququ barədə müddəa olmadıqda, çox 

güman ki, borclunun (komitentin) digər kreditorları daşıyıcının əşyaya dair 

hər hansı üstünlük hüququnu (girov hüququnu) tanımayacaqlar. Bir sözlə, 

məsələ ciddi mübahisəyə səbəb ola bilər. Deməli, komissiya müqaviləsində 

komisyonçunun girov hüququ barədə qeyd yoxdursa, girov müqaviləsi və 

təbii ki, girov hüququ da mövcud deyil. 

 

2. Əslində, qeyd edilən münasibətlər çərçivəsində komisyonçu 

öhdəliklərin icrasının təmin edilməsinin digər üsulundan – borclunun 

əmlakının saxlanmasından istifadə etməlidir. MM-nin 468-ci maddəsinə 

(―Saxlama anlayışı və onun əsasları‖) görə borcluya və ya borclunun 

göstərdiyi şəxsə verilməli əmlak kreditorda olduqda, əgər borclu həmin 

əmlakı ödəmək və ya kreditora bununla bağlı xərclərin və digər zərərin 

əvəzini ödəmək öhdəliyini vaxtında icra etməzsə, kreditorun həmin əmlakı 

müvafiq öhdəlik icra edilənədək saxlamaq ixtiyarı vardır. Əmlakın və ya ona 

çəkilən xərclərin və digər zərərin əvəzinin ödənilməsi ilə bağlı olmasa da, 

tərəfləri sahibkarlar kimi fəaliyyət göstərən öhdəlikdən əmələ gələn tələblər 

də əmlakın saxlanması ilə təmin edilə bilər. Kreditor onda olan əmlakı həmin 

əmlak kreditorun sahibliyinə daxil olduqdan sonra əmlaka hüquqları üçüncü 

şəxsin əldə etməsinə baxmayaraq saxlaya bilər. Göstərilən maddənin 

qaydaları, əgər müqavilədə ayrı şərt nəzərdə tutulmayıbsa, tətbiq edilir. 
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Göründüyü kimi, məsələyə məhz bu cür yanaşma həm qanunidir, həm 

də komisyonçunun maraqlarına tam cavab verir, çünki digər kreditorların 

komitentə qarşı tələbləri olsa belə, komisyonçunun müvafiq öhdəlik icra 

edilənədək əşyanı saxlamaq ixtiyarı vardır. 

Komisyonçunun məhz borclunun əmlakının saxlanması üsulundan 

istifadə etməsinin məqsədəuyğunluğu komisyonçunun sahibliyində komitentə 

mənsub olan rəsmi reyestrdə qeydə alınmalı olan daşınar əşya (məsələn, 

avtomobil) olduqda özünü daha qabarıq şəkildə təsdiqləyir. Məlum olduğu 

kimi, həmin əşyaların təminat kimi çıxış etməsi girov deyil, ipoteka adlanır 

(MM-nin 269.4-cü maddəsi, ―İpoteka haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 1.0.1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 aprel 

2007-ci il tarixli 564 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş ―Daşınar əmlakın rəsmi 

reyestrləri, onların tərtib edilməsi və aparılması Qaydaları‖nın 2.14-cü 

bəndi). Deməli, şərh edilən maddə həmin əşyalara şamil edilmir. Buna görə 

də rəsmi reyestrdə qeydə alınan daşınar əşyalara dair komisyonçunun 

maraqları təmin olunmur. Lakin borclunun əmlakının saxlanması üsulu hər 

hansı daşınar əşyaya aiddir. Madam ki, belədir, məsələnin məhz bu cür 

qoyuluşu komisyonçunun maraqlarına tam cavab verir. 

 

3. Lakin bizim mülahizələrə baxmayaraq, şərh edilən bəndə görə 

komisyonçunun hər hansı komisyon əqdindən və ya əvvəlki komisyon 

əqdlərindən komitentə qarşı əmələ gəlmiş tələbləri (MM-nin 820.2-ci 

maddəsinə görə isə həmçinin komisyon əqdinin icrası əsasında üçüncü şəxsə 

qarşı mövcud olan tələblər də – Bax həmin maddənin şərhinə) girovla təmin 

edilir. Girov predmeti komisyon malıdır. 

MM-nin 271.1-ci maddəsinə əsasən əşyanı girov qoyan yalnız onun 

mülkiyyətçisi ola bilər. Lakin komitentin malın mülkiyyətçisi olub-

olmamasını müəyyənləşdirmək komisyonçunun vəzifəsi deyil. Buna görə də 

şərh edilən bəndə görə komisyon malının komitentin mülkiyyətində olmadığı, 

lakin komisyonçunun həmin malı onun komitentə mənsub olduğunu vicdanlı 

qəbul etdiyi halda da komisyonçu bu mala girov hüququnu əldə edir. 

 

820.2. 

 

MM-nin 820.1-ci maddəsi komisyonçunun komisyon malına dair 

girov hüququnun yalnız komitentə qarşı olduğunu təsbit edir. Şərh edilən 

bəndə görə isə bu girov hüququ həmçinin komisyon əqdinin icrası əsasında 

üçüncü şəxsə qarşı mövcud olan tələblərin də təminat üsuludur. Düzdür, şərh 

edilən bənd bu fikri anlaşılmaz şəkildə ifadə edir: ―Komisyonçu komisyon 

əqdinin icrası əsasında üçüncü şəxsə qarşı mövcud olan tələblər üzrə təminat 

ala bilər‖. Təbii ki, hər bir şəxs hər hansı öhdəliyin kontragent tərəfindən 



 243 

təmin edilməsini tələb edə bilər və şərh edilən bənd bu adi fikri ifadə etmək 

istəmir. İfadə edilən fikir məhz komisyon malın girovunu nəzərdə tutur. 

Analoji müddəa Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 399-cu 

maddəsində də mövcuddur. 

 

Maddə 821. Komissiya müqaviləsinə xitam verilməsi 

 

821.1. Komisyonçunun öldüyü halda komissiya müqaviləsinə 

xitam verilir. 

821.2. Komissiya müqaviləsinin iştirakçıları istənilən vaxt 

müqaviləni ləğv edə bilərlər. Əgər müqavilənin ləğvinə dair komitent 

bildiriş verirsə, komisyonçunun çəkdiyi xərclərin əvəzini ona ödəməlidir. 

 

Komissiya müqaviləsinin məzmunu kimi, ona xitam vermə rejimi də 

bu öhdəlik növünün əsas xüsusiyyəti olan fidusiarlığı əks etdirir. 

 

821.1. 

 

1. Şərh edilən bənd komissiya müqaviləsinə avtomatik olaraq xitam 

verilməsinin yalnız bir əsasını müəyyən edir: komisyonçunun ölümü. Bu 

fiziki şəxs olan komisyonçuya aiddir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, 

komisyonçu olan hüquqi şəxs ləğv edildikdə də həmin müqaviləyə avtomatik 

olaraq xitam verilir. Bu həm MM-nin 559-cu maddəsindən (―Hüquqi şəxsin 

ləğvi nəticəsində öhdəliyin xitamı‖) irəli gəlir. 

 

2. Şərh edilən bənddən dolayısı ilə bir nəticə də hasil olur: fiziki şəxs 

olan komitentin ölümü və ya hüquqi şəxs olan komitentin ləğvi komissiya 

müqaviləsinə xitam vermir və komitentin hüquq və vəzifələri onun varislərinə 

keçir. 

 

821.2. 

 

1. Komissiya müqaviləsinin fidusiarlığı öhdəliklər və xüsusilə 

müqavilə öhdəlikləri üçün qeyri-adi olaraq birtərəfli qaydada istənilən vaxt 

ləğv edilməsinin təsbitində özünü daha qabarıq nümayiş etdirir. Tərəflərin bu 

hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına dair hər hansı razılaşma əhəmiyyətsizdir. 

 

2. Komissiya müqaviləsinin birtərəfli ləğvinin yalnız bir nəticəsi 

müəyən edilir: əgər müqavilənin ləğvinə dair komitent bildiriş verirsə, 

komisyonçunun çəkdiyi xərclərin əvəzini ona ödəməlidir. 
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Lakin MM-nin 786.1-ci maddəsi (Bax həmin maddənin şərhinə) ilə 

analogiya üzrə hesab edirik ki, birtərəfli qaydada ləğv edilən komissiya 

müqaviləsi üzrə onu birtərəfli qaydada ləğv edən tərəf bunun nəticəsində 

digər tərəfin düşdüyü zərərin əvəzini ona ödəməlidir, bu şərtlə ki, 

müqavilənin ləğvinə səbəbin bilavasitə həmin digər tərəfin hərəkəti 

nəticəsində baş verdiyini və ya həmin hərəkətlərlə bağlı olduğunu sübut 

etməsin. Yəni həmin digər tərəfin təqsiri olmadıqda müqaviləni birtərəfli 

qaydada ləğv edən tərəf zərərin əvəzini ödəməlidir. 

Misal üçün Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 1003-1004-cü 

maddələri bu kontekstdə tərəflərin maraqlarını qoruyur. Məsələn, komitent 

komissiya müqaviləsinə xitam verərkən komisyonçuya bununla dəyən zərərin 

əvəzini ödəməlidir. Müddətli komissiya müqaviləsinə isə komisyonçu 

ümumiyyətlə vaxtından əvvəl birtərəfli qaydada xitam verə bilməz. Müddətsiz 

komissiya müqaviləsinə isə komisyonçu 30 gün qabaqcadan müvafiq 

xəbərdarlıq verməklə birtərəfli qaydada xitam verə bilər. 
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45-ci fəsil. SAXLAMA 

 

 

 1. Saxlama xidməti ən qədim əqd növlərindən biridir. Bəlkə də 

saxlama xronoloji baxımdan hətta ən birinci əqd növüdür. Çünki etibara 

əsaslanan bu xidmət növü ilk dövrlərdə yalnız yardım xarakteri daşımış və 

hüquq normaları ilə deyil, mənəvi dəyərlərlə tənzimlənmişdir. Təbii ki, həmin 

səbəbdən bu xidmət əvəzsiz qaydada göstərilirdi. Saxlamanın əvəzsizliyi 

prezumpsiyası indi də mövcuddur. 

 Hətta qədim dövrün ən inkişaf etmiş hüquq sistemi olan və dəqiq 

hüquqi terminologiyası ilə bizi indi də valeh edən Roma hüququ da, digər 

öhdəlik növlərindən fərqli olaraq, saxlamanı (depositum) tənzimləyərkən 

mənəvi kateqoriyalardan istifadə edirdi. Belə ki, məsələn, Romada 

saxlamanın depositum miserabile adlı növü var idi. Bu cür saxlamaya ehtiyac 

qarşısıalınmaz qüvvə (məsələn, yanğın, müharibə, üsyan və s.) nəticəsində 

yaranırdı. Vətəndaşlar özlərinin qoruya bilmədikləri əmlaklarını başqasına 

saxlamaya verməyə məcbur olurdular. Bu halda saxlayıcının saxlama üzrə 

öhdəliyinin yerinə yetirilməsinin təminatı qismində onun şərəfsizlikdə 

(infamia) ittiham edilməsi təhlükəsi çıxış edirdi. Bundan başqa saxlamanın bu 

növü üzrə saxlayıcının öhdəliyini pozması onun tərəfindən saxlama predmeti 

olan əşyanın ikiqat dəyərinin ödənilməsi ilə nəticələnirdi. 

 Eyni zamanda Roma hüququnun saxlama üçün müəyyən etdiyi ümumi 

yanaşma (prinsip və qaydalar) o dərəcədə təkmil idi ki, nəinki ənənəvi olaraq 

kontinental (roman-alman) hüquq sistemində, hətta ingilis-amerikan hüquq 

sistemində də demək olar ki, dəyişməz olaraq qalmışdır. Bununla belə, hüquq 

mənbələri baxımdan bu sistemlər arasındakı ənənəvi fərqlər saxlama 

müqaviləsi üzrə də qalmaqdadır. 

Belə ki, kontinental hüquq sistemi qrupuna daxil olan ölkələrdə 

saxlama müqaviləsi mülki məcəllələrdə tənzimlənir: məsələn, Fransa Mülki 

Məcəlləsinin 1915-1948-ci maddələri, Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 688-

704-cü maddələri, İsveçrə Öhdəlik Qanununun 363-379-cu maddələri və s. 

Sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində bağlanan saxlama müqaviləsi isə dualistik 

özəl hüquqlu ölkələrdə ticarət məcəllələri ilə də tənzimlənir: məsələn, 

Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 419-422-ci maddələri və s. 

 İngilis-amerikan hüquq sistemi ölkələrində saxlama müqaviləsi əsasən 

məhkəmə təcrübəsinin formalaşdırdığı hüquq normaları ilə tənzimlənir. Bu 

ölkələrdə saxlama müqaviləsi daha geniş mənalı ―asılı saxlama‖ (bailment) 

institutunun növü hesab edilir. Anbarlarda saxlamanın geniş yayıldığı ABŞ-da 

müvafiq müqavilə ABŞ-ın Vahid Ticarət Məcəlləsinin 7-ci bölməsi (―Anbar 

şəhadətnamələri, konosamentlər və digər əmtəə sənədləri‖) əsasında 

tənzimlənir. 
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Saxlama müqaviləsinin Azərbaycan Respublikasında tənzmi də Roma 

hüququna söykənir və beləliklə də bu məsələdə xarici ölkələrin 

qanunvericiliyi ilə bizdə oxşarlıq çoxdur. Təbii ki, bu fəslin şərhi zamanı biz 

Roma hüququna və xarici təcrübəyə dəfələrlə müraciət edəcəyik. 

 

 2. Əfsuslar olsun ki, saxlamanın milli hüquqda tənziminin Roma 

hüququna söykənməsi və xarici təcrübəyə çox yaxın olması terminoloji 

qarışıqlığın qarşısnı ala bilməyib. Məlum olduğu kimi, mövcud MM qüvvəyə 

minənədək qüvvədə olmuş Azərbaycan SSR-nin 1964-cü il 11 sentyabr tarixli 

Mülki Məcəlləsinin şərh edilən müqavilə növünü tənzimləmiş 39-cu fəsli 

―Saxlanc‖ adlanırdı. Müvafiq olaraq tərəflər ―saxlayan‖ və ―saxlanca verən‖ 

adlanırdı. ―Saxlama‖ adlanan şərh edilən fəsildə isə tərəflər müvafiq olaraq 

―yük götürən/saxlayıcı‖ və ―yük verən/tapşıran‖ adlanır. Şərh edilən fəslin 

terminologiyasının qüsurlarına MM-nin 822-ci maddəsinin şərhində (Bax 

həmin şərhə) geniş toxunacağıq. İndi isə qeyd edək ki, mövcud MM-də də 

saxlanc terminindən istifadə olunur. MM-nin 301-ci maddəsinə (―Saxlanc‖) 

əsasən saxlanc elə girovdur ki, onun predmeti girov saxlayanın sahibliyinə 

verilir. Bu zaman girovun digər növü olan əşyanın lombardda girovu da 

faktiki olaraq saxlanc hesab olunur (MM-nin 302.3-cü maddəsi). 

Hazırda bizi başqa məsələ narahat edir: mövcud 

qanunvericiliyimizdə, o cümlədən MM-nin qəbul edilməsi (28 dekabr 1999-

cu il) və qüvvəyə minməsindən (1 sentyabr 2000-ci il) sonra qəbul edilən 

normativ-hüquqi aktlarda da, şərh edilən müqavilə növü ―saxlama‖ ilə yanaşı 

bəzən həm də Azərbaycan SSR-nin 1964-cü il 11 sentyabr tarixli Mülki 

Məcəlləsində olduğu kimi və mövcud MM-də girovun növlərindən biri kimi 

―saxlanc‖ adlanır. Belə ki, məsələn, 16 yanvar 2004-cü il tarixli ―Banklar 

haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 32.1.12, 41.1 və 41.2-ci 

maddələrində müştərinin əmlakının saxlanca qəbul edilməsi bank 

fəaliyyətinin növlərindən biri hesab olunur. 27 dekabr 2001-ci il tarixli 

―Məhkəmə qərarlarının icrası haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 45.3, 45.7, 46.2, 46.3 və 56.3-cü maddələrində tələbin borclunun 

əmlakına yönəldimləsi dedikdə onun saxlancda olan əmlakı da başa düşülür. 

10 iyun 2005-ci il tarixli ―Qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında‖ 

Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.0.3 və 18.3.2-ci maddələrində 

müvafiq kontekstlərdə qiymətli metallar və qiymətli və daşların saxlanc 

yerləri ifadəsindən istifadə olunur. 29 dekabr 2006-cı il tarixli ―Teatr və teatr 

fəaliyyəti haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 11.1.2-ci 

maddəsində teatrın vəzifələrindən biri kimi müvəqqəti saxlanc üçün 

tamaşaçılardan alınmış əmlakın qorunmasını təmin etmək göstərilir. Nəhayət, 

xüsusi ilə vurğulamaq lazımdır ki, 10 iyun 1997-ci il tarixli Azərbaycan 

Respublikasının Gömrük Məcəlləsində (məsələn, 19, 32, 35, 39, 40, 41, 42, 



 247 

47-ci və digər maddələr) ―saxlanc‖ sözündən istifadə edildiyi üçün gömrük 

qanunvericiliyinə daxil olan çoxsaylı normativ-hüquqi aktlarda da saxlama 

məhz ―saxlanc‖ adlanır: məsələn, 8 may 2007-ci il tarixli ―Diplomatik poçtun 

və konsul valizinin, həmçinin xarici şəxslərin ayrı-ayrı kateqoriyaları 

tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən güzəştli qaydada 

keçirilən mal və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük 

nəzarəti Qaydaları‖, 31 oktyabr 2006-cı il tarixli ―Fiziki şəxslər tərəfindən 

Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən xidməti və mülki 

silahların, onların döyüş sursatlarının gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük 

nəzarəti Qaydaları‖, 17 avqust 2005-ci il tarixli ―Azərbaycan Respublikasının 

gömrük sərhədindən tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan malların 

keçirilməsi zamanı gömrük nəzarətinin aparılması Qaydaları‖ və s. 

Təbii ki, eyni müqavilə növünün müxtəlif normativ-hüquqi aktlarda 

fərqli cür adlandırılması müsbət hal deyil və qanunvericiliyin tətbiqində 

müəyyən problemlər yarada bilər. Belə ki, məsələn, saxlama üzrə gömrük 

münasibətlərinin hər hansı tərəfi şərh edilən fəslin müddəalarının tətbiqinə 

etiraz edə bilər, çünki gömrük qanunvericiliyində saxlama deyil, saxlanc 

münasibətləri tənzimlənir. Buna görə də saxlama müqaviləsi üzrə 

qanunvericilik texnikasının başlıca prinsiplərindən biri olan vahid 

terminologiya tətbiq edilməlidir. 

Vahid terminologiyanın təsbit edilməsi zamanı məsələyə kompleks 

şəkildə baxmaq lazımdır. Şərh edilən müqavilə növünü hansı terminlə ifadə 

etmək daha yaxşı olardı: ―saxlama‖, yoxsa ―saxlanc‖? Bəlkə ümumiyyətlə 

başqa terminə müraciət etmək məqsədəuyğundur? 

 

3. Əvvəla, qeyd etmək lazımdır ki, ―saxlama‖ və ―saxlanc‖ sözlərinin 

kökü eyni olduğu üçün onlardan hər hansının seçilməsi prinsipial deyil. 

Müqavilənin necə adlandırılmasından asılı olmayaraq onun mahiyyəti bir 

tərəfin digərinin əşyasının saxlanılmasından ibarət olacaq və bu zaman birinci 

tərəfin adının ―saxlayan‖ (Azərbaycan SSR-nin 1964-cü il 11 sentyabr tarixli 

Mülki Məcəlləsində olduğu kimi) və ya ―saxlayıcı‖ (hazırkı MM-də olduğu 

kimi) olması müqavilənin adı ilə bağlı olmayacaq, çünki hər iki termin həm 

―saxlama‖ya, həm də ―saxlanc‖a tam uyğundur. 

Əslində, ―saxlamaq‖ sözünün özü nəinki dilimizdə və 

qanunvericiliyimizdə, hətta MM-nin özündə belə birmənalı deyil. Belə ki, 

MM-də ―saxlamaq‖ sözü şərh edilən fəslin mənası ilə yanaşı müxtəlif 

formalarda şərti olaraq 13 mənada (bu mənaların özünün də rəngarəng 

çalarları var) istifadə edilir: 

1) ―Qalmaq‖ mənasında – məsələn, MM-nin 157.7-ci maddəsində 

deyilir: ―Vicdanlı sahib əmlaka zərər yetirmədən ondan ayrıla bilən öz 

yaxşılaşdırmalarını özündə saxlaya bilər‖. Analoji mənada istifadənin digər 
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misalları MM-nin 174.1, 305, 306.1, 381,  685.1, 1033.7 və 1076-4.3-cü 

maddələrində də mövcuddur. 

2) ―Bütün lazım olanlarla təmin etmək‖ mənasında – məsələn, MM-

nin 35.7-ci maddəsində deyilir: ―Qəyyumlar və himayəçilər öz 

qəyyumluğunda və ya himayəsində olanların saxlanması, onlara baxılmasının 

və onların müalicəsinin təmin edilməsi, onların təhsil alması və 

tərbiyələnməsi qayğısına qalmağa, onların hüquq və mənafelərini qorumağa 

borcludurlar‖. Analoji mənada istifadənin digər misalları MM-nin 36.1, 152.7, 

152.11, 213.8, 217, 226.1, 203.3.4, 208, 257.1, 267.3, 1065, 1131, 1111.1 və 

1161-ci maddələrində də mövcuddur. 

3) ―Əvvəlki kimi mövcud olmaq‖ mənasında – məsələn, MM-nin 180.3-cü 

maddəsində deyilir: ―Özbaşına tikintiyə mülkiyyət hüququ məhkəmə tərəfindən o 

şəxs üçün tanına bilər ki, tikinti aparılmış torpaq sahəsi onun mülkiyyətində 

olsun. Əgər tikintinin saxlanması digər şəxslərin hüquqlarını və qanunla qorunan 

mənafelərini pozursa və ya fiziki şəxslərin həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə 

yaradırsa, göstərilən şəxsin özbaşına tikintiyə mülkiyyət hüququ tanına bilməz‖. 

Analoji mənada istifadənin digər misalları MM-nin 28.6, 37.1, 86.1, 90.8, 114.2, 

116.1, 117.3, 149.2, 192.5, 204.2, 215.3.1, 228.5, 236.7, 255.7, 262.5, 266.2, 363, 

366.2, 390.2, 403.4, 447.6, 547, 606, 623.2, 660.5, 667.2, 671, 677.2, 701.1, 

708.1, 722.4, 795.1.2, 859.4, 881.2.1, 925.5.1, 925.5.3, 989.3, 1051.2.1, 1121.2 

və 1177-ci maddələrində də mövcuddur. 

4) ―Başqasının (o cümlədən borclunun) əşyasını qaytarmamaq‖ 

mənasında – məsələn, MM-nin 468.1-ci maddəsində deyilir: ―Borcluya və ya 

borclunun göstərdiyi şəxsə verilməli əmlak kreditorda olduqda, əgər borclu 

həmin əmlakı ödəmək və ya kreditora bununla bağlı xərclərin və digər zərərin 

əvəzini ödəmək öhdəliyini vaxtında icra etməzsə, kreditorun həmin əmlakı 

müvafiq öhdəlik icra edilənədək saxlamaq ixtiyarı vardır‖. Yeri gəlmişkən, 

MM-nin 24-cü fəslinin (―Öhdəliklərin icrasının təmin edilməsi‖) 468-469-cu 

maddələri daxil edən 3-cü paraqrafı ―Saxlama‖ adlanır və öhdəliklərin 

icrasının təmin edilməsinin qeyd edilən üsulunu tənzimləyir. Başqa sözlə, şərh 

edilən fəsil və həmin paraqrafın adı tam üst-üstə düşür, bu isə qanunvericilik 

texnikası baxımdan yolverilməz haldır. Analoji mənada istifadənin digər 

misalları MM-nin 177, 376, 449.1, 460.1, 697.1, 697.2, 705 və 722.1-ci 

maddələrində də mövcuddur. 

5) ―Gizlətmək‖ mənasında – məsələn, MM-nin 361.3-cü maddəsində 

deyilir: ―Kommersiya təmsilçisi ticarət əqdləri barəsində ona bəlli olmuş 

məlumatların sirrini ona verilmiş tapşırığı icra etdikdən sonra da saxlamağa 

borcludur‖. Analoji mənada istifadənin digər misalları MM-nin 811.3 və 

1078-47.5-ci  maddələrində də mövcuddur. 

6) ―Olmaq‖ mənasında – məsələn, MM-nin 424.1-ci maddəsində 

deyilir: ―Müqavilə dəyişdirilərkən tərəflərin öhdəlikləri dəyişdirilmiş şəkildə 
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saxlanılır‖. Analoji mənada istifadənin digər misalları MM-nin 135.11, 588.2, 

688.1, 720.1.2 və 802.1.5-ci maddələrində də mövcuddur. 

7) ―Lazimi səviyyədə olmaq‖ mənasında – məsələn, MM-nin 39.3-cü 

maddəsində deyilir: ―Məişət tələbatının saxlanmasına və ödənilməsinə 

yönəldilən məişət əqdlərini və başqa əqdləri patron (köməkçi) fiziki şəxsin 

razılığı ilə bağlayır‖. Analoji mənada istifadənin digər misalı MM-nin 

235.1.1-ci maddəsində də mövcuddur. 

8) ―İcrasının təmin edilməsi üsulu girov və ya ipoteka olan öhdəlik 

üzrə kreditor‖ mənasında, yəni ―girov saxlayan‖ (MM-nin 101.2, 236.6, 

269.1, 269.5, 269.7, 269.8, 269.10, 272, 273, 277.2, 278, 279, 281.2, 282.3, 

283.1, 283.2, 283.3, 284.2, 284.3, 285.2, 285.3, 285.4, 286, 288, 289.1, 290.1, 

290.2, 290.4, 291.1, 293.1, 293.1.3, 293.2, 294.2, 295, 296.1, 298.1, 298.2, 

299.2, 301, 303.5. 305, 306.4, 475.1, 909.2, 927.3 və 1076-2.1-ci maddələri) 

və ya ―ipoteka saxlayan‖ (MM-nin 269.7, 269.8, 269.10, 272, 273, 307.6, 

312.1, 312.2, 312.3, 312.4, 313, 314, 315.1, 315.2, 316, 317.1, 319.1, 319.2, 

319.4, 319.5, 319.6, 320 və 323-1-ci maddələri). Məlumdur ki, bizim MM 

yalnız terminologiya sistemsizliyi baxımdan deyil, həm də stilistik və 

qrammatik səhvlər baxımdan çox qüsurludur. Buna bariz misal MM-nin 

1078-2-ci maddəsində ―girov saxlayan‖ ifadəsinin ―girovsaxlayan‖, ―ipoteka 

saxlayan‖ ifadəsinin isə ―ipotekasaxlayan‖ yazılmasıdır. 

9) ―Veksel üzrə kreditor‖ mənasında, yəni ―veksel saxlayan‖ (MM-nin 

1013.3, 1014.1, 1015.2, 1019, 1020.1, 1021, 1028.1, 1028.2, 1029.1, 1030.1, 

1031.1, 1031.2, 1032.5, 1034.1, 1035.1, 1035.2, 1036.1, 1036.2, 1036.5, 1037, 

1040, 1042, 1043.1, 1043.3 və 1046.2-ci maddələri). Yuxarıda qeyd edilən qüsur 

burada da mövcuddur – MM-nin 1036.5, 1048-1.7, 1048-1.10, 1048-1.11 və 

1048-2.1-ci maddələrində ―veksel saxlayan‖ əvəzinə ―vekselsaxlayan‖ yazılıb. 

10) ―Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin aparılması üzrə fəaliyyəti 

həyata keçirən şəxs‖ mənasında, yəni ―reyestrsaxlayıcı‖ (MM-nin 106-1.6.2, 

106-2.2, 1078-33.8 və 1078-34.2-ci maddələri). 

11) ―Qiymətli kağızlar üzrə hüquq sahibinin tapşırığı ilə və onun 

xeyrinə qiymətli kağız sahiblərinin reyestrində qeydə alınmış və bu qiymətli 

kağızların hüquqi mülkiyyətçisi olmayan şəxs‖ mənasında, yəni ―nominal 

saxlayıcı‖ (MM-nin 107-1.4, 992-1.6, 992-1.13, 1078-22.2, 1078-33.8, 1078-

34.3, 1078-34.10, 1078-34.11, 1078-34.12, 1078-34.13, 1078-34.14, 1078-

34.15 və 1078-34.16-cı maddələri). Burada ―nominal sahib‖ ifadəsi, 

fikrimizcə, daha məqbul olardı. 

12) ―Pul vəsaitinin bank hesabında uçotu‖ mənasında – məsələn, MM-

nin 304-cü maddəsində deyilir: ―Girov predmeti olan pul vəsaiti bankın və ya 

notariusun depozit hesabında saxlanılır‖. Analoji mənada istifadənin digər 

misalları MM-nin 688.2, 941.4, 941.7 və 969.2.1-ci maddələrində də 

mövcuddur.  
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13) Anlaşılmaz mənada – MM-nin 782.4-ci maddəsində (Bax həmin 

maddənin şərhinə) deyilir: ―Vəkalət alanın ödəmə qabiliyyətinin olmadığı halda 

vəkalət verən saxlama hüququnu vəkalət alan üçün saxlamaqla, ondan öz 

adından, lakin vəkalət verənin hesabına əldə etdiyi daşınar əşyaları verməyi 

tələb edə bilər‖; MM-nin 807.0.2-ci maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) 

deyilir: ―Əgər konsessioner müştərilər və (və ya) tapşıran qarşısında 

öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün anbar saxlamalı olmuşdursa, tapşıran onun 

anbarında qalan malları satın almağa borcludur‖. Bu maddələrdə 

qanunvericinin nə demək istədiyini yalnız təxmini başa düşmək mümkündür. 

 

4. Nəzərə alsaq ki, MM Azərbaycan Respublikasının normativ-hüquqi 

aktlarından biridir, ―saxlamaq‖ sözünün digər qanunvericilik aktlarında da 

sadalanan, habelə başqa mənalarda istifadəsi şübhə doğurmur. Bu isə o 

deməkdir ki, hətta MM-də terminoloji vahidliyə nail olunsa belə, digər 

normativ-hüquqi aktlarda ―saxlamaq‖ sözündən fərqli istifadə hallarına yenə 

də rast gəlinəcək. 

Əslində,  MM-nin özündə də ―saxlamaq‖ sözündən yalnız şərh edilən fəs-

lin mənasında istifadə edilməsinə nail olmaq çox çətindir, çünki sadalanan 13 

halda adekvat başqa sözün tapılması mümkün deyil. Deməli, nə ―saxlanc‖, nə də 

―saxlama‖ sözü şərh edilən fəslin adı ola bilməz. Başqa söz axtarmaq lazımdır. 

Belə bir sözdə dilimizdə var – ―əmanət‖! Əslində, xalqımız şərh edilən 

hüquqi münasibətləri elə məhz bu sözlə ifadə edir. Hətta deyilir ki, əmanətə 

xəyanət etmək olmaz və s. 

Düzdür, şərh edilən fəsil ―Əmanət‖ adlandırılsa, MM-nin ―Bank 

əmanəti‖ adlanan 51-ci fəsli ilə oxşarlıq yarana bilər. Hərçənd həmin fəslin 

adında söhbətin məhz bank əmanətindən getməsi vurğulanır. Bununla belə, iki 

müqavilənin eyni tipli olması haqda yanlış fikir yarana bilər. Əslində, bu 

müqavilələr tam fərqlidir. 

Xatırladırıq ki, MM-nin 944.1-ci maddəsinə görə bank əmanəti 

(depozit) müqaviləsinə görə bir tərəf (bank) başqa tərəfdən (əmanətçidən) və 

ya başqa tərəf (əmanətçi) üçün daxil olmuş pul məbləğini (əmanəti) qəbul 

edərək müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə və qaydada əmanət məbləğini 

əmanətçiyə qaytarmağı və onun üçün faizlər ödəməyi öhdəsinə götürür. 

Göründüyü kimi, bank əmanəti əvəzli öhdəlikdir, lakin göstərilən xidmətə 

görə haqqı pulu verən deyil, qəbul edən verir. Şərh edilən öhdəlik əvəzli 

olduqda isə göstərilən xidmətə görə haqqı əşyanı verən ödəyir. Deməli, bank 

əmanəti öhdəliyinin konstruksiyası borc (kredit) müqaviləsinə uyğundur 

(MM-nin 37-ci fəsli ―Borc‖). Başqa sözlə, bank əmanəti borc müqaviləsinin 

növüdür və onun adında ―əmanət‖ sözünün olması onun tarixən məhz şərh 

edilən öhdəlikdən yaranması ilə bağlıdır. Təsadüfi deyil ki, xaricdə və 

həmçinin bizdə bank əmanətini ―bank depoziti‖ də adlandırırlar. Məlumdur ki, 
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ki latın mənşəli ―depositum‖ sözü məhz şərh edilən öhdəliyi ifadə edir. 

Hazırda isə müştərinin faiz almaq müqabilində banka verdiyi pul məbləğinin 

―əmanət‖, yaxud ―depozit‖ adlandırılmasına heç bir əsas yoxdur. Bununla 

belə, ənənəyə sadiqlik naminə bu adlardan istifadə edilir. 

Lakin hesab edirik ki, şərh edilən öhdəliyin həqiqi adının özünə 

qaytarılması naminə MM-nin 51-ci fəslindən (və ona müvafiq qəbul edilmiş 

normativ-hüquqi aktlardan) ―əmanət‖ sözü çıxarılmalıdır. Onsuz da həmin 

fəsildə eyni mənalı həm ―əmanət‖, həm də ―depozit‖ sözlərindən istifadə 

edilir, bu isə qanunvericilik texnikası baxımdan düzgün deyil. Yaxşı olardı ki, 

həmin fəsil ―Bank depoziti‖ adlansın. Bu halda şərh edilən fəsli heç bir 

narahatçılıq olmadan ―Əmanət‖, öhdəlik üzrə tərəfləri isə ―əmanətçi‖ və 

―saxlayıcı‖ adlandırmaq olardı. 

Təklif edilən halda MM-nin 301-ci maddəsi (―Saxlanc‖) dəyişməz olaraq 

qalacaq, yəni ―saxlanc elə girovdur ki, onun predmeti girov saxlayanın 

sahibliyinə verilir‖. ―Saxlama‖ sözü isə əmanət və saxlanca aid olmayan bütün 

digər hallarda, o cümlədən MM-nin 24-cü fəslinin (―Öhdəliklərin icrasının təmin 

edilməsi‖) 468-469-cu maddələri daxil edən 3-cü paraqrafının (―Saxlama‖) 

mənasında (borclunun əmlakının saxlanması) tam sərbəst istifadə olunacaq. 

―Saxlamaq‖ sözü isə heç bir hüquqi anlayışı ifadə etmədən istənilən əqd (o 

cümlədən əmanət, saxlanc və s.) üzrə tərəflərin hərəkətlərini ifadə edəcək. 

Bununla belə, şərh edilən fəslin ―saxlama‖ adlanmasını rəhbər tutaraq, 

bundan sonra biz məhz bu termindən istifadə edəcəyik. 
 

 5. Təəssüf ki, şərh edilən fəsildə yalnız terminoloji problemlər deyil, 

həmçinin stilistik və texniki qüsurlar, habelə boşluqlar da mövcuddur. Eyni 

zamanda fəslin və onun paraqraflarının kompozisiya baxımdan qurulmasını 

düzgün hesab etmək olmaz. Qeyd edilən məsələlər fəslin şərhi zamanı geniş 

işıqlandırılacaq. 
 

6. Saxlama müqaviləsi üzrə bir tərəf (saxlayıcı) digərinə (tapşırana) 

xidmət göstərir. Bu zaman tapşıran istehlakçı, yəni şəxsi tələbatını ödəmək 

məqsədi ilə mal, iş və xidmətlərdən istifadə edən, onları alan, sifariş verən, 

yaxud almaq və ya sifariş vermək niyyəti olan şəxs olduqda yaranan 

münasibətlərə ―İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu da tətbir olunur. 

 

7. ―Beynəlxalq xüsusi hüquq haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 25.1.9-cu maddəsinə əsasən saxlama müqaviləsinin tərəfləri 

arasında həmin müqaviləyə tətbiq edilməli hüquq barədə razılıq olmadığı 

halda, müqaviləyə saxlayıcının təsis olunduğu, yaşadığı və ya əsasən fəaliyyət 

göstərdiyi ölkənin hüququ tətbiq edilir. 
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§ 1. Saxlama haqqında ümumi müddəalar 

 

 1. Saxlama müqaviləsinin bir sıra növləri mövcuddur. Şərh edilən 

fəsildə onların yalnız üçü xüsusi olaraq tənzimlənmişdir: 1) anbarda saxlama, 

2) mehmanxanada və restoranda saxlama, 3) konsiqnasiya anbarında saxlama. 

 Şərh edilən paraqraf isə saxlama müqaviləsi haqqında ümumi 

müddəaları təsbit edir. Beləliklə, bu müddəalar saxlamanın sadalanan üç 

növünə aid olmayan digər növlərə tətbiq edilir. Bununla belə, şərh edilən 

paraqraf saxlamanın sadalanan üç növünə də subsidiar qaydada tətbiq olunur. 

Düzdür, bu, yalnız MM-nin 827-ci maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) 

təsbit edilərək ancaq anbarda saxlama üçün nəzərdə tutulmuşdur. Lakin 

mehmanxanada və restoranda saxlamanın və konsiqnasiya anbarında 

saxlamanın da saxlama növü olduğu və bir fəslə daxil olduğu üçün şərh edilən 

fəsil subsidiar qaydada onlara da tətbir edilir. Başqa sözlə, əgər anbarda 

saxlama, mehmanxanada və restoranda saxlama və konsiqnasiya anbarında 

saxlamanı tənzimləyən müvafiq paraqraflarda fərqli qayda nəzərdə 

tutulmayıbsa, saxlamanın həmin növlərinə də şərh edilən paraqraf tətbiq edilir. 

  

2. Saxlama müqaviləsinin növləri müxtəlifdir. Onların bəzisi digər 

normativ-hüquqi aktlarla tənzimlənir. Belə ki, məsələn, nəqliyyat vasitəsinin 

duracaq və qarajda saxlanması Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 6 aprel 1999-cu il 60 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Nəqliyyat 

vasitələrinin duracaqları və qarajları haqqında nümunəvi Əsasnamə‖ ilə 

tənzimlənir. Qiymətli kağızların depozitarda saxlanılması isə Azərbaycan 

Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin 15 iyul 2005-ci il 

tarixli 109 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş ―Depozitar fəaliyyətin həyata 

keçirilməsi Standartları‖ ilə tənzimlənir. MM-nin 992-1.11-ci maddəsinə və 

həmin sənədin 2.1-ci bəndinə əsasən depozitar fəaliyyəti qiymətli kağızların 

saxlanması və onlara hüquqların, habelə öhdəliklərlə yüklənməsi faktlarının 

uçotu və təsdiq edilməsi üzrə xidmətlərin göstərilməsi üzrə peşəkar 

fəaliyyətdir. 

Ticarət gəmilərində yükün saxlanılması Azərbaycan Respublikasının 

Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsi ilə tənzimlənir. Konsulun Azərbaycan 

Respublikası vətəndaşlarına məxsus olan əşyaları saxlaması ―Azərbaycan 

Respublikasının Konsul Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında‖ 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir. Borclunun əmlakının 

saxlanılması ―Məhkəmə qərarlarının icrası haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir. Öhdəliyin icra predmetinin 

saxlanılması Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 sentyabr 

2000-ci il tarixli 167 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan 

Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında 
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Təlimat‖la tənzimlənir. Çatdırılması mümkün olmayan və paylanmayan poçt 

göndərişlərinin saxlanması ―Poçt rabitəsi haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir. 

 

3. Saxlama müqaviləsinin növlərindən biri kimi beynəlxalq 

müqavilələrin depozitarda saxlanılmasını da göstərmək olar. Belə ki, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 yanvar 2004-cü il tarixli 16 saylı 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi 

haqqında Əsasnamə‖nin 8.22-ci bəndinə əsasən  Azərbaycan Respublikasının 

Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının bağladığı beynəlxalq 

müqavilələrin depozitarisi funksiyalarını həyata keçirir, beynəlxalq 

müqavilələrin əsl nüsxələrinin (təsdiq edilmiş nüsxələrinin, rəsmi 

tərcümələrinin) saxlanılmasını, Nazirlikdə saxlancda olan sənədlərin uçotunu 

və istifadəsini təmin edir. Çoxtərəfli beynəlxalq müqavilələr isə adətən 

beynəlxalq təşkilatlara və ya xarici dövlətlərdən birinə saxlama üçün verilir. 

Məsələn, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 2003-cü il 31 

oktyabr tarixli 57/169 saylı Qətnaməsi ilə qəbul edilmiş ―Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyası‖nın 67-ci maddəsinin 3-cü 

bəndinə əsasən Konvensiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinə 

saxlanca təhvil verilir. «İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi 

haqqında Konvensiya‖nın 2004-cü il mayın 13-də Strasburq şəhərində 

imzalanmış 14 saylı Protokolunun 18-ci maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən 

ratifikasiya, qəbul və ya təsdiqə dair sənədlər Avropa Şurasının Baş katibinə 

saxlanca verilir. 5 oktyabr 1961-ci il tarixli «Xarici rəsmi sənədlərin 

leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Konvensiya»nın 10-cu maddəsinə əsasən 

Konvensiya Niderlandın Xarici İşlər Nazirliyinə saxlanca verilir. 

 

4. Saxlama müqaviləsinin xüsusi növlərindən biri öhdəliyə xitam 

vermək üçün icra predmetinin depozitə qoyulmasıdır (MM-nin 27-ci fəslinin 

2-ci paraqrafı ―Öhdəliyə depozitə qoyma nəticəsində xitam verilməsi‖). Belə 

ki, MM-nin 532-ci maddəsinə (―Öhdəliyə depozitə qoyma nəticəsində xitam 

verilməsi anlayışı‖) əsasən əgər kreditor icranın qəbulunu yubandırırsa və ya 

onun olduğu yer məlum deyildirsə, borclu icra predmetini saxlanmaq üçün 

məhkəməyə və ya notariata verə bilər, pulları və ya qiymətli kağızları isə 

notariusun depozit hesabına qoya bilər. Depozitə qoyma barəsində borclu 

ləngimədən kreditora bildiriş göndərməlidir. Əgər depozitə qoyulmuş əşyanın 

qaytarılması istisnadırsa, borclu öz öhdəliyindən azad edilir, çünki bu halda 

depozitə qoyma öhdəliyin kreditora icra edilməsinə bərabər tutulur. Əgər 

borclu öhdəliyi yalnız kreditor öz öhdəliyini icra etdikdən sonra icra 

etməlidirsə, kreditorun depozitə qoyulmuş əşyanı almaq hüququnu qarşılıqlı 

öhdəliyin icrasından asılı edə bilər. 
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MM-nin 533-cü maddədinə (―Depozitə qoyulmuş əmlakın kreditora 

verilməsi‖) görə məhkəmə və ya notarius depozitə qoyulmuş əmlakı kreditora 

verməlidir. Məhkəmə və ya notarius mühafizi seçir, sənədlər isə onda qalır. 

Depozitə qoyma öhdəliyin icra edildiyi yerdəki məhkəmədə və ya notariatda 

həyata keçirilməlidir. Əgər borclu depozitə qoymanı başqa yerdə həyata 

keçirərsə, kreditorun bununla əlaqədar düşə biləcəyi zərərin əvəzini 

ödəməlidir. Əgər depozitə qoyulmuş əşya məhkəməyə və ya notariata poçtla 

göndərilmişsə, depozitin qüvvədə olma müddəti əşyanın göndərilmək üçün 

poçta verildiyi tarixə keçirilir. 

MM-nin 534-cü maddəsinə (―Depozitə qoyulmaq üçün yararlı 

predmet‖) əsasən predmet saxlanmaq üçün yararlı olmalıdır. Tez xarab olan 

predmetlər saxlanmağa qəbul edilmir. Əgər öhdəlik predmeti olan daşınar 

əşya tez xarab olduğuna və ya saxlanması tənasübsüz surətdə yüksək xərclərlə 

bağlı olduğuna görə depozitə qoyulmaq üçün yararlı deyildirsə, borclu onu 

öhdəliyin icra yerində hərracdan sata bilər, satış pulunu isə depozitə qoya 

bilər. MM-nin 535-ci maddəsinə (―Saxlanma yeri‖) görə saxlanma icra 

yerində həyata keçirilməlidir. 

MM-nin 536-cı maddəsinə (―Kreditordan predmeti qəbul etməyin 

tələb olunması‖) əsasən məhkəmə və ya notarius predmetin saxlanmağa qəbul 

edildiyi barədə kreditora məlumat verir və predmeti qəbul etməyi ondan tələb 

edir. MM-nin 537-ci maddəsinə (―Saxlama ilə bağlı xərclərin ödənilməsi‖) 

görə saxlama ilə bağlı bütün xərclər kreditorun üzərinə düşür. 

MM-nin 538-ci maddəsinə (―Borclunun saxlanmağa verdiyi predmeti 

tələb etməsi‖) uyğun olaraq borclu saxlanmağa verdiyi predmetin kreditor 

tərəfindən qəbul edilənə qədər qaytarılmasını tələb edə bilər, bu şərtlə ki, lap 

əvvəldən o, qaytarmadan imtina etməmiş olsun. Borclu predmetin 

qaytarılmasını tələb edirsə, saxlama baş tutmamış sayılır. Kreditor 

predmetdən imtina edirsə və ya MM-nin 539-cu maddəsində (―İcra 

predmetinin saxlanma müddəti‖) müəyyənləşdirilən müddət qurtarmışsa, 

borclu təhvil verdiyi predmeti geri götürə bilər. Borclu predmeti geri 

götürürsə, saxlama xərcləri onun üzərinə düşür. MM-nin 539-cu maddəsinə 

(―İcra predmetinin saxlanma müddəti‖) əsasən məhkəmə və ya notarius icra 

predmetini üç ilədək müddətə saxlayır. Əgər həmin müddət ərzində kreditor 

predmeti qəbul etməzsə, bu barədə borcluya məlumat verilməklə, ondan təhvil 

verdiyi predmeti geri götürməsi tələb olunur. Borclu predmeti geri götürülmə 

üçün zəruri olan müddət ərzində almazsa, o, dövlət əmlakı sayılır. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 sentyabr 2000-ci il 

tarixli 167 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan Respublikasında 

notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat‖ın XI fəslinə 

əsasən MM-də nəzərdə tutulmuş hallarda notariuslar kreditora vermək üçün 

öz depozit hesablarına pul məbləğlərini və qiymətli kağızları qəbul edirlər. 
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Pul məbləğlərini və qiymətli kağızları öhdəliyin icrası yerindəki notarius 

depozitə qəbul edir. 

Notarius həmçinin vəsiyyətnamələri, habelə öhdəliyin icra predmetini 

saxlamaq üçün depozitə qəbul edir. Notarius pul məbləğlərini və qiymətli 

kağızları depozitə qəbul edərkən borcluya təklif edir ki, öz soyadını, adını, 

atasının adını (və ya təşkilatın adını) və ünvanını, pul məbləğləri və ya 

qiymətli kağızlar kimə verilmək üçün qoyulmuşsa, həmin şəxsin soyadını, 

adını, atasının adını və məlum olan son ünvanını, öhdəliyin hansı səbəblərə 

görə bilavasitə icra edilə bilmədiyini yazılı və ya şifahı bildirsin. Borclu 

həmçinin ödəniş barəsində əsasını və hesablaşmanı göstərə bilər. 

Notarius öhdəliyin predmetini (pul məbləğlərini, qiymətli kağızları) 

depozitə qəbul edərkən ödənişin əsaslarını, yəni kreditorun hüquqlarının və 

borclunun vəzifəsinin əmələ gəlməsi əsaslarını yoxlamır. Notarius depozitə 

pul məbləğləri və ya qiymətli kağızlar qoyan şəxsə ödəniş haqqında qəbz 

verir. Borclunun xahişi ilə ödəniş haqqında qeyd borcu müəyyən edən təqdim 

olunmuş sənəddə də yazıla bilər. Notarius pul məbləğlərinin və qiymətli 

kağızların daxil olması haqqında kreditora məlumat verir və kreditorun tələbi 

ilə bu pul məbləğini və ya qiymətli kağızları ona verir. Borclu kreditorun 

ünvanını göstərmirsə və bu ünvan notariusa məlum deyildirsə, borclu 

xəbərdar edilir ki, pulun və ya qiymətli kağızların ödənildiyi barədə kreditora 

məlumat vermək vəzifəsi borclunun öhdəsində qalır. Pul məbləğləri notariusa 

poçtla və kredit təşkilatından daxil olmuşsa, daxil olmuş məbləğdən lazımi 

qədər dövlət rüsumu tutulur, qalan məbləğ isə depozitə qəbul edilir. Pul 

məbləğlərinin və qiymətli kağızların onları depozitə (debitora) vermiş şəxsə 

qaytarılmasına yalnız xeyrinə haqq ödənilmiş şəxsin (kreditorun) yazılı 

razılığı ilə və ya məhkəmənin qərarına əsasən yol verilir. 

Depozit məbləğlərinin notariusun hesabında saxlanması aşağıdakı 

müddətlərdə məhdudlaşdırılır: 

1) fiziki şəxslərə verilməli olan depozit məbləğləri üç il saxlanılır;  

2) təsərrüfat hesablı dövlət müəssisələrinə və təşkilatlarına, habelə 

digər hüquqi şəxslərə verilməli olan depozit məbləğləri bir il saxlanılır;  

3) bu müddətlər kreditorun adına depozitə pul məbləğləri və ya 

qiymətli kağızlar verilməsi haqqında kreditora bildiriş göndərildiyi gündən 

hesablanır;  

4) dövlət büdcəsində və yerli büdcədə olan idarələrə verilməli depozit 

məbləğləri bu məbləğlərin verildiyi ilin dekabr ayının 31-dək, həll edilməmiş 

məhkəmə işləri üzrə depozitə verilmiş məbləğlər isə məhkəmənin qətnamə 

çıxardığı ilin dekabr ayının 31-dək saxlanılır.  

Tələb olunmayan depozit məbləğləri həmin müddət keçdikdən sonra 

dövlət büdcəsi mədaxilinə keçirilir. Tələb edilməmiş depozit məbləğləri 
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göstərilən müddətlər keçdikdən sonra bir aydan gec olmayaraq dövlət büdcəsi 

mədaxilinə keçirilməlidir. 

Notarius predmeti saxlamağa qəbul etdiyi barədə kreditora məlumat 

verir və predmeti ondan qəbul etməyi tələb edir. Borclu saxlanmağa verdiyi 

predmetin kreditor tərəfindən qəbul edilənə qədər qaytarılmasını tələb edə 

bilər, bu şərtlə ki, lap əvvəldən o, qaytarmadan imtina etməmiş olsun. Borclu 

predmetin qaytarılmasını tələb edirsə, saxlama baş tutmamış sayılır. Kreditor 

predmetdən imtina edirsə və ya 3 illik müddət qurtarmışsa, borclu təhvil 

verdiyi predmeti geri götürə bilər. Borclu predmeti geri götürürsə, saxlama 

xərcləri onun üzərinə düşür. Borclu predmeti geri götürülmə üçün zəruri olan 

müddət ərzində almazsa, o, dövlət əmlakı sayılır. 

 

Maddə 822. Saxlama müqaviləsi 

 

Saxlama müqaviləsinə görə bir şəxs (yük götürən, saxlayıcı) başqa 

şəxsin (yük verənin, tapşıranın) ona verdiyi daşınar əşyanı saxlamağı və 

müqavilənin qüvvəsi sona çatdıqda qaytarmağı öhdəsinə götürür. 

 

 1. Şərh edilən maddədə saxlama müqaviləsinə verilən anlayış ümumi 

qəbul olunmuşdur. Saxlama müqaviləsinin predmetini bir şəxsin hər hansı 

daşınar əşyanı digər şəxsin müvəqqəti sahibliyinə verməsi və müqavilə 

şərtlərinə əsasən ikinci şəxs tərəfindən geri qaytarılması təşkil edir. 

Göründüyü kimi, bu anlayış bir neçə elementlərdən ibarətdir: 1) müqavilənin 

subyektləri; 2) əşyaya dair tərəflərin hüquqları; 3) əşya; 4) əşyanın geri 

qaytarılması. Hər bir element tərəfimizdən ayrı-ayrılıqda təhlil ediləcək. 

 

 2. Saxlama müqaviləsinin tərəfləri kimi hər hansı fiziki və hüquqi 

şəxslər çıxış edə bilərlər. Eyni zamanda saxlamanın növündən asılı olaraq 

bəzi hallarda əşyanı saxlamaya qəbul edən tərəf qismində yalnız müəyyən 

şəxslər çıxış edə bilər. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulan hallarda isə onlar 

müvafiq lisenziyaya malik olmalıdır. Məsələn, ―Bəzi fəaliyyət növlərinə 

xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında‖ 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 sentyabr 2002-ci il tarixli 782 saylı 

Fərmanının 2 saylı Əlavəsinin 32-ci bəndinə əsasən gömrük anbarlarının, 

müvəqqəti saxlanc anbarlarının və sərbəst anbarların təsis edilməsi üçün 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin lisenziyası tələb 

olunur. 

Şərh edilən maddədə əşyanı saxlamaya verən tərəf yük verən və ya 

tapşıran, əşyanı saxlamaya qəbul edən tərəf isə yük götürən və ya saxlayıcı 

adlandırılır. Tərəflərin iki adlı olması nəinki MM, ümumiyyətlə normativ-

hüquqi akt üçün qeyri-adi və son nəticədə mənfi haldır. Qanunvericilikdə 
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vahid terminologiyanın istifadəsi çox vacib amildir. Əks halda 

anlaşılmazlıqlardan qaçmaq çox çətindir. Şərh edilən paraqrafın digər dörd 

maddəsinin (823-826 – Bax onların şərhinə) mətnində yalnız bu maddədəki 

ikinci terminologiyadan istifadə edilir: tapşıran və saxlayıcı. Hərçənd MM-

nin 823-825-ci maddələrinin (Bax həmin maddələrin şərhinə) adında yenə də 

ikili adlardan istifadə edilir. Bunun özü də müəmmalıdır. 

 Hesab edirik ki, tərəflərin yük verən və yük götürən adlandırılması 

məqsədəuyğun deyil. Yük daşıma müqaviləsinin, konkret olaraq yük 

daşınması müqaviləsinin (Bax MM-nin 46-cı fəslinin 2-ci paraqrafının 

şərhinə) predmeti olduğu üçün göstərilən terminologiyanın istifadəsi çaşqınlıq 

yarada bilər. Eyni zamanda tərəflərin adının iki sözdən ibarət olması da yaxşı 

hal deyil. Adətən mülki hüquq müqavilələrinin tərəflərinin adı bir sözdən 

ibarət olur: məsələn, satıcı və alıcı, sifarişçi və podratçı və s. Buna görə də 

şərh edilən maddənin digər terminləri olan saxlayıcı və tapşıran sözləri daha 

yaxşı təsir bağışlayır. 

 Əşyanı saxlamaya qəbul edən tərəfin saxlayıcı adlandırılması 

məqbuldur. Alternativ kimi ―saxlayan‖ sözü çıxış edə bilərdi (Azərbaycan 

SSR-nin 1964-cü il 11 sentyabr tarixli Mülki Məcəlləsində məhz bu termindən 

istifadə edilirdi), lakin bu halda ―girov saxlayan‖, ―ipoteka saxlayan‖ və 

―veksel saxlayan‖ kimi terminlərlə qarışıqlıq düşə bilər. 

 Əşyanı saxlamaya verən tərəfin tapşıran adlandırılması ilə isə tam 

razılaşmaq olmur. Burada istər istəməz tapşırıq müqaviləsi (Bax MM-nin 40-

cı fəslinin şərhinə) ilə assosiasiya yaranır. Düzdür, MM-nin 777.1-ci 

maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) tapşırığı verən tərəf ―tapşıran‖ 

deyil, ―vəkalət verən‖ adlandırılır. Amma razılaşmaq lazımdır ki, müqavilənin 

adına daha çox ―tapşıran‖ sözü uyğun gəlir. Buna görə də əşyanı saxlamaya 

verən tərəfin tapşıran adlandırılması məqsədəuyğun deyil. Alternativ kimi 

―saxladan‖ terminini göstərmək olar. Bununla belə, şərh edilən paraqrafın 

terminologiyasına uyğunluq naminə şərh zamanı biz tapşıran və saxlayıcı 

terminlərindən istifadə edəcəyik. 

  

 3. Hələ Roma hüququnda nəzərdə tutulurdu ki, tapşıran saxlamaya 

verilən əşyanın mülkiyyətçisi olmaya da bilər. Nəzərə alsaq ki, saxlama 

müqaviləsi ilə saxlayıcıya yalnız əşya üzərində sahiblik hüququ verilir, 

tapşıranın da əşyanın yalnız sahibi olması kifayətdir. Xatırladırıq ki, MM-nin 

159-cu maddəsinə (―Əşyaya sahiblik‖) əsasən sahiblik əşyaya faktik sahibliyə 

nail olmaqla əldə edilir. MM-nin 161-ci maddəsinə (―Özgə əşyasının sahibi və 

öz əşyasının sahibi‖) görə isə əşyanın mülkiyyətçisi hüququ ilə əşyaya sahib 

olan öz əşyasının sahibidir, əşyanın hər hansı başqa sahibi özgə əşyasının 

sahibidir. Əgər tapşıran saxlamaya verilən əşyanın vicdansız sahibidirsə (yəni 

MM-nin 157.5-ci maddəsinə uyğun olaraq sahibliyinin qanunsuz olduğunu 
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bilir və ya bilməlidirsə) və saxlayıcı bunu bilmirsə, təbii ki, bu halda saxlayıcı 

əşyanın vicdanlı sahibi olur. 

Saxlama müqaviləsinə əsasən saxlayıcı qismində hətta əşyanın 

mülkiyyətçisi də çıxış edə bilər. Roma hüququ buna imkan vermirdi. Lakin 

müasir dövrdə bu halın möcvud olması faktdır. Belə ki, məsələn, girov 

müqaviləsi üzrə əşya girov qoyanda qaldıqda, yəni sabit girov (MM-nin 305-

ci maddəsi ―Sabit girov‖). Bütövülkdə, girov müqaviləsi üzrə saxlama 

öhdəliyinin xüsusiyyətləri mövcuddur. MM-nin 283-cü maddəsinə (―Girov 

qoyulmuş əmlakın saxlanması və salamatlığı‖) əsasən girov qoyulmuş əşyanın 

kimdə olmasından asılı olaraq girov qoyan və ya girov saxlayan, əgər 

müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa: 

1) girov qoyulmuş əşyanı itirilmə və zədələnmə risklərindən onun tam 

dəyərində, əşyanın tam dəyəri girovla təmin edilən tələbin ölçüsündən 

artıqdırsa, tələbin ölçüsündən az olmayan məbləğdə sığorta etdirməlidir; 

2) girov qoyulmuş əşyanın salamatlığının təmin edilməsi, o cümlədən 

üçüncü şəxslərin qəsdlərindən və tələblərindən müdafiəsi üçün tədbirlər 

görməlidir; 

3) girov qoyulmuş əşyanın itirilməsi və ya zədələnməsi təhlükəsi 

yarandıqda digər tərəfi dərhal xəbərdar etməlidir. 

Girov saxlayan və girov qoyan digər tərəfdə olan girov qoyulmuş 

əşyanın mövcudluğunu, miqdarını, vəziyyətini və saxlanma şəraitini sənədlər 

üzrə və faktik surətdə yoxlaya bilərlər. Girov saxlayan öz vəzifələrini 

kobudcasına pozaraq girov qoyulmuş əşyanın itirilməsi və ya zədələnməsi 

təhlükəsini doğurduqda girov qoyan girova vaxtından əvvəl xitam verilməsini 

tələb edə bilər. 

Digər misal – borclunun əmlakının saxlanılması. Belə ki, ―Məhkəmə 

qərarlarının icrası haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 52-ci 

maddəsinə əsasən borclunun əmlakı saxlanmaq üçün onun özünə və ya 

məhkəmə icraçısı tərəfindən təyin olunmuş digər şəxslərə (saxlayıcıya) verilir. 

Əmlakı saxlamaq üçün qəbul edən saxlayıcıdan bu barədə qəbz alınır. 

Əmlakdan istifadə olunması onun məhvinə və ya dəyərinin azalmasına səbəb 

olmadıqda, saxlayıcı həmin əmlakdan istifadə edə bilər. Saxlayıcı borclunun 

özü və ya onun ailə üzvü (borclu hüquqi şəxs olduqda – onun işçisi) 

deyildirsə, əmlakın saxlanması üçün ona müvafiq haqq verilir. Bundan əlavə, 

saxlayıcının əmlakı saxlamaq üçün çəkdiyi xərclər, həmin əmlakdan istifadə 

olunmasına görə onun əldə etdiyi həqiqi fayda çıxılmaqla, ona ödənilir. 

 

4. Saxlamaya yalnız daşınar əşya verilə bilər. MM-nin 135.4-135.4-cü 

maddələrinə əsasən torpaq sahələri, yer təki sahələri, ayrıca su obyektləri, 

meşələr, çoxillik əkmələr, binalar, qurğular və torpaqla möhkəm bağlı olan 

digər əşyalar, yəni təyinatına tənasübsüz zərər vurulmadan yerinin 
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dəyişdirilməsi mümkün olmayan obyektlər daşınmaz əşyalardır. Daşınmaz 

əşyalara aid edilə bilməyən bütün əşyalar daşınar əşyalar sayılır. 

MM-nin 135.3-cü maddəsinə görə bitkilər və heyvanlar əşya deyildir. 

Onların hüquqi vəziyyəti xüsusi qanunlarla müəyyənləşdirilir. Əgər 

qanunvericilikdə ayrı qayda müəyyənləşdirilməyibsə, əşyaların hüquqi 

vəziyyəti bitkilərə və heyvanlara da şamil edilir. Bitki və heyvanların 

saxlanılmasına dair qanunvericilikdə ayrı qayda müəyyən edilmədiyi üçün bu 

paraqrafın müddəaları onların da saxlanılmasına tətbiq olunur. 

Saxlama predmetinin məhz daşınar əşyanın ola bilməsi hələ Roma 

hüququnda müəyyən edilmişdi. Düzdür, Roma hüququ saxlamanın sekvestr 

adlı növündə predmetin daşınmaz əşya ola bilməsini də nəzərdə tuturdu. 

Sekvestrin mahiyyəti mübahisəli əşyanın müvəqqəti olaraq üçüncü tərəfdə 

saxlanılmasından ibarətdir. Yekunda sekvestrə verilmiş əşya mübahisədən 

qalib çıxan tərəfə verilir. Hazırda sekvestr, məsələn, Rusiya Federasiyasının 

Mülki Məcəlləsində (926-cı maddə) mövcuddur. Düzdür, həmin Məcəllədə 

saxlamanın digər növləri üzrə predmetin mütləq olaraq daşınar əşya olması 

müəyyən edilmir. Lakin təcrübədə bu, məhz belə başa düşülür. 

Məlum olduğu kimi, MM-nin 139.2-ci maddəsinə görə daşınar əşyaya 

hüquqlar yalnız qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda dövlət qeydiyyatına 

alınmalıdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 aprel 2007-ci il tarixli 

564 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş ―Daşınar əmlakın rəsmi reyestrləri, 

onların tərtib edilməsi və aparılması Qaydaları‖nda müvafiq daşınar əşyalara 

(məsələn, nəqliyyat vasitələri, xidməti və mülki silah və s.) sahiblik 

hüququnun mütləq olaraq dövlət qeydiyyatına alınması nəzərdə tutulmayıb. 

Bununla belə, Qaydaların 1.2-ci bəndinə əsasən daşınar əmlakın reyestrlərinin 

tərtib edilməsi və aparılması hər bir növ daşınar əmlak, onun əmələ gəlməsi 

(istehsalı), həmin əmlak üzərində mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının əmələ 

gəlməsi, məhdudlaşdırılması (yüklənməsi), başqasına keçməsi və bu 

hüquqlara xitam verilməsi barəsində məlumatların reyestrlərə daxil 

edilməsindən, bu məlumatların təzələnməsindən və ya silinməsindən ibarətdir. 

Nəzərə alsaq ki, sahiblik hüququ da əşya hüququdur, aidiyyatı daşınar 

əşyalara dair saxlama müqaviləsinin müvafiq reyestrlərdə dövlət qeydiyyatına 

alınmasının zəruri olduğu nəticəsinə gəlmək olar. Lakin digər normativ-

hüquqi aktlarda və təcrübədə bu fikir təsdiqini hələlik tapmır. 

Hər bir halda Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 aprel 

1999-cu il 60 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Nəqliyyat vasitələrinin 

duracaqları və qarajları haqqında nümunəvi Əsasnamə‖sində nəqliyyat 

vasitələrinin duracaq və qarajlarda saxlanılması üçün qeydiyyat tələb 

olunmur. Düzdür, təcrübədə bu Əsasnaməyə ciddi riayət olunmur. 

Belə ki, Əsasnamənin 1-ci bəndinə əsasən duracaq – hərəkətsiz 

vəziyyətə gətirilmiş nəqliyyat vasitəsinin saxlandığı mühafizə olunan qapalı 
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ərazi, qaraj isə nəqliyyat vasitələrinin durması və parklanması üçün nəzərdə 

tutulan mühafizə olunan tikilidir. Duracaq və qarajlar fiziki və hüquqi şəxslər 

tərəfindən yaradıla bilər. Duracaq və qarajlar nəqliyyat vasitələrinin 

saxlanılması məqsədilə yol hərəkətinin təhlükəsizliyi təmin olunan, ətraf 

mühitin mühafizəsi və ictimai təhlükəsizlik tələblərinə cavab verən yerlərdə 

təşkil olunmalıdır. 

Əsasnamənin 2-ci bəndinə görə duracaq və qarajlar sutka ərzində 

fəaliyyət göstərirlər. Duracaq və qaraj məsul şəxslər tərəfindən mühafizə 

olunur. Duracaq və qarajın xidməti otağında iş vaxtı, həmin Əsasnamənin 

mətni, avtonəqliyyatın saxlanılması üçün qiymət cədvəli, növbətçi 

qulluqçuların təlimatı, təhlükəsizlik qaydaları, duracaq və qaraj sahiblərinin 

telefon nömrələri olmalıdır. Bu tələblərə gerçəklikdə əksər hallarda riayət 

edilmir. 

Duracaq və qarajların məsul şəxsləri:  

1) Nəqliyyat vasitəsinin sahibindən və ya sürücülərdən nəqliyyat 

vasitələrinin saxlanma qaydasına əməl olunmasını tələb etməlidir; 

2) Saxlanılması üçün təqdim olunan nəqliyyat vasitəsinin xarici 

görünüşü və komplektliyini, zərurət olduqda isə nəqliyyat vasitəsinin 

qeydiyyat şəhadətnaməsini, onu idarə edən şəxsin sürücülük vəsiqəsini 

yoxlamalı və onları qeydə almalıdır. 

3) Saxlanca qəbul zamanı nəqliyyat və sahibi barədə məlumatı həmin 

Əsasnaməyə 1 nömrəli əlavəyə uyğun formada qeydiyyat jurnalına yazmalı və 

imza etməli, duracaq və qarajdan istifadə üçün ödənişə görə Əsasnaməyə 2 

nömrəli əlavəyə uyğun formada qəbz və ya Əsasnaməyə 3 nömrəli əlavəyə 

uyğun saxlanma kartı verməlidir. Bu tələblər də reallıqda çox vaxt 

gözlənilmir. 

Banı zədələnmiş vəziyyətdə saxlanca təhvil verilən nəqliyyat 

vasitəsinin sahibindən Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi orqanının 

arayışı tələb edilir. Təqdim olunan arayış üzrə müvafiq qeydiyyat aparılır. 

Qanunla istismarı qadağan edilən və yol hərəkətindən kənarlaşdırılan 

nəqliyyat vasitələri müvəqqəti saxlanılması üçün Daxili İşlər Nazirliyinin 

Dövlət Yol Polisi nəzdində fəaliyyət göstərən duracaq və qarajlara gətirilir. 

Duracağa və qaraja məcburi gətirilən nəqliyyat vasitəsi Daxili İşlər 

Nazirliyinin Dövlət Yol Polisinin müəyyən etdiyi formalı akt əsasında 

saxlanca qəbul edilir. Aktın bir nüsxəsi tərtib olunmuş inzibati materiala əlavə 

edilir, digər nüsxəsi isə nəqliyyat vasitəsi sahibinə verilir. 

 

 5. Saxlayıcı əşyanı tapşıranın marağı üçün saxlayır. Buna görə də 

saxlama müqaviləsinin müəyyən etdiyi qaydaya əsasən saxlama predmeti 

yekunda tapşırana qaytarılır. 
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 6. Saxlama müqaviləsi real müqavilədir. Yəni onun bağlanması tərəflər 

üçün öhdəlik yaratmır. Saxlama öhdəliyinin yaranması üçün əşyanın 

saxlayıcının sahibliyinə verilməsi başlıca şərtdir. Bu qayda hələ Roma hüqu-

qundan (contractus rei) məlumdur. Eyni zamanda hələ Qədim Romada bəzən 

tapşıran qabaqcadan əmin olmaq istəyirdi ki, saxlayıcı onun əşyasını gələcəkdə 

saxlamaya qəbul edəcək. Lakin bu halda da bağlanılan müqavilə saxlama 

müqaviləsi deyil, ilkin müqavilə (pactum de deponendo) hesab olunurdu. 

MM-nin 402-ci maddəsinə (―İlkin müqavilə‖) əsasən ilkin müqaviləyə 

görə tərəflər həmin müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə əmlakın verilməsi, 

işlərin görülməsi və ya xidmətlərin göstərilməsi barədə gələcəkdə müqavilə 

(əsas müqavilə) bağlamağı öhdələrinə götürürlər. İlkin müqavilə əsas 

müqavilə üçün nəzərdə tutulmuş formada bağlanır. İlkin müqavilənin 

formasına dair qaydalara əməl edilməməsi onun əhəmiyyətsizliyinə səbəb 

olur. İlkin müqavilədə əsas müqavilənin predmetini, habelə digər mühüm 

şərtlərini müəyyənləşdirməyə imkan verən şərtlər göstərilməlidir. İlkin 

müqavilədə tərəflərin əsas müqaviləni hansı müddətdə bağlamağı öhdələrinə 

götürdükləri göstərilir. Əgər ilkin müqavilədə bu müddət 

müəyyənləşdirilməyibsə, əsas müqavilə ilkin müqavilənin bağlandığı andan 

bir il müddətində bağlanmalıdır. Əgər əsas müqavilə tərəflərin onu bağlamalı 

olduğu müddət qurtarana qədər bağlanmazsa və ya tərəflərdən biri digər tərəfə 

həmin müqaviləni bağlamaq barədə təklif göndərməzsə, ilkin müqavilədə 

nəzərdə tutulmuş öhdəliklərə xitam verilir. Niyyət razılaşmasında (niyyət 

protokolunda və s.) tərəflərin ona ilkin müqavilə qüvvəsi vermək iradəsi 

birbaşa ifadə olunmayıbsa, o, mülki hüquq nəticələri doğurmur. 

Beləliklə, saxlama müqaviləsi həmişə real müqavilədir. Əşyanın 

gələcəkdə saxlamaya verilməsi barədə müqavilə isə ilkin müqavilədir. 

  

 7. Qeyd edildiyi kimi, hələ Roma hüququnda saxlama müqaviləsinin 

əvəzsiz olması prezumpsiyası mövcud idi. Kontinental hüquq sisteminə aid 

olan ölkələrin hamısında bu prezumpsiya mövcuddur. Fransa Mülki 

Məcəlləsinin 1917-ci maddəsinə görə isə saxlama müqaviləsi yalnız əvəzsiz 

ola bilər. Düzdür, həmin Məcəllədə bunun tam əksinə olaraq saxlamaya görə 

muzdun ödənilməsi halları da tənzimlənir (1928-ci maddə). 

Məlum olduğu kimi, MM-nin 397-ci maddəsinə (―Əvəzli və əvəzsiz 

müqavilələr‖) əsasən müqaviləyə görə tərəf öz vəzifələrinin icrası 

müqabilində haqq və ya digər qarşılıqlı əvəz almalıdırsa, həmin müqavilə 

əvəzli sayılır. Müqaviləyə görə bir tərəf digər tərəfdən haqq və ya digər 

qarşılıqlı əvəz almadan ona nə isə verməyi öhdəsinə götürürsə, həmin 

müqavilə əvəzsiz sayılır. MM-dən, müqavilənin məzmunundan və ya 

mahiyyətindən ayrı hal irəli gəlmirsə, müqavilənin əvəzli olduğu ehtimal 

edilir. Lakin qeyd edildiyi kimi, saxlama müqaviləsinin, əksinə, əvəzsizliyi 
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prezumpsiyası mövcuddur. Belə ki, MM-nin 823.2-ci maddəsində (Bax həmin 

maddənin şərhinə) deyilir: ―Tapşıran saxlama üçün muzdu yalnız o halda 

ödəməlidir ki, bu, şərtləşdirilmiş olsun və ya şərait nəzərə alınmaqla saxlama 

üçün muzd ödənilməsi qəbul edilmiş olsun‖. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, tapşıran həm əvəzli, həm də əvəzsiz 

saxlama müqaviləsi üzrə saxlayıcının xərclərinin əvəzini ödəməlidir. 

 

 8. Əvəzsiz saxlama müqaviləsi birtərəfli müqavilədir, çünki tapşıran 

üçün heç bir vəzifə yaratmır. Bu müqavilə üzrə yalnız saxlayıcının əşyanı 

saxlamaq vəzifəsi mövcuddur. 

Əksinə, əvəzli saxlama müqaviləsi ikitərəfli müqavilədir, çünki 

saxlayıcının əşyanı saxlamaq vəzifəsi ilə yanaşı tapşıranın muzd ödəmək 

vəzifəsini də yaradır. 

 

 9. MM saxlama müqaviləsinin bağlanma formasını müəyyən etmir. Bu 

isə o deməkdir ki, saxlama müqaviləsi həm şifahi, həm də yazılı (sadə və ya 

notarial) formada bağlana bilər. 

  

 10. Şərh edilən paraqraf əslində yalnız müstəqil xarakterli saxlama 

xidmətini tənzimləyir. Təcrübədə isə əşyanı saxlama öhdəliyinə daha çox 

digər müqavilə tiplərinin məzmununda rast gəlinir. Öz növbəsində bu tip 

müqavilələr iki qrupa bölünür: 

 1) Saxlama öhdəliyi vahid mürəkkəb müqavilənin ayrılmaz hissəsini 

təşkil edir və saxlamasız həmin müqavilə mövcud ola bilməz. Məsələn, MM-

nin 850.1-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) əsasən yük daşınması 

müqaviləsinə görə daşıyıcı əşyaları haqq (yüklərin daşınması üçün haqq) 

müqabilində olduqları yerdən təyinat yerinə daşımağı (yola salmağı), yük 

göndərən isə daşımanın dəyərini ödəməyi öhdəsinə götürür. Təbii ki, əşyanı 

təyinat yerinə çatıranadək daşıyıcı həm də saxlayıcı funksiyalarını yerinə 

yetirir və buna görə də MM-nin 859.1-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin 

şərhinə) uyğun olaraq yükün itirildiyi və ya məhv olduğu halda daşıyıcı onun 

tam dəyərini ödəyir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, yükün daşınması zamanı qanuna əsasən 

müstəqil saxlama öhdəliyi də yarana bilər. Belə ki, MM-nin 858.1-ci 

maddəsinə görə əgər yük qəbul edilmirsə və ya yük üzrə ödənişlər həyata 

keçirilmirsə və ya yük alanı müəyyənləşdirmək mümkün deyilsə, daşıyıcı yük 

göndərənə bu barədə məlumat verməli və yük göndərənin riski və hesabı ilə 

yükü müvəqqəti saxlamaya götürməli və ya saxlama üçün üçüncü şəxsə 

verməlidir. Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 123-

cü maddəsinə əsasən isə yükün daşınması üçün bütün gəmi verilmədikdə və 

təyinat limanında yük alan bu yükü tələb etmədiyi və ya ondan imtina etdiyi, 
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yaxud yükün müəyyən edilmiş vaxtda boşaldılmasına mane olan ləngitməyə 

yol verdiyi hallarda, daşıyıcının yük göndərənə və ya fraxt edənə, habelə ona 

məlumdursa, yük alana bildiriş verməklə yükü, yükə dair sərəncam verməyə 

səlahiyyəti olan şəxsin hesabına və riskinə anbara və ya başqa etibarlı yerə 

saxlamaya təhvil verməyə hüququ vardır. 

Yükün daşınması üçün gəmi bütövlükdə verildikdə, yükün 

boşaldılması və saxlamaya təhvil verilməsi daşıcıyı tərəfindən staliya və 

kontrstaliya vaxtı bitdikdən sonra və staliya və kontrstaliya vaxtı ərzində yük 

göndərənin və ya fraxt edənin, yaxud yükə dair sərəncam verməyə səlahiyyəti 

olan şəxsin başqa sərəncamının olmaması şərti ilə, həyata keçirilir. Yükün 

saxlamaya təhvil verilməsinə daşıyıcının sərf etdiyi vaxt boşdayanma kimi 

qiymətləndirilir. 

Gəminin limana gəldiyi gündən keçən iki ay ərzində saxlamaya təhvil 

verilmiş yük tələb olunmazsa və yük göndərən bu daşıma ilə əlaqədar 

daşıyıcının çəkdiyi bütün xərclərin əvəzini ödəməzsə, daşıyıcı yükü müəyyən 

edilmiş qaydada sata bilər. Tələb edilməmiş tez xarab olan, habelə saxlanması 

dəyərindən baha başa gələn yük göstərilən müddət sona çatmamış da satıla 

bilər. Daşıyıcı yükün satıldığı barədə yük göndərəni məlumatlandırmalıdır. 

Yükün satışından əldə edilən məbləğ daşıyıcı tərəfindən, özünə çatacaq 

haqq, saxlama və satılma üçün sərf edilən xərclər çıxılmaqla yük göndərənə və 

ya fraxt edənə verilir. Əgər yükün satışından əldə edilən məbləğ daşıyıcıya 

çatacaq məbləğləri ödəmək üçün kifayət deyilsə, daşıyıcının yük göndərəndən 

və ya fraxt edəndən çatışmayan məbləği tələb etmək hüququ vardır. 

Digər misal girov müqaviləsidir. Məlum olduğu kimi, girov predmeti 

olan əşyanın kimdə saxlanılması meyarından asılı olaraq girovun iki növü var: 

saxlanc və sabit girov. MM-nin 301-ci maddəsinə (―Saxlanc‖) görə saxlanc 

elə girovdur ki, onun predmeti girov saxlayanın sahibliyinə verilir. Əşyanın 

lombardda girovu zamanı da girov predmeti olan əşya girov saxlayanın 

sahibliyinə verilir (MM-nin 302.3-cü maddəsi). MM-nin 305-ci maddəsinə 

(―Sabit girov‖) görə isə sabit girov elə girovdur ki, onun predmeti girov 

saxlayanın qıfılı altında və ya girovu ifadə edən nişanlar vurulmaqla, girov 

qoyanda saxlanılır. Göründüyü kimi, hər iki halda söhbət əşyanın 

saxlanılmasından gedir. 

Başqa bir misal konsiqnasiya müqaviləsidir. Konsiqnasiya 

müqaviləsinin predmeti konsiqnasiyaya verilmiş malların realizasiyasıdır 

(satılmasıdır). Malların satışınadək və ya satılmayan malların 

qaytarılmasınadək onları konsiqnasiyaya qəbul edən tərəf saxlamalıdır. Şərh 

edilən fəslin sonuncu 4-cü paraqrafı (Bax həmin paraqrafın şərhinə) məhz 

konsiqnasiya anbarında saxlamaya həsr olunub. Beləliklə də, bizim MM 

konsiqnasiya müqaviləsi üzrə saxlamanı saxlama müqaviləsinin növü hesab 
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edib. Halbuki bu düzgün deyil. Eyni məntiqlə yük daşınması və ya girov 

müqaviləsini də saxlamanın növü hesab etmək olardı. 

Saxlama öhdəliyi vahid mürəkkəb müqavilənin ayrılmaz hissəsini 

təşkil etdikdə şərh edilən fəslin müddəaları həmin müqaviləyə yalnız 

subsidiar qaydada tətbiq olunur. 

2) Saxlama öhdəliyi qarışıq müqavilənin tərkib hissəsini təşkil edir. 

MM-nin 390.4-cü maddəsinə əsasən tərəflər MM-də nəzərdə tutulmuş 

müxtəlif müqavilələrin ünsürlərini əhatə edən müqavilə (qarışıq müqavilə) 

bağlaya bilərlər. Tərəflərin razılaşmasından və ya qarışıq müqavilənin 

mahiyyətindən ayrı hal irəli gəlmirsə, qarışıq müqavilə üzrə tərəflərin 

münasibətlərinə qarışıq müqavilədə ünsürləri olan müqavilələrə dair qaydalar 

müvafiq hissələrdə tətbiq edilir. 

Məsələn, podrat müqaviləsinin şərtlərindən biri podratçı tərəfindən 

sifarişçinin ona təqdim etidiyi materialların saxlanması ola bilər. 

Saxlama öhdəliyi qarışıq müqavilənin tərkib hissəsini təşkil etdikdə 

həmin müqavilənin saxlamaya dair hissəsinə şərh edilən fəslin müddəaları 

tətbiq olunur. 

 

11. Saxlama müqaviləsinin oxşar müqavilələrdən fərqləndirilməsi 

olduqca vacibdir. Təcrübədə yaranan problemlər baxımından saxlama 

müqaviləsini əsasən üç müqavilədən dəqiq fərqləndirmək lazımdır: 1) əmlak 

kirayəsi (icarə) müqaviləsi; 2) borc (kredit) müqaviləsi; 3) mühafizə 

müqaviləsi. Hər üç müqavilə üzərində ətraflı dayanmağa ehtiyac var. 

 

12. MM-nin 675-ci maddəsinə (―Əmlak kirayəsi müqaviləsi‖) əsasən 

əmlak kirayəsi müqaviləsinə görə kirayəyə verən əşyanı kirayəçinin 

istifadəsinə verməyi, kirayəçi isə bunun üçün kirayəyə verənə kirayə haqqı 

ödəməyi öhdəsinə götürür. MM-nin 700.1-ci maddəsinə əsasən isə əmlak 

kirayəsi müqaviləsinin mütləq qaydada əvəzli növü olan icarə müqaviləsinə 

görə kirayəyə verən (icarəyə verən) kirayəçiyə (icarəçiyə) icarəyə götürdüyü 

obyektdən və ya hüquqdan istifadə ilə yanaşı bəhərdən istifadə etmək və gəlir 

götürmək hüququ da verir. 

Beləliklə, həm saxlama, həm də əmlak kirayəsi (icarə) müqaviləsinə 

görə bir tərəf hər hansı əşyanı digərinin müvəqqəti sahibliyinə verir. Lakin 

əmlak kirayəsi müqaviləsinə görə əşyaya dair yalnız sahiblik deyil, həm də 

istifadə hüququ başqa tərəfə verilir. Saxlama müqaviləsinə görə isə 

saxlayıcıya, bir qayda olaraq, yalnız sahiblik hüququ verilir. 

Düzdür, MM-nin 824.1-ci maddəsinə görə tapşıranın qabaqcadan 

razılığı ilə saxlayıcı əşyadan istifadə də edə bilər. Lakin bu cür istifadəyə 

razılıq məhz müqavilə bağlandıqdan sonra verilə bilər. Saxlama 
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müqaviləsində saxlamaya verilən əşyaya saxlayıcının istifadə hüququnun 

təsbiti həmin müqaviləni qarışıq müqaviləyə çevirmiş olur. 

Saxlama və əmlak kirayəsi (icarə) müqavilələrinin əsas fərqlərindən 

biri də xidmət göstərən tərəfin kimliyidir. Saxlama müqaviləsində bu 

saxlayıcı, yəni əşyanı sahibliyə götürəndir. Əmlak kirayəsi (icarə) 

müqaviləsində isə bu kirayəyə (icarəyə) verən, yəni əşyanı sahibliyə verəndir. 

Fərqi daha yaxşı duymaq üçün belə bir misal gətirmək olar. Müştəri ilə 

bank arasında bağlanan müqaviləyə görə müştəri bankın onun üçün ayırdığı 

seyf qutusunda müstəsna olaraq hər hansı əşyanı saxlayırsa, bağlanan 

müqavilə əmlak kirayəsi müqaviləsidir. Çünki bank müştəriyə seyf qutusunu 

istifadəyə verir. 

Bank müştəridən hər hansı əşyanı onu qoruyub qaytarmaq şərti ilə 

qəbul edirsə, bu, saxlama müqaviləsidir. 

 

13. MM-nin 739-cu maddəsinə (―Borc müqaviləsi‖) əsasən borc 

müqaviləsinə görə iştirakçılardan biri (borc verən) pula və ya digər əvəz 

edilən əşyalara mülkiyyət hüququnu digər iştirakçıya (borc alana) keçirməyi 

öhdəsinə götürür, digər iştirakçı (borc alan) isə aldıqlarını müvafiq olaraq pul 

və ya eyni keyfiyyətdə və miqdarda olan eyni növlü əşyalar şəklində borc 

verənə qaytarmağı öhdəsinə götürür. Borc müqaviləsinin predmeti hər hansı 

pul məbləği olduqda, o, kredit müqaviləsi adlandırılır. 

Əmlak kirayəsi (icarə) müqaviləsində olduğu kimi, borc (kredit) 

müqaviləsində də xidmət göstərən tərəf əşyanı verəndir. Saxlama 

müqaviləsində isə xidmət göstərən tərəf əşyanı qəbul edəndir. 

Digər əsas fərq əslində ondan ibarət olmalı idi ki, borc müqaviləsi 

üzrə əşya borc alanın mülkiyyətinə, saxlama müqaviləsi üzrə isə saxlayıcının 

sahibliyinə verilir. Lakin MM-nin 826.1-ci maddəsindən (Bax həmin 

maddənin şərhinə) belə çıxır ki, saxlama predmeti pul olduqda, o, saxlayıcının 

mülkiyyəti olur. Etiraf etmək lazımdır ki, bu halda saxlama müqaviləsinin 

kredit müqaviləsindən nə ilə fərqlənməsini təsəvvür etmək çətindir. Təsadüfi 

deyil ki, Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 700-ci maddəsinə görə predmeti 

əvəz edilən əşyalar olan saxlama müqaviləsinə borc müqaviləsi haqqında 

qaydalar tətbiq olunur. Buna görə də MM-nin 826.1-ci maddəsini (Bax həmin 

maddənin şərhinə) anlaşılmazlıq hesab edirik. 

Adətən məişətdə bank əmanəti müqaviləsinin də saxlamanın bir növü 

olması güman edilir. Lakin əslində bu belə deyil. MM-nin 944.1-ci maddəsinə 

görə bank əmanəti (depozit) müqaviləsinə görə bir tərəf (bank) başqa tərəfdən 

(əmanətçidən) və ya başqa tərəf (əmanətçi) üçün daxil olmuş pul məbləğini 

(əmanəti) qəbul edərək müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə və qaydada 

əmanət məbləğini əmanətçiyə qaytarmağı və onun üçün faizlər ödəməyi 

öhdəsinə götürür. Göründüyü kimi, bank əmanəti əvəzli öhdəlikdir, lakin 



 266 

göstərilən xidmətə görə haqqı pulu verən deyil, qəbul edən verir. Şərh edilən 

öhdəlik əvəzli olduqda isə göstərilən xidmətə görə haqqı əşyanı verən ödəyir. 

Deməli, bank əmanəti öhdəliyinin konstruksiyası borc (kredit) 

müqaviləsinə uyğundur (MM-nin 37-ci fəsli ―Borc‖). Başqa sözlə, bank 

əmanəti borc müqaviləsinin növüdür və onun adında ―əmanət‖ sözünün 

olması onun tarixən məhz şərh edilən öhdəlikdən yaranması ilə bağlıdır. 

Təsadüfi deyil ki, xaricdə və həmçinin bizdə bank əmanətini ―bank depoziti‖ 

də adlandırırlar. Məlumdur ki, ki latın mənşəli ―depositum‖ sözü məhz şərh 

edilən öhdəliyi ifadə edir. İlk dövrlərdə müştərilər müasir bank funksiyalarını 

yerinə yetirən sahibkarlarda öz pullarını saxlamaya qoyurdular və buna görə 

muzd ödəyirdilər. Bir müddətdən sonra isə bankirlər saxlanılan pulları gizli 

şəkildə başqa şəxslərə borc verməyə başladılar və nəticədə həm 

tapşıranlardan, həm də borc alanlardan gəlir əldə edirdilər. Təbii ki, müəyyən 

dövrdən borc alanlar bankirlərin bu kredit fəaliyyətinin məhz onların pulları 

hesabına aparıldığını başa düşdülər. Lakin artıq gec idi. Kredit vəsaitlərinin 

mənbələrini gizlətməyən bankirlər nəinki saxlamaya görə muzddan imtina 

etdilər, hətta pulların cəlb edilməsi üçün tapşıranlara faiz ödəməyə başladılar. 

Beləliklə, saxlama müqaviləsi borc müqaviləsinə çevrildi. 

Sonradan müştərilərə hesablaşma xidmətlərini göstərməyə başlayan 

bankirlər müştərilərin pullarını bank hesablarına cəlb etməyə başladılar. Həmin 

hesablar üzrə heç də həmişə faiz ödənilmirdi, çünki bank pulların cəlb edilməsi 

müqabilində müştərilərə hesablaşma xidmətləri göstərirdi. Bununla belə, bu 

münasibətlər yenə də saxlama müqaviləsinin deyil, kredit müqaviləsinin 

ünsürlərinə uyğun idi. Bu səbəbdən yalnız bank əmanəti müqaviləsi (MM-nin 

51-ci fəsli ―Bank əmanəti‖) deyil, bank hesabı müqaviləsi (MM-nin 52-ci fəsli 

―Bank hesabı‖) də saxlamanın deyil, kreditin növüdür. 

 

 14. MM mühafizə müqaviləsini tənzimləməsə də, onun saxlama 

müqaviləsindən fərqləndirilməsi olduqca vacibdir. Çünki hər iki müqavilənin 

məqsədi eynidir – başqasının əşyasının qorunması. 

―Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 2.0.1-ci və 5.1-ci maddələrinə əsasən mühafizə 

fəaliyyəti mühafizəçi tərəfindən fiziki və ya hüquqi şəxslərin mülkiyyətinin 

hüquqa zidd qəsdlərdən qorunması məqsədi ilə aşağıdakı xidmətlərin 

göstərilməsidir: 1) mühafizə olunan obyektlərin qorunması; 2) mühafizə 

olunan obyektlərdə buraxılış və obyektdaxili rejimlərin təmin edilməsi; 3) 

mühafizə olunan obyektlərdə təhlükəsizlik siqnalizasiyası avadanlıqlarının 

layihələşdirilməsi, quraşdırılması və istismarı ilə əlaqədar texniki xidmətlərin 

göstərilməsi; 4) hüquqa zidd qəsdlərdən mühafizə məsələləri ilə bağlı fiziki və 

hüquqi şəxslərə tövsiyələrin hazırlanması. Həmin Qanunun 2.0.5-ci 

maddəsinə uyğun olaraq mühafizə olunan obyektlər bunlardır: özəl mühafizə 
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müəssisəsi və ya hüquqi şəxsin mühafizə bölməsi tərəfindən hüquqa zidd 

qəsdlərdən mühafizə edilən daşınmaz (binalar, tikililər, qurğular, ərazilər və 

s.) və burada yerləşən daşınar əmlak (nəqliyyat vasitələri, avadanlıqlar, pul 

vəsaitləri, qiymətli əşyalar və s.). 

Saxlama və mühafizə müqavilələrinin əsas fərqi ondan ibarətdir ki, 

saxlama müqaviləsinə görə saxlanılan əşya saxlayıcının sahibliyinə verilir və 

onun sahəsində (ərazisində) saxlanılır, mühafizə müqaviləsinə görə isə 

mühafizə olunan əşya mühafizəçinin sahibliyinə verilmir. Saxlama 

predmetindən fərqli olaraq, nəinki daşınar, həm də daşınmaz əşya ola bilən 

mühafizə predmetinə mühafizəçi tərəfindən adətən baxış keçirilmir və onun 

yalnız xarici toxunulmazlığının təmin edilməsi öhdəliyi yaranır. Mühafizə 

olunan əşya mühafizəçinin sahibliyində olmadığı üçün onun tərkibinin sübut 

edilməsi yükünü də əşyanı mühafizəçiyə verən tərəf daşıyır. 

Saxlama müqaviləsinə görə saxlayıcı saxlama predmetini hər cür 

təhlükədən qorumalıdır. Mühafizə müqaviləsinə görə isə mühafizəçi əşyanı 

yalnız üçüncü şəxslərin hüquqa zidd qəsdlərindən qorumalıdır. Mühafizəçi 

əşyanın qorunması üçün yalnız texniki funksiyaları yerinə yetirir. 

Bu maddənin şərhinin 12-ci hissəsində əmlak kirayəsi (icarə) və 

saxlama müqavilələrini fərqlənirmək üçün biz əmlak kirayəsi müqaviləsi 

hesab edilməli olan belə bir misal gətirmişik: ―Müştəri ilə bank arasında 

bağlanan müqaviləyə görə müştəri bankın onun üçün ayırdığı seyf qutusunda 

müstəsna olaraq hər hansı əşyanı saxlayırsa, bağlanan müqavilə əmlak 

kirayəsi müqaviləsidir. Çünki bank müştəriyə seyf qutusunu istifadəyə verir‖. 

Bura onu da əlavə etmək lazımdır ki, bank eyni zamanda həmin seyf 

qutusunun mühafizəçisi qismində çıxış edir. 

Şərh edilən fəslin 3-cü paraqrafında (Bax həmin paraqrafın şərhinə) 

mehmanxana və ya restoran sahibinin qonağın əşyasını saxlamaya qəbul 

etməsinin iki növü nəzərdə tutulmuşdur: 1) qonaq üçün ayrılan sahədə; 2) 

mehmanxana və ya restoran sahibinin sahibliyinə verilməklə. Əslində, birinci 

halda tərəflər arasında mühafizə müqaviləsi bağlanmış hesab olunmalıdır, 

çünki saxlayıcı əşyaya sahiblik etmir və hətta onun növü və miqdarı haqda da 

bixəbərdir. 

Bəzən saxlama müqaviləsini xarakterizə edərkən də ―mühafizə‖ 

sözündən istifadə edilir. Lakin bununla həmin əqd yenə də saxlama hesab 

edilməlidir. Belə ki, məsələn, ―Azərbaycan Respublikasının Konsul 

Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 36-cı maddəsinə əsasən konsul Azərbaycan Respublikası 

vətəndaşlarına məxsus olan pulu, qiymətli əşyaları, qiymətli kağızları və 

sənədləri saxlamaq üçün qəbul edə bilər. Həmin Qanunun 34-cü maddəsinə 

görə isə Azərbaycan Respublikası vətəndaşının ölümündən sonra onun 

Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda qalmış əmlakının 
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mühafizəsi üçün konsul zəruri tədbirlər görür. Əgər həmin əmlak tamamilə və 

ya onun bir hissəsi xarab ola bilən əşyalardan ibarətdirsə və ya onun 

saxlanması çox baha başa gələrsə, konsul bu əmlakı satmaq və satışdan əldə 

edilmiş pulu aidiyyatı üzrə göndərmək hüququna malikdir. 

 

15. Nəzərə almaq lazımdır ki, saxlama xidməti bəzi hallarda 

müqavilədən yaranmır və ya ümumiyyətlə qanundan irəli gəlir. Məsələn, 

MM-nin 192.6-cı maddəsinə əsasən nəzarətsiz heyvanlar mülkiyyətçisinə 

qaytarıldıqda, onları saxlamış şəxs heyvanlardan istifadə nəticəsində 

götürdüyü mənfəəti çıxmaq şərti ilə, onların saxlanması ilə bağlı çəkdiyi 

zəruri xərclərin əvəzinin heyvanların mülkiyyətçisi tərəfindən ödənilməsi 

hüququna malikdir. Nəzarətsiz heyvanları tutmuş şəxs əmlakı tapan şəxs kimi 

bəxşiş hüququna malikdir. 

MM-nin 635.1-ci maddəsinə əsasən göndərmə müqaviləsinə uyğun 

olaraq alıcı (mal alan) mal göndərənin verdiyi maldan imtina etdikdə bu malın 

salamatlığını təmin etməyə (məsuliyyətlə saxlamağa) və mal göndərənə 

ləngimədən bildiriş göndərməyə borcludur. 

MM-nin 236.3-cü maddəsinə görə isə yaşayış binasının tərkib hissələri 

mülkiyyətçilərinin yığıncağının protokolunu idarəçi və ya yaşayış binasının 

tərkib hissəsinin sədrlik edən mülkiyyətçisi saxlamalıdır. MM-nin 446.5.1-ci 

maddəsinə görə isə gecikdirmə zamanı kreditor onun təqsirindən asılı 

olmayaraq müqavilə predmetinin saxlanması ilə əlaqədar çəkilmiş artıq 

xərclərin əvəzini borcluya ödəməlidir. 

 

Maddə 823. Yük verənin (tapşıranın) vəzifələri 

 

823.1. Tapşıran saxlama müqaviləsinin icrası ilə bağlı saxlayıcının 

çəkdiyi zəruri xərclərin əvəzini ödəməlidir. 

823.2. Tapşıran saxlama üçün muzdu yalnız o halda ödəməlidir ki, 

bu, şərtləşdirilmiş olsun və ya şərait nəzərə alınmaqla saxlama üçün 

muzd ödənilməsi qəbul edilmiş olsun. Zərurət olduqda muzd saxlamanın 

sonunda ödənilir. Müəyyən zaman hissələri üçün muzd ödənilməsi 

barədə razılaşma olduqda həmin muzd müvafiq olaraq ayrı-ayrı zaman 

hissələrinin sonunda hissələr şəklində ödənilir. 

823.3. Tapşıran saxlamaya götürülmüş əşyanın xarakteri ilə 

əlaqədar saxlayıcının düşdüyü zərərin əvəzini ödəməlidir, amma əşyanı 

saxlamaya verərkən onun təhlükəli xassələrini bilmədiyi və ya bilməli 

olmadığı və ya bu barədə saxlayıcıya bildiriş verdiyi və ya saxlayıcının 

bildirişsiz də bunu bildiyi hallar istisna təşkil edir. 
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 1. Saxlama müqaviləsi, bir qayda olaraq, birtərəfli müqavilədir, yəni 

yalnız saxlayıcı üçün vəzifə nəzərdə tutur. Bununla belə, əvəzli saxlama 

müqaviləsi ikitərəfli müqavilədir, çünki tapşrıranın muzd ödəmək vəzifəsini 

ehtiva edir. Lakin əvəzsiz müqaviləyə görə də tapşıran saxlayıcının saxlama 

ilə bağlı çəkdiyi zəruri xərclərin və düşdüyü zərərin əvəzini ödəməlidir. 

 Beləliklə, şərh edilən maddə tapşıranın üç vəzifəsini təsbit edir: 1) 

əvəzli müqavilə üzrə saxlayıcıya muzdun ödənilməsi; 2) saxlayıcının saxlama 

ilə bağlı çəkdiyi zəruri xərclərin əvəzinin ödənilməsi; 3) saxlayıcının saxlama 

ilə bağlı düşdüyü zərərin əvəzinin ödənilməsi. 
  

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 aprel 1999-cu il 60 

saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Nəqliyyat vasitələrinin duracaqları və qarajları 

haqqında nümunəvi Əsasnamə‖nin 6-cı bəndində nəqliyyat sahibinin digər 

vəzifələri də qeyd olunur. Nəqliyyat vasitəsinin sahibi onu duracağın və 

qarajın növbətçi qulluqçusuna yoxlama üçün təqdim etməli və qeydiyyatdan 

keçdikdən sonra göstərilən yerə qoymalıdır. Nəqliyyat vasitəsinin sahibi 

duracaq və qarajda saxlanılma və yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl 

etməlidir. Saxlama üçün ödəniş haqqını verdikdən sonra qəbz və ya saxlama 

kartı almalıdır. Nəqliyyat vasitəsinin sahibi onu duracaq və qarajdan qəbul 

etdikdə yoxlamalı, etirazı barədə növbətçi qulluqçuya bildirməlidir. Nəqliyyat 

vasitəsi sahibi duracaq və qaraj, eləcə də digər nəqliyyat vasitəsi sahibinə 

vurmuş olduğu ziyanı ödəməlidir. 
 

823.1. 
 

Tapşıran saxlama müqaviləsinin icrası ilə bağlı saxlayıcının çəkdiyi 

zəruri xərclərin əvəzini ödəməlidir. Analoji müddəa Almaniya Mülki 

Qanunnaməsinin 693-cü maddələsində də mövcuddur. Həmin maddədə hətta 

xüsusi ilə vurğulanır ki, xərclərin zəruriliyi saxlayıcı tərəfindən müəyyən 

olunur. Şərh edilən bənddə də əksi təsbit olunmadığı üçün saxlayıcının 

xərclərin zəruriliyini müəyyən etməkdə sərbəst olması qənaətinə gəlmək olar. 

Təbii ki, tapşıranın çəkilən xərclərin zəruri olmadığını iddia etməsi 

istisna edilmir. Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsi bu məsələyə fərqli 

yanaşır: saxlamaya çəkilən xərclər adi xərclərdən artıq olduqda və müqavilə 

bağlanarkən tərəflər bunu qabaqcadan görə bilmədikdə, həmin fövqəladə 

xərclərin çəkilməsi üçün tapşıranın razılığı tələb olunur. Əks halda tapşıran 

həmin xərclərin əvəzinin ödənilməsindən imtina edə bilər, bu şərtlə ki, 

xərclərin çəkilməməsi əşyaya zərər vura bilərdi (898-ci maddə). 
 

823.2. 
 

1. Saxlama müqaviləsinin əvəzsizliyi prezumpsiyası mövcuddur. 

Saxlama müqaviləsi yalnız o halda əvəzli (tapşıran saxlayıcıya muzd ödəyir) 
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hesab olunur ki, bu, saxlama müqaviləsində birbaşa müəyyən olunsun və ya 

analoji saxlama müqaviləsi həmişə əvəzli olur. Məsələn, əşyanın saxlama 

kamerasında saxlanılması həmişə əvəzli olur. Buna görə də saxlama 

müqaviləsində saxlamanın əvəzliliyi nəzərdə tutulmadıqda belə, həmin 

müqavilə əvəzlidir. Analoji müddəa Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 689-cu 

maddəsində də mövcuddur. 

Bu halda saxlamaya görə ödənilməli olan muzdun miqdarı məsələsi 

qeyri-müəyyəndir. Saxlama müqaviləsində onun əvəzliliyi təsbit edildiyi, 

lakin muzdun miqdarı müəyyən edilmədiyi halda da eyni sual yaranır. MM-

nin 398.3-cü maddəsinə əsasən əvəzli müqavilədə qiymət nəzərdə 

tutulmayıbsa və müqavilə şərtlərinə əsasən müəyyənləşdirilə bilməzsə, 

müqavilənin icrası üçün pul müqayisəyə gələ bilən hallarda oxşar mallar, işlər 

və ya xidmətlər üçün adətən alınan qiymət üzrə ödənilməlidir. 

 

2. Şərh olunan bənddə deyilir: ―Zərurət olduqda muzd saxlamanın 

sonunda ödənilir‖. Cümlənin bu cür quruluşu müəyyən suallar yaradır. 

Muzdun saxlamanın sonunda ödənilməsi zərurəti necə müəyyən olunur? Belə 

zərurət olmadıqda, muzd nə vaxt ödənilir? Çox güman ki, şərh edilən bənddə 

sadəcə demək istəyilib ki, muzd saxlamanın sonunda ödənilir. Lakin nədənsə 

ilk iki söz də (―zərurət olduqda‖) cümləyə daxil edilib. 

Eyni zamanda bənddə deyilir ki, müəyyən zaman hissələri üçün muzd 

ödənilməsi barədə razılaşma olduqda həmin muzd müvafiq olaraq ayrı-ayrı 

zaman hissələrinin sonunda hissələr şəklində ödənilir. 

Beləliklə, saxlama müqaviləsi üzrə muzd saxlamanın sonunda, hissə-

hissə ödənilən muzd isə müvafiq zaman hissələrinin sonunda ödənilir. Analoji 

müddəa Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 699-cu maddəsinin 1-ci bəndində 

və Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 896-cı maddəsinin 1-ci 

bəndində də mövcuddur. Lakin Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 

həmin maddəsinin sonuncu 5-ci bəndində deyilir ki, maddənin müddəaları 

saxlama müqaviləsində ayrı hal nəzərdə tutulmadıqda tətbiq edilir. 

Şərh edilən bənddə və bütövlükdə maddədə analoji müddəa yoxdur. 

Deməli, saxlama müqaviləsi üzrə muzd qabaqcadan və ya müqavilənin icrası 

zamanı, yaxud hissə-hissə ödənilən muzd müəyyən zaman hissələrinin 

əvvəlində və ya ortasında ödənilə bilməz. Hesab edirik ki, bu, mülki hüquq 

subyektlərinin iradə sərbəstliyi prinsipinə (MM-nin 6.1.2-ci maddəsi) ziddir. 

 

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 aprel 1999-cu il 60 

saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Nəqliyyat vasitələrinin duracaqları və qarajları 

haqqında nümunəvi Əsasnamə‖nin 3-cü bəndinə əsasən nəqliyyat vasitəsinin 

duracağa və qaraja gətirilməsi və orada saxlanılmasına görə xidmət haqqı 

duracaq və qarajın sahibi tərəfindən müəyyən edilən qiymət cədvəlinə uyğun 
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tutulur. Duracaq və qarajlara saxlamaya görə haqq nəqliyyat vasitəsi təhvil 

verilərkən ödənilir. Əgər saxlama müddəti haqqı ödənilmiş bir sutkadan artıq 

olarsa və ya nəqliyyat vasitəsi məcburi saxlanılarsa, saxlamaya görə ödəniş, 

eləcə də onun duracağa gətirilmə haqqı, sahibi tərəfindən nəqliyyat vasitəsi 

götürüləndə verilir. Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin 

nəzdində fəaliyyət göstərən duracaq və qarajlarda xidmətə görə ödəniş 

Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası tərəfindən təsdiq edilən 

tarifə uyğun tutulur. Duracaq və qarajlarda müqavilə qiymətləri ilə nəqliyyat 

vasitələrinə qulluqla əlaqədar digər növ xidmətlər də göstərilə bilər. 

 

823.3. 

 

Şərh edilən bənd Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 694-cü maddəsini 

tam təkrarlayır. 

Şərh edilən bəndin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, tapşıran saxlamaya 

götürülmüş əşyanın xarakteri ilə əlaqədar saxlayıcının düşdüyü zərərin 

əvəzini ödəməlidir. Məsələn, saxlamaya verilən avadanlıq saxlama yerində 

partlayışa səbəb olmuşdursa, saxlayıcıya partlayış nəticəsində vurulan zərərin 

əvəzi tapşıran tərəfindən ödənilməlidir. 

Göstərilən qaydadan iki istisna var: 1) əşyanı saxlamaya verərkən 

tapşıran onun təhlükəli xassələrini bilmirdi və ya bilməli deyildi; 2) əşya 

saxlamaya verilərkən onun təhlükəli xassələri barədə saxlayıcıya bildiriş 

verilmişdi və ya saxlayıcı bildirişsiz də bunu bilirdi, başqa sözlə saxlayıcı 

əşyanın təhlükəli xassələrini bilirdi və ya bilməli idi. Sonuncu istisnaya dair 

hər şey tam aydındır: təbii ki, saxlayıcı saxlanılan əşyanın təhlükəli 

xassələrini bilirsə, zərərin qarşısını almaq üçün müvafiq tədbirlər görməlidir. 

Lakin birinci istisna ilə razılaşmaq olmur. Tapşıran əşyanı saxlamaya 

verərkən onun təhlükəli xassələrini bilmədiyi və ya bilməli olmadığı halda 

belə, əşyanın xarakteri ilə əlaqədar saxlayıcının düşdüyü zərərin əvəzinin 

tapşıran tərəfindən ödənilməsi daha ədalətli olardı. Bu baxımdan Rusiya 

Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 903-cü maddəsində düzgün mövqe 

seçilib: tapşıran saxlamaya götürülmüş əşyanın xarakteri ilə əlaqədar 

saxlayıcının düşdüyü zərərin əvəzini bir halda ödəmir – saxlayıcı əşyanın 

təhlükəli xassələrini bilirdi və ya bilməli idi. 

 

Maddə 824. Yük götürənin (saxlayıcının) vəzifələri 

 

824.1. Əgər saxlama əvəzsiz həyata keçirilirsə, saxlama dövründə 

saxlayıcı yalnız qəsd və/və ya kobud ehtiyatsızlığa görə məsuliyyət 

daşıyır. Əgər saxlama haqq müqabilində həyata keçirilirsə, saxlayıcı 
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şərtləşdirilmiş vicdanlılığa riayət edilməsi üçün, qalan hallarda isə bu cür 

əşyaların saxlanması zamanı adi olan vicdanlılıq üçün məsuliyyət daşıyır. 

824.2. Saxlayıcının saxlamaya götürdüyü əşyadan tapşıranın 

qabaqcadan razılığı olmadan istifadə etmək hüququ yoxdur. Əks halda o, 

əşyanın təsadüfən itməsi üçün, əgər itmənin əşyadan istifadə edilmədən 

də mümkün olduğunu sübuta yetirməsə, tapşıran qarşısında məsuliyyət 

daşıyır. 

824.3. Tapşıranın xahişi ilə saxlayıcı əşyanı qaytarmalıdır. 

Saxlama üçün konkret müddətin təyin edildiyi halda da bu müddəa 

həmişə qüvvədədir. Əşya onun saxlandığı yerdə qaytarılmalıdır. Əşyanın 

saxlayıcısı onu tapşırana çatdırmağa borclu deyildir. Əşya tapşıranın 

hesabına və tapşıranın riski ilə qaytarılır. 

 

 Saxlama müqaviləsi üzrə saxlayıcının vəzifələrini 3 qrupa bölmək 

olar: 1) saxlanılan əşya zədələndikdə və ya məhv olduqda tapşırana dəyən 

zərərin əvəzinin ödənilməsi; 2) tapşıranın qabaqcadan razılığı olmadan 

saxlanılan əşyanın istifadə edilməməsi; 3) saxlanılan əşyanın geri 

qaytarılması. Şərh edilən maddə hər üç vəzifəni tənzimləyir. 

 

824.1. 

 

1. Hələ Roma hüququ dövründən saxlayıcının saxlanılan əşyanın 

salamatlılığına görə məsuliyyətinin həddi saxlama müqaviləsinin əvəzli və ya 

əvəzsiz olması ilə sıx bağlıdır. Əvəzsiz saxlama müqaviləsi üzrə saxlayıcının 

məsuliyyəti nisbətən yumşaq, əvəzli saxlama müqaviləsi üzrə isə nisbətən 

sərtdir. 

Şərh edilən bəndə əsasən də saxlama əvəzsiz həyata keçirilirsə, 

saxlama dövründə saxlayıcı yalnız qəsd və/və ya kobud ehtiyatsızlığı 

ucbatından əşyanın zədələnməsi və ya məhv olmasına görə məsuliyyət 

daşıyır. Təcrübədə saxlayıcının kobud ehtiyatsızlığa yol verməsinin müəyyən 

edilməsi subyektiv meyarlara söykənə bilər. 

Şərh edilən bəndə görə saxlama müqaviləsi əvəzli olduqda, ―saxlayıcı 

şərtləşdirilmiş vicdanlılığa riayət edilməsi üçün, qalan hallarda isə bu cür 

əşyaların saxlanması zamanı adi olan vicdanlılıq üçün məsuliyyət daşıyır‖. 

Qanunvericinin əvəzli saxlama müqaviləsi üzrə saxlayıcının məsuliyyətini 

sərtləşdirmək arzusu başa düşüləndir. Amma bunu daha aydın hüquqi 

kateqoriyalar vasitəsi ilə etmək lazım idi. 

Belə ki, ―şərtləşdirilmiş vicdanlılığ‖ın nə olması məlum deyil. Vic-

danlılığın dərəcəsi olmur. Vicdan(lılıq) ya var, ya da ki, ümumiyyətlə yoxdur. 

Çox güman ki, şərh edilən bəndin müəllifləri əvəzli saxlama müqaviləsi üzrə 

saxlayıcının məsuliyyətinin dərəcəsinin müəyyən edilməsində tərəflərin 
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sərbəst olduğunu demək istəmişlər. Şərh edilən bəndin ikinci cümləsinin son 

hissəsi də bu fikri dolayısı ilə təsdiqləyir: saxlayıcı ―qalan hallarda isə bu cür 

əşyaların saxlanması zamanı adi olan vicdanlılıq üçün məsuliyyət daşıyır‖. 

Başqa sözlə, müqavilədə ayrı hal nəzərdə tutulmadıqda, saxlayıcı əşyanı 

vicdanlı saxladıqda onun zədələnməsi və ya məhv olmasının əvəzini ödəmir. 

Təbii ki, ―adi vicdanlılıq‖ ifadəsi də qeyri-korrektdir. Burada söhbət sadəcə 

vicdanlılıqdan gedə bilər. 

Konkret olaraq şərh edilən bəndə görə vicdanlılıq nədir? Əvəzli 

saxlama müqaviləsi üzrə saxlayıcının məsuliyyəti əvəzsiz saxlama 

müqaviləsindəki məsuliyyətindən nə ilə fərqlənir? Nəzərə alsaq ki, əvəzsiz 

saxlama müqaviləsi üzrə saxlayıcının ən yüngül təqsir forması kobud 

ehtiyatsızlıqdır və adi ehtiyatsızlığı daxil etmir, əvəzli saxlama 

müqaviləsindəki vicdanlılıq kateqoriyasına qəsd və kobud ehtiyatsızlıqla 

yanaşı adi ehtiyatsızlığı da daxil etmək lazımdır. Başqa sözlə, əvəzli saxlama 

müqaviləsinə görə saxlayıcı əşyanın yalnız onun təqsiri (qəsdən və ya 

ehtiyatsızlıqdan) ucbatından zədələnməsi və ya məhv olmasına görə 

məsuliyyət daşıyır. Bu, əşyanın təsadüfən məhv olması və ya təsadüfən 

zədələnməsi riskinin, əgər MM-də və ya müqavilədə ayrı qayda nəzərdə 

tutulmayıbsa, mülkiyyətçinin üzərinə düşməsi prinsipinə (MM-nin 152.10-cu 

maddəsi) də tam uyğundur. Lakin bu zaman MM-nin 824.2-ci maddəsinə 

(Bax həmin maddənin şərhinə) uyğun olaraq saxlayıcı əşyadan istifadə 

edilmədən də onun təsadüfən zədələnməsi və ya məhv olmasının mümkün 

olduğunu sübuta yetirməlidir. 

 

2. Kontinental hüquq sisteminə daxil olan ölkələrdə adətən əvəzsiz 

saxlama müqaviləsi üzrə saxlayıcı saxladığı əşyanın qayğısına öz əşyalarının 

qayğısına qaldığı kimi qalmalıdır (məsələn, Fransa Mülki Məcəlləsinin 1927-

ci maddəsi, Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 690-cı maddəsi). Əvəzli 

saxlama müqaviləsi üzrə isə saxlayıcı tapşıran qarşısında yalnız əşyanın 

zədələnməsi və ya məhvində təqsiri olduqda məsuliyyət daşıyır (məsələn, 

Fransa Mülki Məcəlləsinin 1928-ci maddəsi, Almaniya Mülki 

Qanunnaməsinin 690-cı maddəsi). Fransa Mülki Məcəlləsinin 1928-ci 

maddəsinə əsasən saxlayıcı saxlama xidmətlərini tapşırana özü təklif etdikdə 

də eyni məsuliyyəti daşıyır (hətta əvəzsiz saxlama müqaviləsi üzrə də). 

İngiltərə hüququna əsasən isə saxlayıcı əşyanın saxlanması üçün bütün 

ağlabatan tədbirləri görməlidir. Əks halda, o, əşyanın zədələnməsi və ya 

məhvinə görə məsuliyyət daşıyır. 

 

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 aprel 1999-cu il 60 

saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Nəqliyyat vasitələrinin duracaqları və qarajları 

haqqında nümunəvi Əsasnamə‖nin 4-cü bəndinə əsasən duracaqda və qarajda 
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nəqliyyat vasitələri saxlanc üçün xüsusi işarələnmiş yer hüdudlarında 

dayandırılmalı, qapıları kilidlənməli, duracaq tormoz sistemi qoşulmalıdır. 

İcazə verilən maksimum kütləsi 3,5 tondan çox olan nəqliyyat vasitəsini maili 

yerdə duracağa qoyduqda, təkərlərdən heç olmazsa birinin altına tıxac 

qoyulmalıdır. Duracaq və qaraj daxilində nəqliyyat vasitəsi saatda 5 km-dən 

artıq olmayan sürətlə idarə olunmalıdır. Nəqliyyat vasitəsi saxlamaya 

qoyulduqdan sonra ona yanacaq doldurulmamalıdır. Duracaq və qaraj 

daxilində saxlamaya qoyulmuş nəqliyyat vasitələrinin salonlarında istirahət 

edilməməli və ya yuma, təmizləmə işləri aparılmamalıdır. Nəqliyyat 

vasitəsindən yanacaq və yağ axdıqda, o saxlamaya qoyulmamalıdır. 

Həmin Əsasnamənin 7-ci bəndinə uyğun olaraq duracaq və qaraj 

sahibləri nəqliyyat vasitələrinin toxunulmaz və təhlükəsiz şəraitdə 

saxlanılmasını təmin etməlidirlər. Nəqliyyat vasitələri saxlamaya qəbul edilən 

müddət ərzində onun istismar olunmasına, oğurlanmasına, hissələrinin 

sökülməsinə, avadanlığının oğurlanmasına görə duracaq və qaraj sahibləri 

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə müvafiq məsuliyyət daşıyırlar. 

Duracaq və qaraj sahibləri nəqliyyat vasitəsi oğurlandıqda və ya qaçırıldıqda, 

hissələri söküldükdə ərazi üzrə daxili işlər orqanlarına təcili məlumat 

verməlidirlər. 

 

824.2. 

 

Saxlama müqaviləsini əmlak kirayəsi (icarə) müqaviləsindən 

fərqləndirən başlıca cəhətlərdən biri odur ki, əmlak kirayəsi (icarə) 

müqaviləsindən fərqli olaraq əşyanı qəbul edən tərəf, yəni saxlayıcı ondan 

istifadə etmək hüququna malik deyil. Müqavilədə saxlayıcının əşyadan 

istifadə etmək hüququna malik olmasının təsbiti müqaviləni qarışıq 

müqaviləyə (Bax MM-nin 822-ci maddəsinin şərhinin 12-ci hissəsinə) çevirir. 

Lakin əgər əşyadan istifadə onun qorunması üçün vacib olduğu hallar istisna 

təşkil edir. Məsələn, saxlanan inəyin sağılmaması onun tələf olmasına gətirib 

çıxara bilər. 

Bununla belə müqavilənin icrası dövründə saxlayıcı saxlamaya 

götürdüyü əşyadan tapşıranın qabaqcadan razılığı ilə istifadə edə bilər. 

Saxlayıcının əşyadan tapşıranın qabaqcadan razılığı olmadan istifadəsi onun 

əşyanın təsadüfən məhv olması və ya zədələnməsi riskini daşımasına səbəb 

ola bilər. MM-nin 824.1-ci maddəsinin şərhində (Bax həmin şərhə) 

göstərildiyi kimi, saxlama müqaviləsində ayrı hal nəzərdə tutulmadıqda, həm 

əvəzsiz, həm də əvəzli saxlama müqaviləsi üzrə saxlayıcı saxlanılan əşyanın 

təsadüfən məhv olması və ya zədələnməsi riskini daşımır. Tapşıranın 

qabaqcadan razılığı olmadan saxlayıcı əşyadan istifadə etdiyi təqdirdə isə 

onun təsadüfən məhv olması və ya zədələnməsi riskini daşıyır, bu şərtlə ki, 
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əşyadan istifadə edilmədən də onun təsadüfən zədələnməsi və ya məhv 

olmasının mümkün olduğunu sübuta yetirməsin. 

Yəni saxlayıcı tapşıranın qabaqcadan razılığı olmadan əşyadan istifadə 

etdikdə, əşya elə səbəbdən təsadüfən zədələnsə və ya məhv olsa ki, saxlayıcı 

əşyadan istifadə etmədiyi halda da yekun nəticə eyni olacaqdı, saxlayıcı onun 

təsadüfən məhv olması və ya zədələnməsi riskini daşımır. Bu halda yalnız 

saxlayıcının müqavilə öhdəliyini pozmasından danışmaq olar. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, verilən şərh bizim mülahizəmizdir. Çünki 

şərh edilən bənddə belə deyilir: ―Əks halda o, əşyanın təsadüfən itməsi üçün, 

əgər itmənin əşyadan istifadə edilmədən də mümkün olduğunu sübuta 

yetirməsə, tapşıran qarşısında məsuliyyət daşıyır‖. Əlbəttə, burada istifadə 

edilən ―təsadüfən itmə‖ ifadəsi absurddan başqa bir şey deyil. Necə ola bilər 

ki, müqavilə öhdəliyinin pozulması nəticəsində saxlayıcı onun yalnız 

təsadüfən itməsinə görə məsuliyyət daşısın? Belə çıxır ki, qabaqcadan alınmış 

razılıq olmadan saxlayıcının əşyadan istifadəsi onun təsadüfən zədələnməsi və 

ya itməsi istisna olmaqdan təsadüfən məhv olmasına səbəb olduqda, 

saxlayıcının heç bir məsuliyyəti yoxdur. Təbii ki, bu, düzgün deyil. Buna görə 

də güman etmək olar ki, şərh edilən bənddə əşyanın məhz təsadüfən məhv 

olması və ya zədələnməsi riski nəzərdə tutulur. 

 

824.3. 

 

1. Saxlama müqaviləsi üzrə əşyanın saxlanılmasında maraqlı tərəf 

tapşırandır. Buna görə də onun saxlamaya dair marağı olmadıqda, saxlama 

müqaviləsinə birtərəfli qaydada xitam verə bilər. Bu qayda həm müddətli, 

həm də müddətsiz (tələb olunanadək) saxlama müqaviləsinə şamil olunur. 

Beləliklə, tapşıran hər zaman əşyanın geri qaytarılması barədə saxlayıcıya 

müraciət edə bilər və saxlayıcı əşyanı dərhal ona qaytarmağa borcludur. 

Analoji müddəa Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 695-ci maddəsində də 

mövcuddur. 

 

2. Şərh edilən bənd həmçinin əşyanın qaytarılmasının prinsiplərini 

müəyyən edir: 1) əşya onun saxlandığı yerdə qaytarılmalıdır; 2) əşyanın 

saxlayıcısı onu tapşırana çatdırmağa borclu deyildir; 3) əşya tapşıranın 

hesabına və tapşıranın riski ilə qaytarılır. 

Saxlayıcı yalnız əşyanı saxlamağa və vaxtında qaytarmağa borcludur. 

Lakin, o, əşyanı tapşırana çatdırmalı deyil. Tapşıran özü əşyanı saxlayıcıdan 

götürməlidir. Saxlayıcı yalnız bunun üçün müvafiq şərait yaratmalıdır. 

Analoji müddəa Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 697-ci maddəsində də 

mövcuddur. 
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Qaytarılmanın bütün xərclərini isə yenə də tapşıran çəkməlidir. 

Saxlayıcı saxlanılan əşyanın mülkiyyətçisi olmadığı üçün təbii ki, onun 

qaytarılma zamanı təsadüfən zədələnməsi və ya məhv olması riskini də 

daşımır (MM-nin 152.10-cu maddəsinə uyğun olaraq). 

Bununla belə, şərh edilən bəndin imperativ xarakterli olmasını düzgün 

hesab etmirik. Belə çıxır ki, hətta saxlama müqaviləsində saxlanılan əşyanın 

saxlayıcı tərəfindən tapşırana çatdırılması nəzərdə tutulsa belə, saxlayıcı bu 

vəzifənin icrasından boyun qaçıra bilər. Çünki şərh edilən bənd imperativ 

şəkildə deyir ki, əşyanın saxlayıcısı onu tapşırana çatdırmağa borclu deyildir. 

Hesab edirik ki, bu, mülki hüquq subyektlərinin iradə sərbəstliyi prinsipinə 

(MM-nin 6.1.2-ci maddəsi) ziddir. 

 

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 aprel 1999-cu il 60 

saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Nəqliyyat vasitələrinin duracaqları və qarajları 

haqqında nümunəvi Əsasnamə‖nin 5-ci bəndinə əsasən nəqliyyat vasitəsi 

duracaq və qarajdan verilərkən növbətçi qulluqçuya sahibinin şəxsiyyətini 

təsdiq edən sənəd və saxlanma kartı və ya qəbz təqdim olunur. Sahibi ilə 

razılaşma əsasında nəqliyyat vasitəsi onun notarial qaydada etibar etdiyi başqa 

şəxsə də verilə bilər. Saxlanma kartı və ya qəbz itirildikdə nəqliyyat vasitəsi 

sahibinə duracağın və ya qarajın məsul şəxslərinin razılığı əsasında verilir. 

Qanunla istismarı qadağan edilən və yol hərəkətindən kənarlaşdırılan 

nəqliyyat vasitəsi duracaqdan və qarajdan saxlanma səbəblərinin aradan 

qaldırılması və pozuntuya görə inzibati tənbeh verilməsi barədə Daxili İşlər 

Nazirliyinin Dövlət Yol Polisinin vəzifəli şəxsinin arayışı əsasında verilir. 

Sahibinin sərxoş vəziyyətdə olmasına kifayət qədər əsas olduqda nəqliyyat 

vasitəsi növbətçi qulluqçu tərəfindən duracaq və qarajdan verilmir. 

 

Maddə 825. Yük götürənin (saxlayıcının) hüquqları 

 

825.1. Saxlayıcı şərtləşdirilmiş saxlama növünü dəyişdirmək 

hüququna o halda malikdir ki, tapşıranın vəziyyəti bildikdən sonra buna 

razı olacağını şəraiti nəzərə almaqla ehtimal edə bilsin. Buna qədər isə 

saxlayıcı dəyişiklik barəsində tapşırana bildiriş verməli və əgər ləngimə 

risklə bağlı deyildirsə, onun qərarını gözləməlidir. 

825.2. Əgər saxlama üçün müddət təyin edilməyibsə, saxlayıcı 

istənilən vaxt tapşırandan əşyanı geri götürməyi tələb edə bilər. Saxlama 

müddəti müəyyənləşdirildikdə saxlayıcı əşyanın geri götürülməsini yalnız 

vacib əsaslar üzrə tələb edə bilər, bu şərtlə ki, həmin tələb tapşıran üçün 

açıq-aşkar qeyri-münasib vaxtda irəli sürülməsin və əlverişsiz müddətdə 

icra edilməli olmasın. 
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Tapşıranın bütün hüquqları bilavasitə olaraq saxlayıcının əsas vəzifələri 

ilə bağlıdır. Buna görə də tapşıranın hüquqları barədə ayrıca maddəyə ehtiyac 

yoxdur. Qeyd etdiyimiz kimi, saxlama müqaviləsi yalnız əvəzli olduqda 

ikitərəflidir və tapşıran üçün əsas vəzifə (muzdun ödənilməsi) yaradır. 

Tapşıranın başqa əsas vəzifəsi yoxdur. Lakin bu o demək deyil ki, saxlayıcının 

digər hüquqları yoxdur. Şərh edilən maddə məhz həmin hüquqlara həsr olunub: 

1) saxlama növünü dəyişdirmək; 2) müqaviləyə xitam vermək. 

 

825.1. 

 

1. Şərh edilən bənd bütövlükdə Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 692-

ci maddəsini təkrarlayır. Hesab edirik ki, həm Qanunnamədə, həm də təbii ki, 

bizim MM-də şərh edilən müddəa qəliz şəkildə ifadə edilib. Eyni fikir daha 

sadə şəkildə Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 893-cü maddəsinin 

1-ci bəndində təsbit edilmişdir. 

Saxlayıcı müqavilə ilə nəzərdə tutulan saxlama növünü dəyişdirmək 

üçün tapşırana müvafiq bildiriş verməli və onun müsbət cavabını almalıdır. 

Lakin əgər tapşıranın qərarını gözləmə dövründə əşyanın zədələnməsi və ya 

məhv olması üçün təhlükə mövcuddursa, saxlayıcı ləngimədən əşyanın 

saxlama növünü dəyişdirə bilər. Çünki ehtimal olunur ki, vəziyyəti bildikdən 

sonra tapşıran buna razı olacaq. 

Qeyd etmək lazımdır ki, saxlama növünü dəyişdirmək əşyanın üçüncü 

tərəfə verilməsini ehtiva etmir. Müqavilədə ayrı hal nəzərdə tutulmadıqda, 

saxlanılan əşya üçüncü şəxsə verilə bilməz. Əşyanın üçüncü şəxsə verilməsi 

mümkün olduqda isə, saxlayıcı yalnız həmin verilmə zamanı yol verdiyi 

səhvə görə məsuliyyət daşıyır (Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 691-ci 

maddəsi). 

 

2. Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 893-cü maddəsinin 2-ci 

bəndində saxlayıcıya başqa hüquq da verilir. Əgər saxlama dövrü ərzində 

əşyanın real zədələnməsi təhlükəsi yaranmışsa və ya əşya artıq zədələnmişsə, 

yaxud əşyanın qorunub-saxlanmasına imkan verməyən hallar mövcuddursa, 

lakin tapşıranın vaxtında qərar verməsini gözləmək mümkün deyilsə, 

saxlayıcı əşyanı və ya onun hissəsini saxlama yerində mövcud olan qiymətlə 

müstəqil şəkildə sata bilər. Göstərilən hallar saxlayıcını cavabdeh olmadığı 

səbəblərdən əmələ gəldikdə, saxlayıcı əşyanın satılması üzrə xərclərinin 

əvəzini satış qiymətindən götürə bilər. 

Bizim MM-də belə hüquq nəzərdə tutulmasa da, saxlayıcının analoji 

hərəkəti vicdanlı hərəkət kimi qiymətləndirilərək qanuni hesab edilməlidir. 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində oxşar hüquq paylanmayan 

poçt göndərişlərinin saxlanması üzrə mövcuddur. Belə ki, ―Poçt rabitəsi 
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haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 13-cü maddəsinə əsasən 

paylanmayan poçt göndərişləri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallar 

istisna olmaqla, poçt rabitəsi operatoru tərəfindən 6 (altı) ay saxlanmalıdır. 

Paylanmayan poçt göndərişlərinin içərisində tez xarab olan mallar olduqda, 

onlar qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada satılmalı, bu mümkün 

olmadıqda isə həmin mallar məhv edilməlidir. Satışdan əldə olunan vəsait 6 

ay başa çatdıqdan sonra poçt operatoru tərəfindən çəkilmiş xərclər çıxıldıqdan 

sonra dövlət büdcəsinə köçürülür. 

Poçt göndərişinin ünvan sahibinə və ya göndəriciyə çatdırılması 

mümkün olmadığı halda, saxlama müddəti başa çatdıqdan sonra poçt rabitəsi 

operatorunun müraciəti və bu barədə məhkəmənin müvafiq qərarı ilə poçt 

göndərişinin içərisindəki əşyalar, mallar və pul vəsaitləri sahibsiz hesab edilir. 

Poçt göndərişinin içərisində aşkar edilmiş yazışma xarakterli materiallar, 6 

aylıq müddət başa çatdıqdan sonra məhv edilməlidir. Sahibsiz hesab edilən 

poçt göndərişinin içərisində olan digər əşyalar göndəricinin və ünvan 

sahibinin şəxsi və ya kommersiya səciyyəli sirrinin məxfiliyinə xələl 

gətirmədiyi halda, poçt operatoru tərəfindən satışa çıxarılmalıdır. Poçt 

göndərişinin içərisində aşkar edilmiş nağd pul, həmçinin əşya və ya malların 

satışından əldə edilmiş vəsait poçt operatoru tərəfindən çəkilmiş xərclər 

çıxılmaqla, dövlət büdcəsinə köçürülür. 

 

825.2. 

 

1. Şərh edilən bənd əsasən Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 696-cı 

maddəsini təkrarlayır. 

 

2. Saxlama üçün müddət təyin edilməyibsə, saxlayıcı istənilən vaxt 

tapşırandan əşyanı geri götürməyi tələb edə bilər. Bu tələbin yerinə 

yetirilməməsi saxlayıcıya bununla ona dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsini 

tələb etmək hüququ verir. 

 

3. Saxlama müddəti başa çatdıqda, saxlayıcı əşyanın geri 

götürülməsini tələb edə bilər. Bu tələbin yerinə yetirilməməsi saxlayıcıya 

bununla ona dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb etmək hüququ verir. 

 

4. Saxlama müddəti bitmədən saxlayıcı əşyanın geri götürülməsini 

yalnız vacib əsaslar üzrə tələb edə bilər, bu şərtlə ki, həmin tələb tapşıran 

üçün açıq-aşkar qeyri-münasib vaxtda irəli sürülməsin və əlverişsiz müddətdə 

icra edilməli olmasın. Tam məntiqli olan bu müddəa əfsuslar olsun ki, 

imperativ şəkildə ifadə edilmişdir. Belə çıxır ki, tərəflər müddətli saxlama 

müqaviləsində saxlayıcı tərəfindən əşyanın vaxtından əvvəl geri 



 279 

qaytarılmasının vacib olmayan əsaslarla və ya ümumiyyətlə əsas 

göstərilmədən həyata keçirilməsini təsbit edilə bilməzlər. Hesab edirik ki, bu, 

mülki hüquq subyektlərinin iradə sərbəstliyi prinsipinə (MM-nin 6.1.2-ci 

maddəsi) ziddir. 

Zənnimizcə, müddətli saxlama müqaviləsinə saxlayıcı tərəfindən 

vaxtından əvvəl xitam verilməsi tapşırana zərər vurduqda, o, həmin zərərin 

əvəzinin ödənilməsini tələb edə bilər. 

 

Maddə 826. Əvəz edilə bilən əşyaların saxlanması 

 

826.1. Əgər saxlamaya pul qəbul edilirsə və bu zaman saxlayıcının 

eyni pulu deyil, eyni məbləği qaytarmalı olduğu birbaşa və ya dinməz 

razılıqla şərtləşdirilirsə, pula mülkiyyət hüququ, ondan istifadə hüququ 

və onun itməsi riski saxlayıcıya keçir. Bu mənada dinməz razılıq pul 

məbləğinin möhürlənməmiş və bağlanmamış şəkildə verildiyi halda 

ehtimal edilir. 

826.2. Əgər saxlamaya digər əvəz edilən əşyalar və ya qiymətli 

kağızlar qəbul edilirsə, saxlayıcı onlara dair yalnız o halda sərəncam verə 

bilər ki, tapşıran buna birbaşa icazə vermiş olsun. 

 

1. Saxlama müqaviləsinə əsasən həm əvəz edilən, həm də əvəzedilməz 

əşya saxlamaya qəbul edilə bilər. Məlum olduğu kimi, MM-nin 135.7-ci 

maddəsinə görə başqa əşyalardan yalnız özlərinə xas əlamətlərə görə ayrılmış 

fərdi-müəyyən əşyalar əvəzedilməz əşyalar sayılır. Növ əlamətlərinə görə 

fərqlənən, dövriyyədə adətən say, ölçü və ya çəki ilə müəyyənləşdirilən 

daşınar əşyalar əvəzedilən əşyalar sayılır. Məsələn, pul (kağız pul və ya 

qəpik) əvəz edilən əşyadır. 

Sual ola bilər ki, şərh edilən maddədə məhz MM-nin 135.7-ci 

maddəsinin hüquqi kateqoriyası nəzərdə tutulurmu? Çünki, göründüyü kimi, 

həmin maddədə ―əvəzedilən‖, şərh edilən maddənin 2-ci bəndində isə ―əvəz 

edilən‖ (maddənin adında ―əvəz edilə bilən‖) yazılıb, yəni birinci halda eyni 

hərflərdən ibarət və eyni cür eşidilən termin bir sözdən, ikinci halda isə iki 

sözdən ibarətdir. MM-nin 829.4-cü maddəsində (Bax həmin maddənin 

şərhinə), habelə 739.1-ci maddəsində (borc müqaviləsi) və 752.2-ci 

maddəsində (podrat müqaviləsi – Bax həmin maddənin şərhinə) də bu termin 

iki sözdən ibarətdir və Azərbaycan dilinin qrammatikası nöqteyi-nəzərindən 

bu düzgündür. Bununla belə, həm şərh edilən maddədə, həm də sadalanan üç 

halda məhz MM-nin 135.7-ci maddəsinin hüquqi kateqoriyasının nəzərdə 

tutulması şübhə doğurmur. Həmin maddədə sadəcə texniki qüsura yol 

verilmişdir. 
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Maraqlıdır ki, MM-nin 438-ci maddəsi (―Müqavilənin predmeti növlü 

əşya olduqda öhdəliyin icrası‖) isə sözügedən hüquqi kateqoriyanı eyni 

zamanda ―növlü əşya‖ və ―əvəz edilə bilən əşya‖ adlandırır. Əlbəttə, nəinki bir 

normativ-hüquqi aktda, bütövlükdə qanunvericilik sistemində bir anlayışın 

müxtəlif terminlərlə ifadə edilməsi yolverilməzdir və buna görə də şərh edilən 

birmənalı olaraq bizim MM-nin qüsurudur. 

 

2. Əvəz edilən əşyaların saxlanmasının xüsusi tənzimi olduqca 

vacibdir. Hələ Roma hüququ saxlamanı bu meyar üzrə iki qrupa bölürdü: 

əvəzedilməz əşyaların saxlanması depositum regulare, əvəz edilən əşyaların 

saxlanması isə depositum irregulare adlanırdı. Məlum olduğu kimi, saxlama 

müqaviləsinə əsasən saxlayıcı əşyanın yalnız sahibi olur və eyni əşyanı 

tapşırana qaytarmalıdır. Saxlamaya əvəz edilən əşya qəbul edildikdə isə 

yekunda məhz həmin əşyanın qaytarıldığını müəyyənləşdirmək praktiki 

olaraq mümkün deyil. Bunun üçün əvəz edilən əşya fərdiləşdirilməlidir: 

məsələn, saxlamaya verilən kağız pulun seriyası və nömrəsi göstərilməldir, 

yaxud saxlamaya verilən əvəz edilən əşya möhürlənmiş və bağlanmış 

olmalıdır. 

Belə ki, məsələn, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 

oktyabr 2004-cü il tarixli 157 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan 

Respublikasında qiymətli metallarla əməliyyatların aparılması və əqdlərin 

bağlanması Qaydaları‖nın 3.14-cü bəndinə əsasən saxlamaya qoyulmuş 

qiymətli metal hesablarında əks olunan bank metalları cəlb olunmuş vəsait 

hesab edilmir və müvəkkil banklar onları öz adından yerləşdirə bilməz. 

Saxlanmaq üçün qəbul olunmuş bank metallarının külçələrinin başqası ilə 

əvəzləşdirilməsinə və ya fərdi xüsusiyyətlərinin (çəkisi, kütləsi, seriya 

nömrəsi, emal edən şirkətin möhürü, əyarı və emal olunduğu il) dəyişdiril-

məsinə yol verilmir. Qaydaların 3.12-ci bəndində müvəkkil banklar tərəfindən 

açılması nəzərdə tutulan qiymətli metallarda cari, depozit (əmanət), ssuda və 

müxbir hesablarına qoyulmuş qiymətli metallara dair isə belə tələb yoxdur. 

Fərdiləşdirilməyən əvəz edilən əşya saxlamaya verildikdə, yekunda 

məhz həmin əşyanın geri qaytarılmasına əmin olmaq qeyri-mümkündür. Bu isə 

o deməkdir ki, həmin əşyanın saxlayıcının mülkiyyətinə keçməsi ehtimalı var. 

Başqa sözlə, əşyanı saxlamaya qəbul edərkən saxlayıcı həmin əvəz edilən 

əşyanı deyil, eyni əvəz edilən əşya kateqoriyasına aid olan digər əşyanı qaytar-

mağı öhdəsinə görürür. Lakin bu halda yaranan hüquqi münasibətlər tamamilə 

borc müqaviləsi üzrə əmələ gələn hüquqi münasibətlərə bənzəyir. Çünki 

tapşıran əşyaya dair əşya hüququnu itirir və yalnız öhdəlik hüququ əldə edir. 

MM-nin 739-cu maddəsinə (―Borc müqaviləsi‖) əsasən borc 

müqaviləsinə görə iştirakçılardan biri (borc verən) pula və ya digər əvəz 

edilən əşyalara mülkiyyət hüququnu digər iştirakçıya (borc alana) keçirməyi 
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öhdəsinə götürür, digər iştirakçı (borc alan) isə aldıqlarını müvafiq olaraq pul 

və ya eyni keyfiyyətdə və miqdarda olan eyni növlü əşyalar şəklində borc 

verənə qaytarmağı öhdəsinə götürür. Borc müqaviləsinin predmeti hər hansı 

pul məbləği olduqda, o, kredit müqaviləsi adlandırılır. 

Buna görə də təsadüfi deyil ki, Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 700-

ci maddəsinə görə predmeti əvəz edilən əşyalar olan saxlama müqaviləsinə 

borc müqaviləsi haqqında qaydalar tətbiq olunur. Lakin şərh edilən maddə 

sözügedən hüquqi münasibətləri saxlama müqaviləsi hesab edir və məsələni 

çox anlaşılmaz şəkildə tənzimləyir. 

Xüsusi ilə vurğulamaq lazımdır ki, şərh edilən maddə əvəz edilən 

əşyaları iki qrupa bölür (pul və digər əvəz edilən əşyalar) və hər biri üçün 

ayrıca qaydalar müəyyən edir. Lakin təhlil nəticəsində məlum olur ki, bunun 

üçün obyektiv əsas yoxdur. 

 

826.1. 

 

1. Şərh edilən bənd əvəz edilən əşya qismində saxlamaya pulun 

verilməsinə aiddir və məsələni bu cür tənzimləyir: ―Əgər saxlamaya pul qəbul 

edilirsə və bu zaman saxlayıcının eyni pulu deyil, eyni məbləği qaytarmalı 

olduğu birbaşa və ya dinməz razılıqla şərtləşdirilirsə, pula mülkiyyət hüququ, 

ondan istifadə hüququ və onun itməsi riski saxlayıcıya keçir. Bu mənada 

dinməz razılıq pul məbləğinin möhürlənməmiş və bağlanmamış şəkildə 

verildiyi halda ehtimal edilir‖. 

Beləliklə, şərh edilən bənddə haqlı olaraq xüsusi ilə vurğulanır ki, 

saxlamaya verilən pul fərdiləşdirildikdə, yəni saxlayıcı eyni kağız və ya metal 

pulu qaytarmalıdırsa, saxlamaya əvəz edilən əşya qəbul edilmiş sayılmır. Bu 

halda tərəflər birbaşa (məsələn, kağız pulun seriyası və nömrəsi 

göstərilməldir) və ya dinməz (pul möhürlənmiş və bağlanmış şəkildə 

verilməldir) razılığa gəlməlidirlər. Əks halda saxlamaya qəbul edilən kağız və 

metal pullar deyil, eyni məbləğin geri qaytarılması prezumpsiyası yaranır. 

 

2. Saxlamaya qəbul edilən kağız və metal pullar deyil, eyni məbləğin 

geri qaytarılması prezumpsiyası o deməkdir ki, həmin kağız və dəmir pullara 

mülkiyyət hüququ saxlayıcıya keçir. Təbii olaraq, mülkiyyət hüququ keçirsə, 

puldan istifadə hüququ və onun təsadüfən zədələnməsi və ya məhv olması 

riski də saxlayıcıya mənsubdur. Buna baxmayaraq, şərh edilən bənddə bu 

hüquqi nəticələr xüsusi olaraq vurğulanır. Düzdür, bu zaman pulun təsadüfən 

zədələnməsi və ya məhv olması riski nədənsə ―itmə riski‖ kimi ifadə edilir. 

Əlbəttə ki, bu, texniki qüsurdur. İtmə əşyanın təsadüfən məhv olmasının bir 

hissəsidir, mülkiyyətçinin riskini məhdudlaşdırmaq isə yolverilməzdir. 
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3. Saxlamaya qəbul edilən kağız və metal pullara mülkiyyət hüququ 

saxlayıcıya keçirsə və tapşıranın əşyaya dair əşya hüququna xitam verilirsə 

(tapşıran öhdəlik hüququ əldə edir), saxlama müqaviləsi haqda danışmağa 

belə dəyməz. Bu artıq kredit müqaviləsidir və yaranan hüquqi münasibətlərə 

MM-nin 37-ci fəslinin (―Borc‖) qaydaları tətbiq edilməlidir. Bu baxımdan 

şərh edilən maddə anlaşılmazlıqdan başqa bir şey deyil. 

 

826.2. 
 

1. Şərh edilən bənd əvvəlkindən də anlaşılmazdır: ―Əgər saxlamaya 

digər əvəz edilən əşyalar və ya qiymətli kağızlar qəbul edilirsə, saxlayıcı 

onlara dair yalnız o halda sərəncam verə bilər ki, tapşıran buna birbaşa icazə 

vermiş olsun‖. Əvvəla, pulla digər əvəz edilən əşyaların saxlanması üzrə 

fərqli qaydaların müəyyən edilməsi hansı zərurətdən doğur? Başqa sual: əvəz 

edilən əşyaların saxlanmasına həsr edilən maddənin puldan başqa digər əvəz 

edilən əşyalara aid olan şərh edilən bəndində qiymətli kağızların saxlanması 

məsələsinə niyə toxunulur: axı qiymətli kağız mütləq olaraq əvəz edilən əşya 

deyil (məsələn, adlı qiymətli kağız – MM-nin 989-cu maddəsi)? Çox güman 

ki, burada yalnız əvəz edilən əşya sayılan qiymətli kağızlardan söhbət gedir. 

Amma bu halda qiymətli kağızları xüsusi vurğulamaq da lazım deyildi, çünki 

onlar digər əvəz edilən əşyalar kateqoriyasına daxildir. 
 

2. Deməli, şərh edilən bəndin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, saxlamaya 

puldan başqa digər əvəz edilən əşyalar qəbul edilirsə, saxlayıcı onlara dair 

yalnız o halda sərəncam verə bilər ki, tapşıran buna birbaşa icazə vermiş 

olsun. Əvvəla, şərh edilən maddənin birinci bəndindən (pulun saxlamaya 

qəbul edilməsi) fərqli olaraq, burada deyilmir ki, yekunda eyni əvəz edilən 

əşyalar deyil, eyni say, ölçü və ya çəkidə olan həmin kateqoriyaya aid olan 

digər əvəz edilən əşyalar qaytarılmalıdır. Məntiqlə əvəz edilən əşyalar 

fərdiləşdirilmiş şəkildə saxlamaya verilirsə, yaranan münasibətlər adi saxlama 

müqaviləsidir və burda təbii ki, xüsusi tənzimə ehtiyac da yoxdur. 

Deməli, söhbət məhz o haldan gedir ki, yekunda eyni əvəz edilən 

əşyalar deyil, eyni say, ölçü və ya çəkidə olan həmin kateqoriyaya aid olan 

digər əvəz edilən əşyalar qaytarılmalıdır. MM-nin 826.1-ci maddəsinin 

analogiyası üzrə tərəflər arasında birbaşa və ya dinməz razılıq olmadıqda, 

əvəz edilən əşyaların saxlanması məhz belə də səciyyələndirilməlidir. Bu isə o 

deməkdir ki, saxlayıcı həmin əvəz edilən əşyaların mülkiyyətçisi olur, çünki 

onun məhz həmin əşyaları qaytarmasını müəyyən etmək mümkün deyil. Bu 

baxımdan tapşıran tərəfindən saxlayıcıya həmin əşyalara dair sərəncam 

hüququnun verilməsi haqda şərh edilən maddənin müddəası ölü bir normadır. 

Tapşıran nə biləcək ki, saxlayıcı həmin əşyadan istifadə edib, yoxsa yox. Axı 

hər bir halda tapşırana eyni əşya qaytarılmalı deyil. 
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3. Saxlamaya qəbul edilən əvəz edilən əşyalara mülkiyyət hüququ 

saxlayıcıya keçirsə və tapşıranın əşya hüququna xitam verilirsə (tapşıran 

öhdəlik hüququ əldə edir), saxlama müqaviləsi haqda danışmağa belə 

dəyməz. Bu artıq borc müqaviləsidir və yaranan hüquqi münasibətlərə MM-

nin 37-ci fəslinin (―Borc‖) qaydaları tətbiq edilməlidir. Bu baxımdan şərh 

edilən maddə anlaşılmazlıqdan başqa bir şey deyil. 

 

§ 2. Anbarlarda saxlama 

 

 1. Əmtəə-pul münasibətləri şəraitində kommersiya əməliyyatlarının 

həcminin genişlənməsi və intensifikasiyası, əmtəə bazarları konyunkturasının 

tez-tez dəyişməsi malların anbarlarda saxlanılması ilə bağlı olan sahibkarlıq 

fəaliyyətinin inkişafına obyektiv tələbat yaratmışdır. Bu təsərrüfat fəaliyyəti 

bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaranan bütün münasibətlər kompleksində 

mühüm rol oynayır, çünki bazarın tələblərinə çevik reaksiya verməyə imkan 

yaradacaq malların dəyərini qoruma vasitəsi ilə sahibkarlıq fəaliyyətinin 

səmərəsinin artmasına səbəb olur. 

 İstehsalçılar və ticarət şirkətləri bir çöx hallarda sərfəli olmayan bazar 

konyunkturası ilə bağlı və ya əqdin bağlanması üçün daha sərfəli şərtlərə nail 

olmaq naminə müəyyən müddətə malların bazara daxil olmasını ləngitmədə 

maraqlı olurlar. Bundan başqa mal sahiblərinin belə hərəkətləri obyektiv 

səbəblərlə də bağlı ola bilər: məsələn, məhsuldarlığın azalması və ya 

mövsümi istehsal və s. 

 Səbəbindən asılı olmayaraq bu hallarda mal sahibləri sahibkarlıq 

şəklində saxlama xidməti göstərən şəxslərə müraciət edirlər. Həmin şəxslərin 

professional saxlayıcı olmasını nəzərə alaraq bir çox ölkələr onların bağladığı 

saxlama müqaviləsi üçün xüsusi hüquqi normalar müəyyən edir. Bizim MM-

də bu münasibətlər şərh edilən paraqrafla tənzimlənir. 

 

 2. Şərh edilən paraqraf əsasən Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 

dördüncü kitabının 5-ci bölməsini təkrarlayır. 

 

Maddə 827. Anbar sahibi 

 

Anbar sahibi sənətkarlıq şəklində saxlama ilə məşğul olan və 

saxlama üzrə öz xidmətlərini açıq təklif edən saxlayıcıdır. Əgər bu 

Məcəllənin bu paraqrafının aşağıdakı müddəalarında ayrı şərt 

qoyulmayıbsa, anbar sahibinin xidmətlərinə saxlama haqqında 

göstərişlər tətbiq edilir. 
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 1. Saxlama müqaviləsinin məhz anbarda saxlama növünə aid olması 

üçün iki şərtə cavab verilməsi vacibdir: 1) saxlayıcı sənətkarlıq şəklində 

saxlama ilə məşğul olur, yəni saxlama onun sahibkarlıq fəaliyyətini təşkil edir 

(Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 416-cı maddəsində də eyni müddəa 

mövcuddur); 2) saxlayıcı saxlama xidmətlərini açıq təklif edir. 

 Beləliklə, anbar sahibi qismində kommersiya hüquqi şəxsi və ya fərdi 

sahibkar çıxış edə bilər. Bəs anbar sahibinin saxlama xidmətini açıq təklif 

etməsi haqqında müddəasının mənası nədir? Bəlkə bu, ümumi ofertadır? MM-

nin 408.7-ci maddəsinə əsasən əgər müqavilənin bütün mühüm şərtlərini əks 

etdirən təklifdən onu irəli sürmüş şəxsin təklifdə göstərilmiş şərtlər ilə 

müqaviləni cavab verən istənilən şəxslə bağlamaq iradəsi aydın görünürsə, 

belə təklif ümumi oferta sayılır. Deməli, anbar sahibi saxlama müqaviləsinin 

bütün mühüm şərtlərini açıq şəkildə elan etmirsə, ümumi oferta da yoxdur. Bu 

isə onun xidmətlərini açıq təklif etməsi hələ ümumi oferta demək deyil. 

Məsələn, anbar sahibi saxlamaya qəbul etdiyi malların növünü açıq şəkildə 

elan edə bilər, amma alacağı muzd barədə yalnız ona müraciət etmiş şəxslərə 

məlumat verə bilər. 

Deməli, anbar sahibinin xidmətlərini açıq təklif etməsi ofertaya dəvət 

kimi qiymətləndirilməlidir. MM-nin 408.2-ci maddəsinə əsasən şəxslərin 

qeyri-müəyyən dairəsinə ünvanlanmış təklifdə (o cümlədən, reklamda) 

bilavasitə ayrı qayda göstərilməyibsə, bu təklif ofertaya dəvət sayılır. 

MM-nin 400.2-ci maddəsinə (―Ümumi müqavilə‖) uyğun olaraq 

sahibkarlıq məqsədi olmadan və ya özünün zəruri ehtiyaclarının ödənilməsi 

üçün əmlak və ya xidmət əldə edən və ya onlardan istifadə edən şəxslə, əgər 

digər tərəf özünün sahibkarlıq fəaliyyəti həddində hərəkət edirsə, müqavilə 

bağlamaqdan əsassız imtina edilə bilməz. Beləliklə, tapşıran sahibkar 

olmadıqda anbar sahibi onunla saxlama müqaviləsini bağlamağa borcludur. 

 

2. Şərh edilən saxlama növü ―anbarda saxlama‖ adlansa da, burada 

anbarın anlayışı verilmir. Beləliklə də anbarın mahiyyəti saxlamanın məhz 

anbarda saxlama hesab edilməsi üçün əhəmiyyət kəsb etmir. Hər hansı sahə 

(bina və ya ərazi) anbar qismində çıxış edə bilər. 

 

 3. Anbarda saxlama saxlama müqaviləsinin növüdür. Buna görə də 

şərh edilən paraqrafın müddəalarında ayrı şərt nəzərdə tutulmayıbsa, anbar 

sahibinin xidmətlərinə saxlama haqqında ümumi müddəalar (Bax şərh edilən 

fəslin 1-ci paraqrafının şərhinə) tətbiq edilir. 

 

 4. Anbarda saxlamanın qanunvericilikdə ətraflı tənzimlənmiş növü 

gömrük anbarında saxlamadır. Azərbaycan Respublikasının Gömrük 

Məcəlləsinin 40-cı maddəsinə əsasən gömrük anbarı – gətirilən malların 
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saxlama dövründə gömrük rüsumları, vergilər alınmadan və mallara iqtisadi 

siyasət tədbirləri tətbiq edilmədən onların gömrük nəzarəti altında 

saxlancından, ixrac gömrük rejiminə uyğun aparılması nəzərdə tutulan 

malların isə həmin Məcəllədə nəzərdə tutulan güzəştlər verilməklə gömrük 

nəzarəti altında saxlamadan ibarət gömrük rejimidir. Məcəllənin 41-ci 

maddəsinə əsasən istənilən mallar gömrük anbarı rejimi altında yerləşdirilə 

bilər. Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və Azərbaycan Respub-

likasından aparılması qadağan olunmuş mallar, həmçinin siyahısı Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən müəyyənləşdirilən mallar 

istisna edilir. Başqa mallara ziyan vura bilən və ya xüsusi saxlama şəraiti tələb 

edən mallar xüsusi təchiz edilmiş yerlərdə saxlanılmalıdır. 

 Məcəllənin 42-ci maddəsinə uyğun olaraq xüsusi olaraq ayrılmış və 

təchiz edilmiş binadan və ya başqa yerdən (gömrük anbarından) istifadə 

etməklə malların saxlanması təmin edilir. Gömrük anbarları istənilən şəxs 

tərəfindən istifadə edilə bilən açıq tipli və ya müəyyən şəxslərin malları 

saxlaması üçün nəzərdə tutulan qapalı tipli ola bilər. Açıq tipli gömrük anbarı 

təsis edilməsinin məqsədəuyğun olmaması barədə kifayət qədər əsas olduqda 

qapalı tipli gömrük anbarı təsis edilə bilər. 

Məcəllənin 43-cü maddəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası 

gömrük orqanları və ya Azərbaycan şəxsləri gömrük anbarlarının sahibi ola 

bilərlər. Azərbaycan Respublikası gömrük orqanları tərəfindən təsis edilən 

gömrük anbarları açıq tipli gömrük anbarlarıdır. Məcəllənin 44-cü maddəsinə 

əsasən gömrük anbarı Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitə-

sindən lisenziya alındıqdan sonra təsis edilə bilər. Əgər gömrük anbarının 

təsisçisi Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanıdırsa, lisenziya tələb 

olunmur. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13 aprel 1998-ci il 

tarixli 73 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasının gömrük 

anbarlarının təsis edilməsinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi Qaydaları»na 

uyğun Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi gömrük anbarı 

təsis etmək üçün lisenziya verir və onun fəaliyyət müddətini müəyyən edir. 

Məcəllənin 45-ci maddəsinə görə gömrük anbarı üçün ayrılan binalar 

və ya başqa yerlər, gömrük nəzarətini təmin etmək məqsədi ilə lazım olan 

qaydada hazırlanmalı, zəruri olduqda iki bağlayıcı qurğu ilə təchiz edilməli və 

həmin qurğulardan biri Azərbaycan Respublikası gömrük orqanının 

sərəncamında olmalıdır. 

 

5. Anbarda saxlamanın qanunvericilikdə ətraflı tənzimlənmiş növü 

müvəqqəti saxlanc anbarında saxlamadır (terminologiyanın vahidliyi nöq-

teyi-nəzərindən əlbəttə ki, ―müvəqqəti saxlama anbarı‖ ifadəsi daha düzgün 

olardı). Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin 19-cu maddəsinə 

əsasən malları və nəqliyyat vasitələrini dərhal Azərbaycan Respublikası 



 286 

ərazisindən çıxarmaq və ya bu əraziyə qaytarmaq mümkün olmadıqda Azər-

baycan Respublikası gömrük orqanlarının müvəqqəti saxlanc anbarlarına sax-

lamaya verilir. Bu cür malların və nəqliyyat vasitələrinin göstərilən anbarlarda 

saxlama müddətinin son həddi üç sutkadır. Saxlama müddəti son həddi keç-

miş mallar və nəqliyyat vasitələri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi 

ilə müəyyən edilmiş qaydada dövlət mülkiyyətinə keçirilir və yaxud məhv 

edilir. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 24 noyabr 

1998-ci il tarixli 136 saylı ―Müvəqqəti saxlanc (müvəqqəti saxlanc anbarları) 

haqqında Əsasnamə‖nin 1-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının 

gömrük ərazisində mallar və nəqliyyat vasitələrinin aparılacağı və 

çatdırılacağı yer yalnız müvəqqəti saxlanc anbarı ola bilər. Malların digər 

yerlərə daşınması (avtomobil və digər nəqliyyat vasitələri ilə) yalnız malları 

keçirən şəxsin fəaliyyət bölgəsində olan gömrükxananın və ya malın 

xarakterindən (məsələn, valyuta və valyuta sərvətləri, silah və s.) asılı olaraq 

həmin ərazidə onların rəsmiləşdirilməsinin aparılması məqsədə uyğundursa, 

yuxarı gömrük orqanının razılığı əsasında, digər hallarda isə gömrük işi 

haqqında qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun surətdə həyata keçirilir. 

Müvəqqəti saxlanc anbarının sahibi tərəfindən qeydiyyata (uçota) alınan və 

daimi gömrük nəzarəti altında olan mallar və nəqliyyat vasitələrinin gömrük 

rəsmiləşdirilməsi, onların gömrük orqanına təqdim edildiyi andan etibarən üç 

saat müddətində başa çatarsa, onda müvəqqəti saxlama gömrük 

rəsmiləşdirilməsi mərhələsi kimi tətbiq edilmir. Qeydiyyatın aparılmasını 

daşıyıcı mütləq təmin etməlidir. 

Müvəqqəti saxlama xüsusi olaraq ayrılmış və quraşdırılmış tikililərdə 

və ya digər yerlərdə (müvəqqəti saxlanc anbarlarında) həyata keçirilir. 

Müvəqqəti saxlanc anbarları Gömrük Məcəlləsi və Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 13 aprel 1998-ci il tarixli 73 saylı qərarı ilə təsdiq 

edilmiş «Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti saxlanc anbarlarının təsis 

edilməsinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi Qaydaları»nın tələblərinə 

uyğun olaraq gömrük orqanlarının icazə verdiyi müəyyən olunmuş yerlərdə 

təsis oluna bilər. 

Beynəlxalq əlaqələri, Azərbaycan Respublikasının gömrük 

sərhədindən keçirilən malların qəbulunu, yükləmə, boşaltma və verilməsi 

əməliyyatlarını həyata keçirən hava, dəniz limanlarında, aerodromlarda, 

dəmiryolu stansiyalarında, meydançalarında, habelə beynəlxalq avtomobil 

əlaqələri olan Azərbaycan Respublikasının dövlət, ya da gömrük sərhədi 

buraxılış məntəqələri ərazilərində müvəqqəti saxlanc anbarlarının olması 

mütləq vacibdir. 

Müvəqqəti saxlanc anbarları, idarələr və təşkilatlar tərəfindən 

aşağıdakı tələblərə müvafiq olaraq təsis oluna bilər: 
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1) Azərbaycan Respublikası ərazisində yerləşməsi; 

2) Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun yaradılması və 

hüquqi şəxs statusunun olması; 

3) müvəqqəti saxlanc anbarının təsisinə dair Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən verilmiş lisenziya əsasında. 

 

Maddə 828. Əmtəə kağızları 

 

828.1. Bu Məcəllənin 1078-ci maddəsinə uyğun olaraq, anbar 

sahibi saxlamaya qəbul edilmiş mallar üçün əmtəə sənədləri yazıb verə 

bilər. 

828.2. Əmtəə kağızları anbarda saxlanılan, bu sənədlərdə 

göstərilən malların verilməsinə hüquq verən qiymətli kağızlardır. 

828.3. Əmtəə kağızları order şəklində, yaxud yük verənin və ya 

mal sahibinin adına yazıla bilər. 

828.4. Əgər hər hansı mala əmtəə kağızı yazılmışdırsa, anbar 

sahibi həmin malı yalnız bu sənəddə göstərilmiş ixtiyarlı şəxsə verə bilər 

və verməlidir. 

 

 1. Mülki dövriyyənin intensivliyini təmin etmək məqsədi ilə anbarda 

saxlanılan malların özgəninkişləşdirilməsi və girov qoyulmasını 

asanlaşdırmaq üçün müvafiq saxlama müqaviləsi əmtəə qiymətli kağızı ilə 

rəsmiləşdirilə bilər. Xarici ölkələrin ticarət dövriyyəsində bu qiymətli kağızlar 

mühüm rol oynayır. Belə ki, əmtəə qiymətli kağızları dövriyyə 

qabiliyyətlidirlər. Saxlanılan əşyanı özgəninkiləşdirmək və ya girov qoymaq 

üçün əmtəə qiymətli kağızının verilməsi kifayətdir. Bu isə əmtəə 

dövriyyəsinin effektivliyini artırır. 

 

 2. Əmtəə kağızlarının rəsmiləşdirilməsi baxımdan milli hüquq 

sistemləri iki qrupa bölünür. Birinci qrupa daxilk olan ölkələrdə (Fransa, 

İngiltərə, ABŞ) iki sənədli əmtəə kağızları mövcuddur – qoşa anbar 

şəhadətnaməsi. İkinci qrupa daxil olan ölkələrdə (məsələn, Almaniya) isə bir 

sənədli əmtəə kağızları mövcuddur – adi anbar şəhadətnaməsi. 

 İkili sənəd sistemində əşyanı saxlamaya qəbul edən anbar sahibi 

tapşırana iki sənəddən ibarət olan anbar şəhadətnaməsi verir: əsas sənəd və 

ona birləşdirilən varrant (warrant) adlanan girov şəhadətnaməsi. Hər iki sənəd 

məzmunca eyni olur və ehtiyac olduqda ayrıla bilirlər. 

 Əsas sənəd əşyanın anbar tərəfindən saxlamaya qəbul olunmasını 

təsdiqləyir. Qiymətli kağız olaraq əsas sənəd əşyaya mülkiyyət hüququnu 

təsdiqləyir və üçüncü şəxsə verilə bilər (varrantla və ya onsuz), o cümlədən 

indossament yolu ilə. 
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Varrant isə saxlanılan əşyaya dair girov əqdlərinin bağlanması 

hüququnu təsdiqləyir. Əşya girov qoyulduqda, varrant əsas sənəddən ayrılaraq 

girov saxlayana təqdim edilir. Maraqlı tərəflər üçün açıq olan anbar 

reyestrində əşyaya girov hüququnun məbləği və müddəti barədə qeyd edilir. 

Beləliklə, girov müqaviləsinin şəffaflığı təmin edilir. 

İkili sənəd sistemi kommersiya dövriyyəsində aşkar rahatlıq yaradır. 

Anbar şəhadətnaməsinin əsas sənədi ilə bərabər varrantı da əldə edən əşya 

alıcısı girov hüququ ilə yüklü edilməmiş əşyanın mülkiyyətçisi olur. Əksinə, 

alıcı anbar şəhadətnaməsini varrantsız əldə etdikdə onun girov hüququ ilə 

yüklü edilməsini düşünməsinə tam əsas var. Girovun şərtləri haqda məlumat 

anbardan alına bilər. 

Əşyanın girov hüququndan azad edilməsi üçün anbara girov üzrə əsas 

öhdəliyin pul məbləği ödənilə bilər və anbar həmin məbləği varrant sahibinə 

ötürüb varrantı qəbul etməlidir. Varrant sahibinin tələbi ödənilmədikdə, o, 

girov saxlayan kimi əşyaya tutma yönəldə bilər. 

Bizim qanunvericilik həm adi, həm də qoşa anbar şəhadətnaməsindən 

istifadə etməyə imkan verir. 

 

828.1. 

 

1. Şərh edilən bəndə görə əmtəə qiymətli kağızları anbar sahibləri 

tərəfindən MM-nin 1078-ci maddəsinə (―Əmtəə kağızları anlayışı və onların 

növləri‖) uyğun olaraq verilməlidir. Həmin maddəyə əsasən əmtəə kağızlarına 

(yəni sahibinin qiymətli kağızda göstərilən əmtəəyə dair sərəncam vermək və 

bu əmtəəni almaq hüququnu təsbit edən qiymətli kağızlar) yalnız anbarda 

saxlama üzrə verilən qiymətli kağızlar (anbar şəhadətnaməsi) deyil, həm də 

daşıma üzrə qiymətli kağızlar (məsələn, konosament) aiddir.  

Anbar şəhadətnamələrinin dövriyyəsi həmçinin Azərbaycan 

Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi Sədrinin 30 iyul 

2000-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan Respublikasında adi və 

qoşa anbar şəhadətnamələrinin dövriyyəsi haqqında Əsasnamə‖ ilə də 

tənzimlənir. Həmin Əsasnamənin 1.4-cü bəndinə əsasən anbar şəhadətnaməsi 

– malın saxlanması uçun qəbul edildiyini təsdiqləyən və mal anbarı tərəfindən 

malın sahibinə verilən qiymətli kağızdır. Mal anbarı isə malların saxlanması, 

qorunması və bununla əlaqədar xidmətlər üzrə fəaliyyətləri həyata keçirən 

şəxsdir. Anbar şəhadətnaməsindən istifadə edən mal anbarları Azərbaycan 

Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsində uçota 

durmalıdırlar. 

Əsasnamənin 11-ci bəndinə görə Azərbaycan Respublikasında anbar 

şəhadətnamələrinin buraxılması yalnız Azərbaycan Respublikasının Qiymətli 

Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsində uçota alınmış mal anbarları tərəfindən 
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həyata keçirilə bilər. Uçota alınmaq üçün mal anbarı Azərbaycan Respub-

likasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə aşağıdakı sənədləri 

təqdim etməlidir: 

1) hüquqi şəxsin adını, təşkilati-hüquqi formasını və hüquqi ünvanını 

əks etdirən ərizə (buradan belə çıxır ki, fərdi sahibkar əmtəə kağızı verən 

anbar sahibi ola bilməz, amma bunun səbəbi məlum deyil və məsələ 

şübhəlidir);  

2) təsis sənədlərinin surəti;  

3) müvafiq lisenziyanın surəti (gömrük anbarları üçün);  

4) mal anbarının reqlamenti. Əsasnamənin 1.4-cü bəndinə əsasən mal 

anbarının reqlamenti – malların anbarda saxlanması üçün qəbul edilməsi, 

saxlanması və qaytarılma qaydalarını, habelə saxlanmaq üçün qəbul edilmiş 

mallara qörə mal anbar şəhadətnamələri və digər anbar sənədlərinin verilmə 

prosedurasını əks etdirən sənəddir. 

 Sənədlər tam təqdim edildiyi gündən 10 iş günü ərzində Azərbaycan 

Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən baxılır, 

sənədlərdə çatışmamazlıq olmadıqda, mal anbarları uçota alınır və bu barədə 

müvafiq sənəd verilir. Anbar şəhadətnamələrinin qeydiyyata alınması və 

dövlət reyestrinə daxil edilməsi Azərbaycan Respublikasının Qiymətli 

Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən həyata keçirilir. 

Anbar şəhadətnaməsinin sahibi anbar şəhadətnaməsini qeydiyyatdan 

keçirmək və dövlət reyestrinə daxil etmək üçün, aşağıdakı sənədləri Azərbay-

can Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə təqdim 

etməlidir: 

1) hüquqi şəxsin tam adını, təşkilati-hüquqi formasını və hüquqi ün-

vanını, fiziki şəxsin isə şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin məlumatlarını əks 

etdirən ərizə;  

2) mal üzərində xüsusi mülkiyyət, tam təsərrüfatçılıq səlahiyyəti və ya 

səlahiyyətli idarəetmə hüququnu təsdiq edən sənəd. Bu müddəa iki iradlı sual 

doğurur: 1) niyə məhz ―xüsusi mülkiyyət‖, məgər dövlət və ya bələdiyyə 

mülkiyyətində olan mal anbara saxlamaya verilə bilməz? 2) Rusiya Federa-

siyasının mülki qanunvericiliyinə xas olan və Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan tam təsərrüfatçılıq səlahiyyəti və 

səlahiyyətli idarəetmə hüququ burada nəyə əsasən təsbit olunub?; 

3) müəyyən edilmiş qaydada doldurulmuş və imzalanmış anbar 

şəhadətnaməsi. 

Təqdim olunmuş sənədlərə 5 iş günü müddətində baxılır və 

çatışmamazlıqlar və ya imtina üçün əsas olmadıqda, anbar şəhadətnaməsi 

dövlət reyestrində qeydiyyata alınır. Anbar şəhadətnamənin üz tərəfinə 

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin 

ştampı vurulur və müvafiq kitabda qeyd aparılır. Yalnız dövlət reyestrində 
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qeydiyyata alındıqdan sonra anbar şəhadətnamələri hüquqi qüvvəyə minir. 

Dövlət qeydiyyatından keçməyən və reyestrə daxil edilməyən anbar 

şəhadətnamələri hüquqi qüvvəyə malik deyil. 

Ərizəçi təqdim etdiyi sənədlərdə olan məlumatın tamlığı və 

düzgünlüyü üçün Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun 

məsuliyyət daşıyır. Anbar şəhadətnamələrinin qeydiyyata alınmasından 

aşağıdakı hallarda imtina edilir: 

1) ərizəçinin təqdim etdiyi sənədlərdə qeyri-dürüst və ya təhrif 

olunmuş məlumatlar aşkar edildikdə;  

2) təqdim olunmuş sənədlər və onlarda olan məlumatların məzmunu 

müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmadıqda;  

3) qanunvericiliklə nəzərdə tutulan digər hallarda. 

Ərizəçi qeydiyyata alınmaqdan imtinaya əsas olmuş halları aradan 

qaldırdıqdan sonra müvafiq qaydada Azərbaycan Respublikasının Qiymətli 

Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə müraciət etmək və ya imtina barədə qərarla 

razılaşmadıqda məhkəməyə müraciət etmək hüququna malikdir. 

Etiraf etmək lazımdır ki, bütün bu bürokratik əngəllər anbar 

şəhadətnaməsinin real istifadəsini mümkünsüz edir. Azərbaycan Respub-

likasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin anbar şəhadətnaməsinə 

dair qeyd edilən səlahiyyətlərə (qeydiyyat və s.) malik olmasına heç bir əsas 

yoxdur. İnkişaf etmiş ölkələrdə qiymətli kağızlar bazarına nəzarət edən dövlət 

orqanı, bir qayda olaraq, yalnız investisiya qiymətli (MM-nin 997.2-ci 

maddəsinə əsasən bizdə bu istiqrazlar və səhmlərdir) kağızlarına dair müvafiq 

səlahiyyətləri həyata keçirir. Bizdə isə, əfsuslar olsun ki, qiymətli kağızların 

bütün növləri üçün eyni nəzarət rejimi mövcuddur. 

 

2. MM-nin 1078-ci maddəsinə (―Əmtəə kağızları anlayışı və onların 

növləri‖) görə anbar şəhadətnaməsində aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir: 

1) sənədin tərtib edildiyi yer və tarix, sənədi vermiş şəxsin imzası; 

2) sənədi vermiş şəxsin adı və yaşayış yeri və ya olduğu yer; 

3) malları anbarda saxlayan şəxsin və ya göndərənin adı və yaşayış 

yeri və ya olduğu yer; 

4) saxlanılan və ya saxlanmağa verilən malların keyfiyyəti, miqdarı və 

əlamətləri göstərilməklə adı; 

5) tutulmalı olan və ya qabaqcadan ödənilmiş rüsumlar və haqlar; 

6) maraqlı şəxslərin mallar ilə rəftar barəsində qəbul etdikləri xüsusi 

sazişlər; 

7) əmtəə sənədləri nüsxələrinin sayı; 

8) həmin sənəd üzrə ixtiyarlı şəxsin adının göstərilməsi və ya əmr 

barədə qeyd-şərt və ya təqdim edənin göstərilməsi. 
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Bir neçə əmtəə sənədindən biri girovun müəyyənləşdirilməsi üçün 

nəzərdə tutulmuşsa, bu cür sənəd girov şəhadətnaməsi (varrant) adlandırılmalı 

və qalan məlumatlarına görə əmtəə sənədi şəklində olmalıdır. O biri 

nüsxələrdə girov şəhadətnaməsinin verildiyi qeyd edilməli, tələbin məbləği və 

ödəniş müddəti göstərilməklə hər bir girov qoyma əks etdirilməlidir. 

Saxlanılan və ya yola salınmış mallar üçün şəhadətnamələr əmtəə 

sənədlərinin forması haqqında qanuni göstərişlər pozulmaqla verildikdə 

bunlar əmtəə sənədləri deyil, alınma haqqında qəbzlər və ya digər təsdiqləyici 

sənədlər sayılır. 

Səlahiyyətli orqanlardan qanun üzrə verilməli icazəni almadan anbar 

sahiblərinin verdikləri şəhadətnamələr forma barədə qanuni göstərişlərə 

uyğun gəlirsə, əmtəə sənədləri sayılır. 

 

3. Anbar şəhadətnaməsinin iki növü olur: qoşa və adi. MM-nin 1078-

ci maddəsinə (―Əmtəə kağızları anlayışı və onların növləri‖) əsasən qoşa 

anbar şəhadətnaməsi mal anbarı tərəfindən malın saxlanmağa qəbul 

olunmasını təsdiqləyən orderli qiymətli kağızdır. Qoşa anbar şəhadətnaməsi 

iki hissədən – anbar şəhadətnaməsindən və girov şəhadətnaməsindən 

(varrantdan) ibarətdir; ayrı-ayrılıqda bunlar qiymətli kağızlardır. Adi anbar 

şəhadətnaməsi mal anbarı tərəfindən malın saxlanmağa qəbul olunduğunu 

təsdiqləyən adsız qiymətli kağızdır. 

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi 

Sədrinin 30 iyul 2000-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan 

Respublikasında adi və qoşa anbar şəhadətnamələrinin dövriyyəsi haqqında 

Əsasnamə‖nin 2.3-cü bəndinə əsasən qoşa və adi anbar şəhadətnamələrinin 

blankları Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət 

Komitəsindən xususi razılıq (lisenziya) almış mətbəə tərəfindən çap olunur. 

Qoşa və adi anbar şəhadətnamələrinin blanklarının vahid nümunəvi forması 

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi 

tərəfindən müəyyən edilir. Blankların seriyasi və nömrəsi anbar şəhadətnamə-

sinin hər iki hissəsində eyni olmalıdır. Qoşa anbar şəhadətnaməsi blankında 

anbar şəhadətnamələrinin ötürülməsi haqqında qeydlər üçün ayrıca qrafa, 

eləcə də girov şəhadətnaməsi üzrə girovla təminat verilən borcun məbləği və 

ödənilmə müddəti haqqında qeydlərin aparılması üçün yer olmalıdır. 

Əsasnamənin 3-cü bəndinə əsasən qoşa və adi anbar şəhadətnaməsi 

üzrə saxlanmaq üçün qəbul edilən malların girovu, yalnız girov şəhadət-

naməsinin ayrılması və verilməsi yolu ilə və ya adi anbar şəhadətnaməsinin 

Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada girov saxlayana verilməsi yolu ilə 

həyata keçirilməlidir. Girov, mal anbarı və ya üçüncü şəxsin xeyrinə qoyula 

bilər. Girov hüququ, girov şəhadətnaməsi Azərbaycan Respublikasının 

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsində dövlət qeydiyyatından keçdikdən 
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sonra yaranır. Bu hüquq həyata keçirildiyi zaman girov qoyulan əmlakın 

ödənişə yönəldilməsi və qanunvericilikdən nəzərdə tutulan diqər əməliyyatlar 

həmin Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla MM-də 

və Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin 3 

yanvar 2000-ci il tarixli 207 saylı «Bütün növ qiymətli kəğızlarla girovun və 

qiymətli kəğızlarla rəsmiləşdirilmiş borc öhdəliklərinin girovunun dövlət 

qeydiyyatına alınması Qaydalar‖ında nəzərdə tutulmuş qaydada əlavə dövlət 

qeydiyyatından keçdikdən sonra həyata keçirilir. 

 

4. Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət 

Komitəsi Sədrinin 30 iyul 2000-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş 

―Azərbaycan Respublikasında adi və qoşa anbar şəhadətnamələrinin 

dövriyyəsi haqqında Əsasnamə‖nin 2.1-ci bəndinə əsasən qoşa anbar 

şəhadətnaməsinin hər bir hissəsində aşağıdakılar eynilə göstərilməlidir: 

1) Yükü saxlamaq üçün qəbul edən və anbar şəhadətnaməsi verən mal 

anbarının tam adı, ünvanı, və bank rekvizitləri, eləcə də mal saxlandığı yer; 

2) Anbar şəhadətnamələrinin reyestri üzrə anbar şəhadətnaməsinin cari 

nömrəsi; 

3) Malı saxlamağa verən hüquqi və ya fiziki şəxsin tam adı, ünvanı 

(yaşayış yeri); hüquqi şəxslərin bank rekvizitləri, fiziki şəxsin şəxsiyyətini 

təstiq edən sənədin məlumatları; 

4) Saxlamaq üçün qəbul edilmiş malın adı və ölçu miqdarı (ədəd və 

(və ya) yük yeri üzrə sayı və (və ya) ölçüsü (çəki, həcm)) lazım olduqda isə – 

saxlamaq üçün verilmiş malın keyfiyyət xüsusiyyəti; 

5) Malın saxlanma müddəti: əgər malın saxlanma müddəti kimi 

konkret bir müddət təyin edilməmişdirsə onda bu müddət mal anbarının 

fəaliyyət müddətindən artıq olmamalıdır; 

6) Saxlama haqqının məbləği, yaxud saxlama haqqının hesablanması 

üçün əsas götürülən tariflər; 

7) Maraqlı şəxslərin mallar ilə rəftar barəsində qəbul etdikləri xüsusi 

qeydlər; 

8) Əmtəə sənədləri nüsxələrinin sayı; 

9) Anbar şəhadətnaməsinin verilmə tarixi. 

Qoşa anbar şəhadətnaməsinin hər iki hissəsi mal anbarının möhürü ilə 

təsdiq olunmaqla eyni səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalanmalıdır. 

Şəhadətnamə verildiyi zaman onun üz və arxa tərəfində, həmin 

Əsasnamədə göstərilən qeyd və yazılar istisna olmaqla, edilən bütün digər 

yazılar, qeydlər, düzəlişlər və əlavələr etibarsız sayılır. Əsasnamənin 

sözügedən bəndində göstərilən zəruri rekvizitlərin tələblərinə cavab verməyən 

sənədlər qoşa anbar şəhadətnaməsi hesab olunmur. 
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Əsasnamənin 2.6-cı bəndinə əsasən mal anbarı qoşa anbar 

şəhadətnaməsi üzrə saxlanmaq üçün qəbul etdiyi malları sığorta edə bilər. Bu 

halda qoşa anbar şəhadətnaməsinin hər bir hissəsində sığorta müqaviləsinə 

əsasən sığortaçı haqqında qeyd aparılmalıdır. 

 

5. Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət 

Komitəsi Sədrinin 30 iyul 2000-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş 

―Azərbaycan Respublikasında adi və qoşa anbar şəhadətnamələrinin 

dövriyyəsi haqqında Əsasnamə‖nin 2.2-ci bəndinə əsasən adi anbar 

şəhadətnaməsində aşağıdakılar göstərilməlidir: 

1) Yükü saxlamaq üçün qəbul edən və anbar şəhadətnaməsi verən mal 

anbarının tam adı, ünvanı, və bank rekvizitləri, eləcə də mal saxlandığı yer; 

2) Anbar şəhadətnamələrinin reyestri üzrə anbar şəhadətnaməsinin cari 

nömrəsi; 

3) Onun təqdim edənə olması haqqında qeyd; 

4) Saxlamaq üçün qəbul edilmiş malın adı və ölçu miqdarı (ədəd və 

(və ya) yük yeri üzrə sayı və (və ya) ölçüsü (çəki, həcm)) lazım olduqda isə – 

saxlamaq üçün verilmiş malın keyfiyyət xüsusiyyəti; 

5) Malın saxlanma müddəti: əgər malın saxlanma müddəti konkret bir 

müddət təyin edilməmişdirsə onda bu müddət mal anbarının fəaliyyət 

müddətindən artıq olmamalıdır; 

6) Saxlama haqqının məbləği, yaxud saxlama haqqının hesablanması 

üçün əsas götürülən tariflər; 

7) Maraqlı şəxslərin mallar ilə rəftar barəsində qəbul etdikləri xüsusi 

qeydlər; 

8) Əmtəə sənədləri nüsxələrinin sayı; 

9) Anbar şəhadətnaməsinin verilmə tarixi. 

Bu şərtlərə cavab verməyən sənədlər adi anbar şəhadətnaməsi hesab 

edilmir. Adi anbar şəhadətnaməsini saxlayan şəxs onun sahibi hesab edilir. 

 

6. Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət 

Komitəsi Sədrinin 30 iyul 2000-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş 

―Azərbaycan Respublikasında adi və qoşa anbar şəhadətnamələrinin 

dövriyyəsi haqqında Əsasnamə‖nin 4-cü bəndinə əsasən aşağıda göstərilmiş 

mallar saxlanmaq üçün anbar tərəfindən qəbul edildiyi zaman həmin mallara 

qoşa və adi anbar şəhadətnaməsi verilə bilməz: 

1) Xüsusi mülkiyyət, tam təsərrüfatçılıq səlahiyyəti və ya səlahiyyətli 

idarəetmə hüququ yük verənə məxsus olmayan əmlak. Bu müddəa iki iradlı 

sual doğurur: 1) niyə məhz ―xüsusi mülkiyyət‖, məgər dövlət və ya bələdiyyə 

mülkiyyətində olan mal anbara saxlamaya verilə bilməz? 2) Rusiya Federa-

siyasının mülki qanunvericiliyinə xas olan və Azərbaycan Respublikasının 
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qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan tam təsərrüfatçılıq səlahiyyəti və 

səlahiyyətli idarəetmə hüququ burada nəyə əsasən təsbit olunub?;  

2) Qiymətli kağızlar;  

3) Girov qoyulmuş əmlak; 

4) Saxlanma müddəti ərzində keyfiyyət və kəmiyyət xüsusiyyətlərinin 

qorunub saxlanması mümkün olmayan əmlak;  

5) Barəsində mülki iddia üzrə icraatı başa çatmayan əmlak;  

6) İcarə və ya kirayədə olan əmlak;  

7) Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə əsasən, 

üzərinə ödəniş yönəldilməsi mumkün olmayan əmlak. 

Mövcud qanunvericiliyə əsasən həbs edilmiş və ya üzərinə ödəniş 

yönəldilmiş əmlak, Azərbaycan Respublikasının normativ-hüquqi aktlarında 

nəzərdə tutulan hallarda qoşa və ya adi anbar şəhadətnaməsi ilə saxlanmaq 

üçün götürülən mal kimi qəbul edilə bilər. Anbar şəhadətnamələrini verən mal 

anbarı anbar şəhadətnamələrinin verilməsi və silinməsi prosedurasını əks 

etdirən mal anbarı reqlamentini həmin Əsasnamənin tələblərinə əməl etməklə 

təsdiq etməlidir. Mal anbarı reqlamenti və ona edilən bütün dəyişikliklər 

barədə mal anbarı Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət 

Komitəsinə 10 gün müddətində məlumat verməlidir. 

Mal anbarı mal saxlayanların tələbi ilə mal anbarı reqlamentini tanış 

olmaq üçün onlara təqdim etməlidir. Qanunvericilikdən birbaşa irəli gələn 

dəyişikliklər istisna olmaqla, anbar tərəfindən anbar şəhadətnaməsinin 

dövriyyə müddəti ərzində reqlamentə edilən dəyişikliklər, konkret mal sahi-

binə və onun saxlanmaq üçün verdiyi mala münasibətdə bu şəhadətnamənin 

fəaliyyət müddəti başa çatana qədər tətbiq edilmir. 

Qoşa və ya adi anbar şəhadətnaməsi, mal anbara qəbul edildiyi gün 

mal anbarı tərəfindən mal sahibinə verilir. Mal anbarı mal sahibinin tələbi ilə 

bütövlükdə mala və ya onun hər hansı bir hissəsinə ayrıca anbar 

şəhadətnaməsi verməyə borcludur.  

Malın kəmiyyət xüsusiyyətləri standartlara, texniki şərtlərə, keyfiyyət 

şəhadətnaməsinə, malın keyfiyyət xüsusiyyətinin razılaşdırılmış protokoluna 

və etalon nümunələrə uyğun anbar şəhadətnaməsinə yazılır. Mal saxlanmaq 

üçün qəbul edilən zaman ekspert qiymətləndirilməsi aparılırsa, 

şəhadətnamədə bu barədə müvafiq qeyd edilir. 

Öz xüsusiyyətlərinə görə bir neçə müxtəlif mal növü anbara qəbul 

edilərkən onların hər biri üzrə ayrı-ayrılıqda anbar şəhadətnaməsi verilir. 

 

7. Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət 

Komitəsi Sədrinin 30 iyul 2000-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş 

―Azərbaycan Respublikasında adi və qoşa anbar şəhadətnamələrinin 

dövriyyəsi haqqında Əsasnamə‖nin 5.1-ci bəndinə əsasən mal anbarı anbar 
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şəhadətnamələrinin reyestrini aparmalıdır. Əsasnamənin 1.4-cü bəndinə görə 

malların reyestri – saxlanmaq üçün qəbul edilmiş malların hərəkəti və cari 

vəziyyətinin uçotunu özündə əks etdirən qeydiyyat sistemidir. 

Əsasnamənin 5.2-ci bəndinə görə anbar şəhadətnaməsinin reyestrində 

aşağıdakı qeydlər aparılmalıdır: 

1) Verilən şəhadətnamənin sıra nömrəsi və anbar şəhadətnaməsinin 

anbar şəhadətnaməsi reyestri üzrə nömrəsi;  

2) Anbar şəhadətnaməsi blankının seriya nömrəsi;  

3) Anbar şəhadətnaməsinin verilmə tarixi;  

4) Verilən anbar şəhadətnaməsinin növü – qoşa və ya adi;  

5) Saxlanmaq üçün qəbul edilən malın xüsusiyyətləri (anbar 

şəhadətnaməsində göstərilən formada);  

6) Malın saxlanmaq üçün qəbul edildiyi hüquqi və ya fiziki şəxsin tam 

adı və ünvanı;  

7) Verilmiş anbar şəhadətnaməsinin bütün digər rekvizitləri. 

Verilmiş hər bir anbar şəhadətnaməsi üzrə reyestrdə ayrıca qeydlər 

aparılır. Bütün qeydlər, tarixi göstərilməklə və qeyd aparmağa səlahiyyəti 

olan vəzifəli şəxsin imzası ilə təsdiq edilməklə həyata keçirilməlidir. Qoşa və 

ya adi anbar şəhadətnaməsi, həmçinin əvvəl verilmiş qoşa anbar 

şəhadətnaməsinin bir hissəsini təşkil edən anbar şəhadətnaməsi silindiyi 

zaman, mal sahibinə qaytarıldığına görə anbar şəhadətnamələri reyestrində, 

silinməsinin tarixi göstərilməklə müvafiq qeyd aparılır. Girov şəhadətnaməsi 

sahibinin tələbi ilə mal satıldıqda, satışın tarixi göstərilməklə, malın satılması 

və qoşa anbar şəhadətnaməsinin əlaqədar hissəsinin silinməsi haqqında anbar 

şəhadətnaməsi reyestrində qeyd aparılır. Saxlanma müddəti başa çatmış 

malların anbar şəhadətnamələri mal anbarına təqdim edilmədikdə və saxlanan 

mal geri tələb edilmədikdə, anbar şəhadətnaməsi reyestrində bu barədə qeyd 

aparılır. Saxlanma yeri və ya digər şərtlər dəyişildikdə, həmçinin anbar 

şəhadətnaməsinin zəruri rekvizitlərində dəyişikliklər edildikdə, anbar 

şəhadətnaməsi reyestrində bu haqda müvafiq qeyd aparılır. Anbar 

şəhadətnaməsi reyestrinə anbar tərəfindən verilmiş anbar şəhadətnamələri ilə 

əlaqədar digər məlumatlar da daxil edilə bilər. 

Mal anbarı, yalnız Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar 

üzrə Dövlət Komitəsinin, mal anbarı şəhadətnaməsi sahibinin və ya onu 

saxlayan şəxsin tələbi ilə mal anbarı reyestrində olan məlumatlar və onlara 

məxsus qiymətli kağızlar haqqında məlumat verməlidir. Mal anbarı anbar 

şəhadətnaməsinin reyestrinin aparılması üçün xüsusi kitab açır. Onun səhifə-

ləri nömrələnir, tikilir və Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə 

Dövlət Komitəsinin möhürü ilə təsdiqlənir. Mal anbarı anbar şəhadət-

naməsinin reyestrində olan məlumatları özündə əks etdirən rüblük hesabatı 

növbəti ayın 10-dan gec olmayaraq Azərbaycan Respublikasının Qiymətli 
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Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə təqdim edir. Hesabatda həmçinin verilmiş, 

silinmiş, körlanmış, zədələnmiş, itirilmiş qoşa anbar şəhadətnamələri, onun 

hissələri və adi anbar şəhadətnaməsi haqqında məlumatlar əks olunmalıdır. 

 

8. Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət 

Komitəsi Sədrinin 30 iyul 2000-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş 

―Azərbaycan Respublikasında adi və qoşa anbar şəhadətnamələrinin 

dövriyyəsi haqqında Əsasnamə‖nin 9-cu bəndinə əsasən qoşa və adi anbar 

şəhadətnaməsi, eləcə də bir–birindən ayrılıqda anbar və girov 

şəhadətnaməsinin sahibləri onlar üzərində sərəncam vermək və əqdlər 

bağlamaq səlahiyyətinə malikdirlər. Qoşa anbar şəhadətnaməsi, anbar və 

girov şəhadətnamələri, eləcə də adi anbar şəhadətnaməsi qiymətli kağızlarla 

alqı-satqı əməliyyatlarının, o cümlədən qiymətli kağızlar bazarında ticarətin 

təşkilatçıları vasitəsilə həyata keçirilən əməliyyatların obyekti ola bilər. 

 

9. Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət 

Komitəsi Sədrinin 30 iyul 2000-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş 

―Azərbaycan Respublikasında adi və qoşa anbar şəhadətnamələrinin 

dövriyyəsi haqqında Əsasnamə‖nin 10-cu bəndinə əsasən adi anbar 

şəhadətnaməsi, qoşa anbar şəhadətnaməsi və ya onun hər hansı bir hissəsi 

itdikdə, şəhadətnaməni itirən şəxs dərhal mal anbarına yazılı şəkildə bu 

barədə məlumat verməlidir və mal anbarı tərəfindən anbar şəhadətnaməsi 

reyestrində müvafiq qeyd aparılmalıdır. 

Şəhadətnamənin nüsxəsi itdikdə yeni şəhadətnamə verilmir. İtmiş 

şəhadətnamə üzrə hüququn bərpa edilməsi, eləcə də bu hüquqların həyata 

keçirilməsi prosessual qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada yerinə 

yetirilir. Anbar şəhadətnaməsi itmiş malın saxlanmasını, əgər bu onun 

keyfiyyət xüsusiyyətinin itməsinə səbəb olmazsa, mal anbarı qeyri-müəyyən 

vaxta qədər uzada bilər. 

İtmiş şəhadətnamə üzrə hüquqların bərpa edilməsi məhkəmənin 

qərarına əsasən həyata keçirilir. Saxlanma müddətinin uzadılmasına görə mal 

anbarının çəkdiyi xərclər itmiş anbar şəhadətnaməsi üzrə hüquqlarını bərpa 

edən şəxs tərəfindən ödənilir. 

Anbar şəhadətnaməsinin blankı zədələndikdə, mal anbarı onun 

dəyişdirilməsini tələb edən şəxsin hesabına zəruri rekvizitləri dəyişdirmədən 

yeni anbar şəhadətnaməsi vermək hüququna malikdir. Körlanmış və ya 

zədələnmiş blank dövriyyədən çıxarılır, silinir və bu barədə anbar 

şəhadətnaməsi reyestrində qeydiyyat aparılır. 
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828.2. 

 

1. Əmtəə kağızları ilk növbədə onlarda göstərilən anbarda saxlanılan 

malların verilməsinə hüquq verən qiymətli kağızlardır. Bütün digər hüquqlar 

məhz bu əsas hüquqdan doğur. 

 

2. Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət 

Komitəsi Sədrinin 30 iyul 2000-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş 

―Azərbaycan Respublikasında adi və qoşa anbar şəhadətnamələrinin 

dövriyyəsi haqqında Əsasnamə‖nin 7-ci bəndinə əsasən qoşa anbar 

şəhadətnaməsinin sahibi anbarda saxlanılan mal üzərində tam sərəncam 

vermək hüququna malikdir. Girov şəhadətnaməsindən ayrılmış anbar 

şəhadətnaməsinin sahibi anbarda saxlanılan mal üzərində bu Əsasnamə ilə 

müəyyən edilən şərtlər daxilində sərəncam verir və malı anbardan, girov 

şəhadətnaməsinə əsasən verilən borcu ödəməsi və ya girovla təminat verilən 

pul məbləğinin tamamilə anbara ödəməsi şərtilə götürmək hüququna malikdir.  

Girov şəhadətnaməsindən ayrılmış anbar şəhadətnaməsi üzrə 

hüquqların başqasına verilməsi üçün muvafiq girov şəhadətnaməsinin sahibi-

nin razılığı tələb edilmir. Qirov şəhadətnaməsi anbar şəhadətnaməsindən 

ayrıldığı zaman girov şəhadətnaməsində göstərilən girovla təminat verilən 

öhdəlik üzrə borcun məbləği barədə qeyd qoşa anbar şəhadətnaməsi sahibi 

tərəfindən anbar şəhadətnaməsində aparılıb imzalanmalıdır. Bu qeyd 

olmadıqda girov şəhadətnaməsindən ayrılmış anbar şəhadətnaməsi ilə 

əməliyyatlarının aparılmasına yol verilmir. 

Girov şəhadətnaməsinin sahibi borc almış şəxsdən borc məbləğinin və 

faizlərin bütövlüklə qaytarılmasını tələb etmək, eləcə də girov 

şəhadətnaməsində göstərilən mallar üzərində bu məbləğ həcmində girov 

hüququna malikdir. Girov şəhadətnaməsinin sahibi anbar şəhadətnaməsinin 

sahibi tərəfindən, anbardan anbar şəhadətnaməsinin müqabilində aldığı mala 

görə ödədiyi pul məbləğini (girov şəhadətnaməsinə əsasən verilən borcun 

məbləği və ya girovla təminat verilən pul məbləği) almaq hüququna malikdir. 

Girovla təminat verilən öhdəlik, borclu tərəfindən lazımi qaydada yerinə 

yetirildikdə girova xitam verilməsi qaydası girov qanunvericiliyinə uyğun 

həyata keçirilir. Girovla təminat verilən öhdəlik vaxtında icra edilmədikdə və 

ya lazımi qaydada yerinə yetirilmədikdə girov saxlayan ödənişin yönəldilməsi 

barədə bildirişi girov qoyana təqdim edir və bundan sonra girov qoyulmuş 

əmlaka ödənişin yönəldilmə prosedurasına başlayır. 

Girov saxlayan bildirişi verdiyi vaxtdan sonra 7 gün ərzində ödənişin 

yönəldilməsi haqqında bildirişin əlavə dövlət qeydiyyatına alınması üçün 

əlavə qeydiyyat ərizəsini Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə 

Dövlət Komitəsinə verir. Əlavə qeydiyyatın aparılması, bu ərizədə əks 
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etdirilən məlumatlar, habelə əlavə qeydiyyatın aparılma prosedurası 

Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin 3 

yanvar 2000-ci il tarixli 207 saylı «Bütün növ qiymətli kəğızlarla girovun və 

qiymətli kəğızlarla rəsmiləşdirilmiş borc öhdəliklərinin girovunun dövlət 

qeydiyyatına alınması Qaydalar‖na əsasən həyata keçirilir. Bundan sonra 

girov saxlayan əlavə qeydiyyat haqqında sənədə və həmin şəhadətnaməyə 

əsasən girov qoyulan malın satılması və ya öz adına keçirilməsi tələbi ilə 

girov şəhadətnaməsini mal anbarına təqdim edir.  

Ödənişin yönəldilmə prosesinə qədər anbar şəhadətnaməsinin sahibi 

tərəfindən həmin Əsasnamənin 7.1-ci bəndində göstərilən məbləği ödəməklə 

anbardan mal geri götürülərsə, onun tərəfindən mal anbarına ödənilən məbləğ 

girov saxlayana verilir. Bu halda girov şəhadətnaməsi mal anbarına verilir və 

silinir. Hər iki halda mal anbarı Azərbaycan Respublikasının Qiymətli 

Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinə yazılı məlumat təqdim edir. 

Ödəniş yönəldilməsi haqqında bildiriş girov qoyana təqdim edildikdən 

ən azı 30 gün keçdikdən sonra girov saxlayanın girov qoyulmuş əmlakı 

satmaq və satışdan əldə edilmiş hasilatın hesabına təminatlı borcu ödəmək 

hüququ vardır. 

Adi anbar şəhadətnaməsinin sahibi adi anbar şəhadətnaməsinə əsasən 

saxlanılan mallar üzərində sərəncam vermək hüququna malikdir. Adi anbar 

şəhadətnaməsi ilə təsdiq edilən hüquqların başqasına verilməsi həmin 

şəhadətnamənin yeni sahibinə təqdim edilməsi yolu ilə həyata keçirilir. 

Adi anbar şəhadətnaməsi sahibinin mal anbarında saxlanılan mallar 

üzərində sərəncam vermək hüququ yalnız onun adi anbar şəhadətnaməsinə 

sərəncam verməsi ilə həyata keçirilir. Bu zaman adi anbar şəhadətnaməsinin 

ötürülməsi malın yeni sahibinə verilməsi hesab olunur. 

Adi anbar şəhadətnaməsinin girov qoyulması və bu girovla bağlı digər 

məsələlər MM və Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət 

Komitəsinin 3 yanvar 2000-ci il tarixli 207 saylı «Bütün növ qiymətli 

kəğızlarla girovun və qiymətli kəğızlarla rəsmiləşdirilmiş borc öhdəliklərinin 

girovunun dövlət qeydiyyatına alınması Qaydalar‖na uyğun olaraq həyata 

keçirilir. 

 

828.3. 

 

1. Əmtəə kağızları adlı və ya orderli qiymətli kağız ola bilər. 

MM-nin 989-cu maddəsinə (―Adlı qiymətli kağızlar‖) əsasən müəyyən 

şəxsin adına verilmiş qiymətli kağız adlı qiymətli kağız sayılır. Adlı qiymətli 

kağız üzrə borclu icranı yalnız sənədin sahibi olan və özünü adına sənəd 

verilmiş şəxs kimi və ya şəxsin hüquq varisi kimi təsdiq edən şəxsə həyata 

keçirməlidir. Əgər borclu icranı bu cür təsdiq olmadan həyata keçirsə, o öz 
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ixtiyarını sübut edəcək üçüncü şəxs qarşısında öhdəliyindən azad edilmir. 

Əgər adlı kağızda borclu icranı sənədin hər hansı sahibinə həyata keçirmək 

hüququnu özündə saxlamışdırsa, onun icranı kağız sahibinə həyata keçirmək 

hüququ vardır, lakin buna borclu deyildir. Adlı anbar şəhadətnaməsi 

tapşıranın adına verilir. MM-nin 993.2-ci maddəsinə əsasən adlı kağızlar 

veriləndə tələbin güzəşti haqqında yazılı ərizə zəruridir. Qiymətli kağız üzrə 

hüququ başqasına verən şəxs müvafiq tələbin etibarsızlığına görə məsuliyyət 

daşıyır, lakin onun icra edilməməsi üçün məsuliyyət daşımır. 

MM-nin 991-ci maddəsinə (―Orderli kağızlar‖) əsasən əgər qiymətli 

kağız üzrə ixtiyarlı şəxs öz sərəncamı ilə öz əvəzinə başqa ixtiyarlı şəxsi təyin 

edə bilərsə, qiymətli kağız orderli kağız sayılır. Borclu icranı yalnız adına və 

ya sərəncamı ilə sənəd yazılmış şəxs və ya şəxsin hüquq varisi olduğunu 

sübut edən şəxsə həyata keçirməlidir. Qiymətli kağıza mülkiyyət hüququ 

qiymətli kağıza sahiblik hüququnun verilməsi yolu ilə verilir. 

MM-nin 194.5-ci maddəsinə əsasən orderli qiymətli kağız üzrə tələbin 

güzəşti həmin qiymətli kağız üzrə indossament yolu ilə həyata keçirilir. MM-

nin 993.3-cü maddəsinə əsasən orderli qiymətli kağızlar verilərkən qiymətli 

kağızın arxa tərəfində tələbin güzəşti haqqında qeyd (indossament) etmək 

zəruridir. Orderli qiymətli kağız üzrə hüququ verən şəxs (indossant) təkcə 

hüququn mövcudluğuna görə deyil, həm də onun həyata keçirilməsinə görə 

məsuliyyət daşıyır. Qiymətli kağızda icra edilmiş indossament qiymətli 

kağızla təsdiqlənmiş bütün hüquqları o şəxsə keçirir ki, qiymətli kağız üzrə 

hüquqlar ona və ya onun sərəncamı ilə verilir (indossat). 

MM-nin 993.4-cü maddəsinə əsasən indossament blanklı (icranın 

həyata keçirilməli olduğu şəxs göstərilmədən) və ya orderli (icranın həyata 

keçirilməli olduğu və ya əmri ilə həyata keçirilməli olduğu şəxs 

göstərilməklə) ola bilər. İndossament yalnız qiymətli kağızla təsdiqlənmiş 

hüquqları həyata keçirmək tapşırığı ilə, bu hüquqlar indossata verilmədən 

(təkrar tapşırılan indossament) məhdudlaşdırıla bilər. Bu halda indossat 

nümayəndə kimi çıxış edir. MM-nin 993.5-ci maddəsinə əsasən indossament 

aşağıdakı tələblərə uyğun gəlməlidir: 

1) onda indossat haqqında məlumatlar və indossantın imzası olmalıdır; 

2) sadə olmalı və heç nə ilə şərtlənməməlidir (indossamenti məh-

dudlaşdıran hər cür şərt etibarsız sayılır; qismən indossament də etibarsızdır); 

3) qiymətli kağızda və ya ona əlavə edilmiş vərəqdə (əlavə vərəq) 

yazılmalıdır. 

MM-nin 993.6-cı maddəsinə əsasən qiymətli kağız başqasına 

verildikdə və MM-nin 993-cü maddəsində (―Qiymətli kağızın başqasına 

verilməsi‖) nəzərdə tutulmuş digər şərtlər yerinə yetirildikdə qiymətli kağıza 

bütün hüquqlar əldə edənə keçir, bu şərtlə ki, həmin qiymətli kağızı başqasına 

vermək hüququ mövcud olsun. 
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MM-nin 993.7-ci maddəsinə əsasən əgər müqavilədə və ya qiymətli 

kağızın özündə nəzərdə tutulubsa, digər şəxslərin və xüsusən borclunun 

iştirakı qiymətli kağızın başqasına verilməsi üçün zəruridir.  

MM-nin 163.3-cü maddəsinə əsasən anbara verilmiş mallar üçün 

onları təmsil edən order sənədi verildikdə bu sənədin verilməsi malın özünün 

verilməsi sayılır. Əgər həm order sənədini vicdanlı əldə edən, həm də malı 

vicdanlı əldə edən varsa, sonuncuya üstünlük verilir. 

 

2. Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət 

Komitəsi Sədrinin 30 iyul 2000-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş 

―Azərbaycan Respublikasında adi və qoşa anbar şəhadətnamələrinin 

dövriyyəsi haqqında Əsasnamə‖nin 8-ci bəndinə əsasən qoşa anbar 

şəhadətnaməsi üzrə hüquqlar, anbar şəhadətnaməsi blankının arxa tərəfində 

edilən indossamentlər vasitəsilə ötürülür. Anbar şəhadətnaməsində fasiləsiz 

ardıcıl indossamentlər təsbit edilən hüququn başqasına keçməsini sübut edir.  

Qoşa anbar şəhadətnaməsini verən mal anbarı və qoşa anbar 

şəhadətnaməsini və ya onun tərkib hissəsi olan anbar şəhadətnaməsini 

indossament edən bütün şəxslər həmin şəhadətnamə üzrə hüquqların həyata 

keçirilməsinə görə birgə (mətndə səhvən ―solidar‖ yazılıb) məsuliyyət 

daşıyırlar. 

Qoşa anbar şəhadətnaməsi və ya qirov şəhadətnaməsindən ayrılmış 

anbar şəhadətnaməsinin sahibi həmin qiymətli kağızı indossament edən şəxsə 

qarşı qiymətli kağızla təsdiq edilən öhdəliklərin yerinə yetirilməsi tələbini və 

mal anbarına təqdim edilmiş malın verilməsi haqqında tələbin yerinə 

yetirilməməsinə görə dəyən zərərlərin (bu cür tələbin yerinə yetirilməməsi 

faktı köçürmə və sadə veksellər üçün müəyyən edilmiş qaydada təsdiq 

edildikdən sonra) ödənilməsi tələblərini irəli sürmək hüququna malikdir. 

Girov şəhadətnaməsini imzalayan şəxs girov şəhadətnaməsinin sahibi 

qarşısında girovla təminat verilən öhdəliklərin yerinə yetirilməməsinə görə 

məsuliyyət daşıyır. 

Anbar şəhadətnaməsində yazılan indossamentdə aşağıdakılar 

göstərilməlidir: 

1) İndossantın, əgər o hüquqi şəxsdirsə, təşkilati-hüquqi forması 

göstərilməklə, tam adı;  

2) İndossantın adından imza səlahiyyətinə malik olan şəxsin, 

indossantın möhürü ilə təsdiqlənmiş şəxsi imzası;  

3) İndossamentin yazılma tarixi. 

Qaralanmış indossament etibarsızdır. İndossament heç nə ilə 

şərtləndirilmir, onu məhdudlaşdıran istənilən şərtlər etibarsızdır. 
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Anbar şəhadətnaməsində göstərilən malın və ya girov şəhadətnaməsi 

ilə təminat verilən borcun bir hissəsinin ötürülməsini nəzərdə tutan 

indossament etibarsızdır. 

İndossamentin mətninə hər hansı bir şərt, qeyd və əlavə edilməsinə yol 

verilmir. Növbəti indossament verildiyi zaman, əvvəlki indossamentlərin, 

eləcə də anbar və ya girov şəhadətnamələrinin mətnlərində dəyişiklik 

edilməsinə yol verilmir. İndossament, bu hüququn indossanta verilməməsi 

şərtilə, yalnız qiymətli kağızla təsdiq olunan hüququn yerinə yetirilməsi 

tapşırığı ilə məhdudlaşdırıla bilər. 

Əsasnamə ilə müəyyən edilən qaydalara əməl edilmədən həyata 

keçirilən indossamentlər etibarsız sayılır. 

Borc yarandığı hallarında və girov şəhadətnaməsi qoşa anbar 

şəhadətnaməsindən ayrılan zaman qoşa anbar şəhadətnamənin sahibinin 

vəzifələri aşağıdakilardır: 

1) Müəyyən edilmiş məbləğin girov şəhadətnaməsini saxlayan şəxsə 

(indossata) və ya onun təyin etdiyi şəxsə şərtsiz ödənilməsi barədə qirov 

şəhadətnaməsində qeydlər yazmaq;  

2) Girov şəhadətnaməsini Azərbaycan Respublikasının Qiymətli 

Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsində dövlət qeydiyyatından keçirtmək. 

Girov şəhadətnaməsi verildiyi zaman onun üzərində müvafiq 

rekvizitlərlə bərabər borcun məbləği və şərtləri (ödəniş müddəti, faizləri, 

ödənişlə əlaqədar tələbin təqdim ediləcəyi yer) də göstərilir. Girov 

şəhadətnaməsi tərtib edildiyi zaman MM, Azərbaycan Respublikasının 

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin 3 yanvar 2000-ci il tarixli 207 

saylı «Bütün növ qiymətli kəğızlarla girovun və qiymətli kəğızlarla 

rəsmiləşdirilmiş borc öhdəliklərinin girovunun dövlət qeydiyyatına alınması 

Qaydalar‖na və həmin Əsasnamənin tələblərinə əməl edilməzsə, həmin girov 

şəhadətnaməsi etibarsız, onun ayrılması isə qeyri-qanuni hesab edilir. Girov 

şəhadətnaməsində ayrılan vaxt onda aparılan qeydlər anbar şəhadətnaməsində 

də eynilə təkrarlanmalıdır. 

 

828.4. 

 

1. Hər hansı mala əmtəə kağızı yazılmışdırsa, anbar sahibi həmin malı 

yalnız bu sənəddə göstərilmiş ixtiyarlı şəxsə verə bilər və verməlidir. Bu 

zaman adlı və orderli qiymətli kağızlara dair qaydalar gözlənilməlidir. 

 

2. Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət 

Komitəsi Sədrinin 30 iyul 2000-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş 

―Azərbaycan Respublikasında adi və qoşa anbar şəhadətnamələrinin 

dövriyyəsi haqqında Əsasnamə‖nin 6-cı bəndinə əsasən anbar 
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şəhadətnaməsinin sahibi malı anbardan geri almaq üçün yazılı ərizə ilə mal 

anbarına müraciət etməlidir. 

Mal anbardan, adi anbar şəhadətnaməsi sahibinin ərizəsi ilə həmin 

şəhadətnamənin təqdim edilməsi müqabilində verilir. Mal anbardan, qoşa 

anbar şəhadətnaməsi sahibinin ərizəsi ilə hər iki şəhadətnamənin – anbar və 

girov şəhadətnamələrinin təqdim edilməsi müqabilində verilir. Mal anbardan 

geri verildiyi zaman müvafiq şəhadətnamələr anbara təhvil verilir və silinir. 

Malı geri almaq üçün girov şəhadətnaməsinin sahibi gəlmədikdə və ya məlum 

olmadıqda, anbar şəhadətnaməsinin sahibi girov şəhadətnaməsi sahibi üçün 

nəzərdə tutulan bütün məbləği qoşa anbar şəhadətnaməsini verən mal 

anbarına ödəməklə malı almaq hüququna malikdir. 

Mal anbardan çıxarıldığı zaman mal anbarı və şəhadətnamənin sahibi 

malın miqdarının yoxlanılması məqsədi ilə ona baxış keçirilməsini və (və ya) 

müstəqil ekspert tərəfindən keyfiyyət xüsusiyyətinin qiymətləndirilməsini 

tələb etmək hüququna malikdirlər. Mal, anbar şəhadətnaməsi sahibinə geri 

qaytarıldıqda və malın kəmiyyət və keyfiyyətinə heç bir etiraz edilmədikdə 

mal anbarı qoşa və adi anbar şəhadətnamələrinin silinməsini həyata keçirir. 

Girov şəhadətnaməsindən ayrılmış anbar şəhadətnaməsinin mal anbarı 

tərəfindən silinməsi, anbar şəhadətnaməsi sahibi girov şəhadətnaməsi üzrə 

borcunu ödəmiş olduğu hallarda, mal ona verildiyi zaman həyata keçirilir. 

Qoşa anbar şəhadətnaməsi üzrə malın verilməsi, habelə qoşa anbar 

şəhadətnaməsi və onun hər bir hissəsinin silinməsi yalnız fasiləsiz 

indossamentlərin olduğu hallarda mal anbarı tərəfindən həyata keçirilir. 

Silinmiş qoşa və adi anbar şəhadətnamələrinin üzərinə «silinmişdir» 

ifadəsi yazılmaqla onlar hüquqi qüvvəsini itirir və 5 il müddətində mal 

anbarının arxivində saxlanılır. 

 

Maddə 829. Anbar sahibinin vəzifələri 

 

829.1. Anbar sahibi malların saxlanması üçün komisyonçu kimi 

məsuliyyət daşıyır. 

829.2. Anbar sahibi malın məruz qaldığı və saxlama 

xidmətlərindən əlavə tədbirlər görülməsinə yol verən dəyişikliklər 

barəsində tapşırana dərhal bildiriş göndərməlidir. 

829.3. Anbar sahibi anbarın adi iş vaxtında tapşıranın malı 

gözdən keçirməsinə və nümunələr götürməsinə yol verməlidir. Bundan 

başqa, anbar sahibi tapşıranın malın salamatlığı üçün tədbirlər 

görməsinə bunun zəruri olduğu hər bir vaxt yol verməlidir. 

829.4. Anbar sahibinin əvəz edilən əşyaları eyni növlü və 

keyfiyyətli başqa əşyalarla qarışdırmasına yalnız tapşıranın ona 

qabaqcadan birbaşa icazə verdiyi hallarda yol verilir. Qarışıq saxlama 



 303 

halında anbar sahibi hər hansı tapşıranın xahişi ilə həmin tapşıranın 

saxlamaya verdiyi miqdara uyğun miqdarda mal verməlidir. 

829.5. Anbar sahibi malı saxlayıcı kimi qaytarmalıdır. 

Gözlənilməz hallar nəticəsində adi saxlayıcının şərtləşdirilmiş müddət 

bitənədək əşyanı qaytarmaq hüququna malik ola bildiyi halda da anbar 

sahibi şərtləşdirilmiş saxlama müddəti ilə bağlı qalır. 

 

 Anbarda saxlama müqaviləsi üzrə saxlayıcı qismində sahibkar çıxış 

etdiyi üçün onun məsuliyyəti adi saxlayıcının məsuliyyətindən daha çoxdur. 

 

829.1. 

 

1. Anbar sahibi malların saxlanması üçün komisyonçu kimi məsuliyyət 

daşıyır. Analoji müddəa Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 417-ci 

maddəsinin 1-ci bəndində də mövcuddur. 

MM-nin 813-cü maddəsinə (―Komisyonçunun mal üçün məsuliyyəti‖ – 

Bax həmin maddənin şərhinə) əsasən komisyonçu saxlamağa götürdüyü malın 

itməsi və zədələnməsi üçün, əgər qarşısıalınmaz qüvvə ilə bağlı hallar 

yoxdursa, məsuliyyət daşıyır. 

Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 475-ci maddəsinə əsasən anbar 

sahibi əşyanın qaydına adi sahibkar kimi qaldıqda, onun zədələnməsi və ya 

məhv olması üçün məsuliyyət daşımır. 

İngiltərə hüququna əsasən isə anbar sahibi əşyanın saxlanması üçün 

sahibkar üçün adi olan bütün ağlabatan tədbirləri görməlidir. Əks halda, o, 

əşyanın zədələnməsi və ya məhvinə görə məsuliyyət daşıyır. ABŞ-ın Vahid 

Ticarət Məcəlləsinin 7-204-cü maddəsində eyni yanaşma təsbit edilib, bu 

şərtlə ki, müqavilədə ayrı hal nəzərdə tutulmasın. 

 

2. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin 45-ci maddəsinə 

əsasən gömrük anbarı sahibinin vəzifələri aşağıdakılardır: 

1) gömrük anbarında saxlanan malların gömrük nəzarətindən kənar 

götürülməsinə yol verməmək;  

2) gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsini çətinləşdirməmək;  

3) gömrük anbarı təsis etmək üçün verilmiş lisenziyanın şərtlərinə 

riayət etmək, gömrük nəzarəti və gömrük rəsmiləşdirilməsinin həyata 

keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının vəzifəli 

şəxslərinin tələblərini yerinə yetirmək, onların mallar saxlanan yerə daxil 

olmasına şərait yaratmaq, həmin şəxslərə əvəzsiz olaraq gömrük anbarında 

yer, avadanlıq və rabitə vasitələri vermək;  

4) anbarda saxlanan malların uçotunu aparmaq;  
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5) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin müəyyən 

etdiyi qaydada Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarına anbarda 

saxlanan mallar barədə hesabat vermək. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 24 noyabr 

1998-ci il tarixli 135 saylı ―Gömrük anbarları haqqında Əsasnamə‖nin 3-cü 

bəndinə əsasən anbar sahibi anbarın normal fəaliyyətini təmin edən, maddi-

texniki təchizatı, o cümlədən: 

1) yükləmə, boşaltma və nəqliyyat vasitələri; 

2) anbar avadanlığı; 

3) təşkilati texnika; 

4) mebel təchizatı ilə təmin etməlidir. Bundan əlavə anbar sahibi 

onlarda saxlanılan mallarla aparılan yük əməliyyatlarının həyata keçirilməsi 

üçün anbarı zəruri işçi qüvvəsi ilə də təmin etməlidir. 

Gömrük orqanının əməkdaşları üçün əvəzsiz (pulsuz) olaraq gömrük 

orqanının tələblərinə cavab verən və gömrük nəzarətinin, gömrük 

rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan binalar, yer, 

avadanlıq və rabitə vasitələri ayrılmalıdır. 

Gömrük anbarının əlavə təchizatı, oranın qaydada saxlanılması, 

anbarın mühafizəsi və buraxılış rejiminin təmin edilməsi anbar sahibi 

tərəfindən onun öz hesabına həyata keçirilir. 

Anbar sahibi aşağıda göstərilənləri yerinə yetirməyə borcludur: 

1) gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsini çətinləşdirməmək; 

2) gömrük anbarında saxlanılan malların gömrük nəzarətindən kənar 

götürülməsinə yol verməmək; 

3) gömrük anbarı təsis edilməsi üçün verilən lisenziyanın şərtlərinə 

riayət etmək və gömrük orqanlarının səlahiyyətli vəzifəli şəxslərinə malların 

yerləşdiyi yerlərə daxil olmasına şərait yaratmaqla həmin orqanların 

tələblərinə əməl etmək; 

4) saxlanılan malların uçotunu aparmaq (o cümlədən gömrük 

orqanının ayrıca tələbinə görə avtomatlaşdırılmış uçotunu), onlar barədə 

həmin Əsasnaməyə uyğun olaraq gömrük orqanlarına (cari və dövri) hesabat 

vermək; 

5) lisenziya ləğv olunduqda, yaxud geri alındıqda malların 

mühafizəsini və gömrük anbarının ləğv olunma prosesinin yerinə yetirilməsini 

təmin etmək. 

 

3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 4 dekabr 

2001-ci il tarixli 2730 saylı ―Azərbaycan Respublikası gömrük orqanları 

tərəfindən gömrük anbarlarının təsis olunması və bu cür anbarlardan istifadə 

edilməsi Qaydaları‖nın 4.5-ci bəndinə əsasən anbarın sahibi (gömrük orqanı) 

gömrük anbarında saxlanılan malların itirilməsi, çatışmazlığı və zədələnməsi 
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halları baş verdikdə o zaman məsuliyyət daşıyır ki, həmin sadalanan hallar 

gömrük orqanının təqsiri üzündən baş vermiş olsun: 

1) itirilməyə görə – anbar şəhadətnaməsində göstərilən dəyərin 

miqdarında;  

2) çatışmazlığa görə – çatışmayan malların dəyərində (malların 

çatışmayan miqdarının hissəsi); 

3) zədələnməyə görə – malların dəyərinin azalması miqdarında. 

 

4. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 24 noyabr 

1998-ci il tarixli 136 saylı ―Müvəqqəti saxlanc (müvəqqəti saxlanc anbarları) 

haqqında Əsasnamə‖nin 4.1-ci bəndinə əsasən müvəqqəti saxlanc anbarının 

sahibi aşağıdakı vəzifələri həyata keçirməlidir: 

1) anbarda saxlanan malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük 

nəzarətindən kənar götürülməsinə imkan verməmək; 

2) gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsini çətinləşdirməmək; 

3) həmin Əsasnamə üzrə müəyyən olunmuş qaydada anbarda 

saxlanılan mallar və nəqliyyat vasitələrinin uçotunu aparmaq və gömrük 

orqanına hesabat təqdim etmək; 

4) saxlanılan mallar və nəqliyyat vasitələrinin yanına üçüncü şəxsin 

daxil olmasına yol verməmək; 

5) müvəqqəti saxlanc anbarının təsisi üçün verilmiş lisenziya şərtlərinə 

əməl etməklə gömrük orqanlarının tələblərini yerinə yetirmək. İstənilən vaxt 

gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin tələblərinə görə onların mallar və 

nəqliyyat vasitələrinin saxlanıldığı yerə buraxılmasını təmin etmək; 

6) gömrük orqanının tələblərilə anbarda olan mallar və nəqliyyat 

vasitələrinin nəqlini, çəkilməsini, malların miqdarının təyinini, yüklənməsini, 

boşaldılmasını, yenidən yüklənməsini, zədələrinin düzəldilməsini, 

qablaşdırmaq vasitələrinin açılmasını, mallar və nəqliyyat vasitələrinin 

çatdırılması və yenidən qablaşdırılmasını həyata keçirir. Gömrük 

rəsmiləşdirilməsi aparılacaq və gömrük nəzarətində olan mallar və nəqliyyat 

vasitələri yerləşdirilmiş tikili və digər yerlərin açılmasını təmin edir. 

Göstərilən əməliyyatlar üçün çəkilən xərclər gömrük orqanları tərəfindən 

deyil, anbar sahibinin vəsaiti hesabına aparılır. 
 

829.2. 
 

1. Anbar sahibi saxlama müqaviləsinə ciddi riayət etməlidir. O, malın 

salamatlığı üçün məsuliyyət daşıyır. Göstərdiyi xidmətin müqabilində, o, 

yalnız razılaşdırılmış muzdu almağa ixtiyarlıdır. Onun saxlama ilə bağlı zəruri 

xərcləri də muzdun tərkibinə daxildir. MM-nin 830.2-ci maddəsinə (Bax 

həmin maddənin şərhinə) əsasən yalnız saxlamanın özü ilə bağlı olmayan 

xərclər muzda daxil deyil. 
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Buna görə anbar sahibi malın saxlanılması ilə bağlı əlavə xərclərə 

məruz qaldıqda onların əvəzinin ödənilməsini tələb edə bilməz. Eyni ilə 

saxlama zamanı anbar sahibi qabaqcadan şərtləndirilməmiş xidmətləri 

göstərdikdə, əvəzində əlavə mükafatın ödənilməsini də tələb edə bilməz. 

Əlavə xərclərin əvəzi və əlavə xidmətlərə görə əlavə muzd yalnız o halda 

tapşıran tərəfindən ödənilir ki, anbar sahibi onun qabaqcadan razılığını almış 

olsun. Bu baxımdan MM-nin 825.1-ci maddəsindən (Bax həmin maddənin 

şərhinə) fərqli olaraq, anbar sahibi adi saxlayıcı kimi ağlabatan şəkildə 

hərəkət etdiyi halda da tapşıranın qabaqcadan razılığı olmadan xərclərinin 

əvəzinin ödənilməsini tələb edə bilməz. 

Əfsuslar olsun ki, bu fikir yalnız bizim mülahizəmizdir. Şərh edilən 

bəndin bu fikri ifadə etmək arzusunu yalnız güman etmək olar, çünki orada 

deyilir: ―Anbar sahibi malın məruz qaldığı və saxlama xidmətlərindən əlavə 

tədbirlər görülməsinə yol verən dəyişikliklər barəsində tapşırana dərhal 

bildiriş göndərməlidir‖. Vəssalam! Şərh edilən bəndin hüquqi nəticələri 

barədə bir söz belə deyilmir. 

 

2. Eyni zamanda güman etmək olar ki, şərh edilən bənd Almaniya 

Ticarət Qanunnaməsinin 417-ci maddəsinin 2-ci bəndi əsasında 

hazırlanmışdır. Həmin bəndə görə malda onun qiymətdən düşməsinə səbəb 

ola bilən dəyişikliklər baş verdikdə, anbar sahibi dərhal bu barədə tapşırana 

bildiriş verməli, gecikməyə yol verdikdə isə vurulan zərərin əvəzini 

ödəməlidir. Lakin şərh edilən bənddə bu fikir dolğun ifadə edilmədiyi üçün 

şərhizimin birinci hissəsi də aktualdır. 

 

829.3. 

 

Anbar sahibi anbarın adi iş vaxtında tapşıranın malı gözdən 

keçirməsinə və nümunələr götürməsinə (malın salamatlığını yoxlamaq üçün) 

yol verməlidir. Bundan başqa, anbar sahibi tapşıranın malın salamatlığı üçün 

tədbirlər görməsinə bunun zəruri olduğu hər bir vaxt yol verməlidir. 

Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 418-ci maddəsini təkrarlayan bu 

müddəa tapşıranın əşyanın saxlanılmasına nəzarət imkanı verir. 

 

829.4. 

 

1. MM-nin 826-cı maddəsinin şərhində (Bax həmin şərhə) saxlamaya 

fərdiləşdirilməyən əvəz edilən əşyaların qəbulunun əslində saxlama deyil, 

borc (kredit) müqaviləsi olduğunu sübut etmişik. Buna görə də anbar sahibi 

bu halda eyni miqdarda həmin əşyanı tapşırana qaytarmalıdır. Bu halda 

tapşıranın anbar sahibinə əvəz edilən əşyanı başqa əşyalarla qarışdırmasına 
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―qabaqcadan birbaşa razılıq verməsi‖ haqda şərh edilən bəndin müddəası 

əhəmiyyətsizdir. Tapşıran onsuz da anbar sahibinin buna əməl edib-etmədiyini 

yoxlamaq iqtidarında deyil. Beləliklə də, şərh edilən bənd anlaşılmazlıqdır. 

 

2. Şərh edilən bənd əsasən Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 419-cu 

maddəsini təkrarlayır. ABŞ-ın Vahid Ticarət Məcəlləsinin 7-207-ci maddəsinə 

əsasən isə anbar şəhadətnaməsində ayrı hal nəzərdə tutulmadıqda, anbar 

sahibi əşyaları qarışdıra bilər. Həm Almaniya, həm ABŞ-da qarışıq mallara 

bütün tapşıranların ümumi mülkiyyət hüququ tanınır. 

Lakin Azərbaycan Respublikasında bu konsepsiyanın tətbiqi səhvdir. 

Xatırladırıq ki, MM-nin 213-cü maddəsinə (―Ümumi mülkiyyət anlayışı və 

onun əmələ gəlməsi əsasları‖) əsasən iki və ya bir neçə şəxsin mülkiyyətində 

olan əşya onlara ümumi mülkiyyət hüququ əsasında mənsubdur. Əşya 

mülkiyyət hüququnda mülkiyyətçilərin hər birinin payı müəyyənləşdirilməklə 

(paylı mülkiyyət) və ya belə paylar müəyyənləşdirilmədən (birgə mülkiyyət) 

ümumi mülkiyyətdə ola bilər. Əşyaya ümumi mülkiyyət, qanunvericilikdə 

həmin əşyaya birgə mülkiyyət yaranmasının nəzərdə tutulduğu hallar istisna 

olmaqla, paylı mülkiyyətdir. 

MM-nin 215-ci maddəsinə (―Paylı mülkiyyətdə olan əmlaka sahiblik, 

ondan istifadə və ona dair sərəncam verilməsi‖) görə isə paylı mülkiyyətdə 

olan əmlaka sahiblik, ondan istifadə və ona dair sərəncam verilməsi 

mülkiyyətçilərin razılaşması əsasında həyata keçirilir. Təbii ki, saxlanılan 

mallara bu qaydanın tətbiqi mümkün deyil. Digər tərəfdən isə, MM-nin 218.1-

ci maddəsinə əsasən ümumi paylı mülkiyyət hüququndakı pay üçüncü şəxsə 

satılarkən paylı mülkiyyətin qalan mülkiyyətçiləri satılan payı, açıq hərracdan 

satış halı istisna olmaqla, satıldığı qiymətə və digər bərabər şərtlər əsasında 

almaqda üstünlük hüququna malikdirlər. Saxlanılan mallara dair bu qayda da 

tətbiq edilə bilməz. 

Buna görə də əvəz edilən əşyalar anbar sahibinin (saxlayıcının) 

mülkiyyəti hesab edilməli və tərəflər arasındakı hüquqi münasibətlər borc 

(kredit) müqaviləsi kimi qiymətləndirilməlidir. 

 

829.5. 

 

1. Anbar sahibi şərh edilən fəslin 1-ci paraqrafına (Bax həmin 

paraqrafın şərhinə) uyğun saxlamaya qəbul etdiyi əşyanı geri qaytarmalıdır. 

Eyni zamanda adi saxlayıcıdan fərqli olaraq, anbar sahibi hər hansı səbəbdən 

müddətli saxlama müqaviləsinə vaxtından əvvəl xitam verə bilməz. Bu isə o 

deməkdir ki, MM-nin 825.2-ci maddəsinin (Bax həmin maddənin şərhinə) 

ikinci cümləsi anbarda saxlama müqaviləsinə şamil edilmir. 
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Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 422-ci maddəsinə əsasən isə 

müddətsiz və ya müddəti bitmiş saxlama müqaviləsi üzrə anbar sahibi bir ay 

(müddətin qısaldılması üçün əhəmiyyətli səbəb yoxdursa) qabaqcadan 

xəbərdarlıq verməklə, ciddi səbəb olduqda isə müddətin bitməsini 

gözləmədən müqaviləyə xitam verə bilər. Bu hüquq ABŞ-ın Vahid Ticarət 

Məcəlləsinin 7-206-cı maddəsində də analoji şəkildə təsbit olunub. Həmin 

maddədə həmçinin göstərilir ki, əşyanın korlanması və ya məhvi təhlükəsi 

olduqda, anbar sahibi dərc etdiyi elandan bir həftədən tez olmamaq şərti ilə 

əşyanı hərracdan açıq satış vasitəsi ilə sata bilər. 

 

2. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin 48-ci maddəsinə 

görə mallar gömrük anbarı rejimi altında üç il müddətində saxlanıla bilər. 

Göstərilən müddət malların ayrı-ayrı kateqoriyaları üçün Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən, ayrı-ayrı şəxslər üçün 

isə Azərbaycan Respublikasının digər gömrük orqanları tərəfindən 

məhdudlaşdırıla bilər. Müəyyən edilən müddət bitdikdən sonra mallar başqa 

gömrük rejimi altında yerləşdirilmək üçün bəyan edilməli, yaxud sahibi 

Azərbaycan Respublikası gömrük orqanı olan müvəqqəti saxlanc anbarına 

yerləşdirilməlidir. 

 

Maddə 830. Anbar sahibinin muzd almaq və xərclərinin əvəzinin 

ödənilməsi hüququ, habelə girov hüququ 

 

830.1. Əgər müəyyən muzd (saxlama haqqı) şərtləşdirilməyibsə, an-

bar sahibinin anbarda saxlama üçün adi haqq almaq hüququ vardır. Əgər 

tapşıran malı tamamilə və ya qismən geri qəbul edərsə, saxlama haqqını 

hər bir halda ödəməlidir. Əgər saxlama müddəti üç aydan çoxdursa, 

anbarda saxlama haqqı müvafiq olaraq hər üç ayın sonunda ödənilir. 

830.2. Anbar sahibi saxlama haqqından başqa, saxlamanın özü ilə 

bağlı olmayan bütün xərclərin əvəzinin, məsələn, fraxtın, gömrük 

rüsumlarının, təmir xərclərinin ödənilməsi hüququna malikdir. Müvafiq 

olaraq anbar sahibinin tələbi ilə tapşıran xərclərin əvəzini dərhal 

ödəməlidir. 

830.3. Saxlama müqaviləsindən irəli gələn bütün tələblər üzrə 

anbar sahibi saxladığı mallara – tapşıranın mallarına komisyonçu kimi 

girov hüququna malikdir. 

 

 Anbarda saxlama müqaviləsi üzrə anbar sahibinin məsuliyyətinin adi 

saxlayıcının məsuliyyətindən daha çox olduğu ilə yanaşı qanunvericilik onun 

hüquqlarına da xüsusi diqqət yetirir. Belə ki, şərh edilən maddə anbar 

sahibinin üç hüququnu təsbit edir: 1) muzd almaq; 2) xərclərinin əvəzinin 
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ödənilməsi; 3) tapşıranın öhdəliyinin icrasının təmin edilməsi üsulu kimi 

saxlanılan əşyaya girov hüququ. 

 Şərh edilən maddə əsasən Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 420-

421-ci maddələrini təkrarlayır. 

 

830.1. 

 

1. Anbarda saxlama müqaviləsinin adi saxlama müqaviləsindən fərqli 

olaraq (Bax MM-nin 823.2-ci maddəsinin şərhinə), əvəzli müqavilə olması 

prezumpsiyası mövcuddur. Yəni müqavilədə ayrı hal nəzərdə tutulmadıqda, 

tapşıran anbar sahibinə muzd ödəməlidir. Müqavilədə muzdun miqdarı 

müəyyən edilmədikdə, anbar sahibinin anbarda saxlama üçün adi haqq almaq 

hüququ vardır. MM-nin 398.3-cü maddəsinə əsasən əvəzli müqavilədə qiymət 

nəzərdə tutulmayıbsa və müqavilə şərtlərinə əsasən müəyyənləşdirilə 

bilməzsə, müqavilənin icrası üçün pul müqayisəyə gələ bilən hallarda oxşar 

mallar, işlər və ya xidmətlər üçün adətən alınan qiymət üzrə ödənilməlidir. 

 

2. Şərh edilən bənddə deyilir: ―Əgər tapşıran malı tamamilə və ya 

qismən geri qəbul edərsə, saxlama haqqını hər bir halda ödəməlidir‖. Əlbəttə, 

bizim MM-nin bir çox maddələrində olduğu kimi (bu təəssüf doğurur!), bu 

cümlənin də mənasını başa düşmək üçün sağlam məntiqə müraciət etmək 

lazımdır. Çünki cümlənin hərfi mənasını rəhbər tutsaq, belə çıxır ki, tapşıran 

saxlamaya verdiyi əşyanı tam və ya qismən geri qəbul etdikdə anbar sahibinə 

muzd ödəməlidir. Məgər şərh edilən paraqrafda bunun əksi təsbit edilib, 

yaxud bu fikir sağlam məntiqdən irəli gəlmir? Anbarda saxlama 

müqaviləsinin mahiyyəti də elə ondan ibarətdir ki, tapşıran əşyanı saxlamaya 

verir, yekunda onu geri götürür və əvəzində anbar sahibinə muzd ödəyir. 

Çox güman ki, şərh edilən cümlənin müəllifləri demək istəyiblər ki, 

müddətli saxlama müqaviləsinə tapşıran vaxtından əvvəl tam və ya qismən 

xitam verdikdə belə, saxlamaya görə muzd ödəməlidir. Çünki anbar sahibi 

sahibkardır və buna görə də hətta bir neçə dəqiqə göstərdiyi xidmətə görə də 

muzd almağa haqlıdır. 

Bu halda ödənilən muzdun miqdarı sual doğura bilər. Adətən 

müqavilədə tərəflər əşyaların hamısı (əgər saxlamaya bir əşya qoyulmursa) 

üzrə tam müddət üçün muzdun miqdarı nəzərdə tutulur. Əşyaların bir 

hissəsinin və ya hamısının vaxtından əvvəl geri götürülməsi halında isə 

xidmət tam deyil və ehtimal etmək olar ki, muzdun da miqdarı azalmalıdır. 

Muzdun miqdarının bu cür azalması birbaşa müqavilənin özündə də nəzərdə 

tutula bilər. Müqavilədə bu hal nəzərdə tutulmadıqda isə anbar sahibinin elan 

etdiyi qiymətləri rəhbər tutmaq lazımdır, bu şərtlə ki, həmin qiymətlər anbar 

sahibinin xeyrinə yuvarlaqlaşdırılsın. Lakin bu halda anbar sahibi əldən 
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çıxmış faydanın (məsələn, başqa boş yer olmadıqda tapşıranın anbarda 

tutuduğu yeri nəzərə alaraq başqa potensial tapşıranlarla saxlama müqaviləsi 

bağlanmaması halında) əvəzinin ödənilməsini tələb edə bilər. Anbar sahibinin 

bu halda tətbiq edilə bilən elan etdiyi qiyməti bəlli olmadıqda, tapşıran muzdu 

müqavilədə nəzərdə tutulan miqdarda ödəməlidir. 

 

3. Əgər saxlama müddəti üç aydan çoxdursa, anbarda saxlamaya görə 

muzd müvafiq olaraq hər üç ayın sonunda ödənilir. Deməli, saxlama müddəti 

üç aydan az olduqda, muzd müddətin sonunda ödənilir (Bax MM-nin 823.2-ci 

maddəsinin şərhinə). 

Lakin bu cür müddəa yalnız müqavilədə ayrı qaydanın müəyyən 

edilmədiyi halda məqsədəuyğun olardı. İndi isə belə çıxır ki, müqavilədə 

tərəflərin ödənişin başqa qaydasını nəzərdə tuta bilməzlər. Hesab edirik ki, bu, 

mülki hüquq subyektlərinin iradə sərbəstliyi prinsipinə (MM-nin 6.1.2-ci 

maddəsi) ziddir. Bizim MM, təəssüf ki, yenə də mülki qanunvericiliyin 

dispozitiv əsaslarını pozur. 

 

830.2. 

 

MM-nin 823.1-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) əsasən 

tapşıran saxlama müqaviləsinin icrası ilə bağlı saxlayıcının çəkdiyi zəruri 

xərclərin əvəzini ödəməlidir. Anbarda saxlama müqaviləsi üzrə isə saxlama 

müqaviləsinin icrası ilə bağlı anbar sahibinin çəkdiyi zəruri xərclər muzdun 

məbləğinə daxildir, çünki professional saxlayıcı olan anbar sahibi öz xərc-

lərini ölçüb-biçməyi bacarmalıdır, əks halda isə sahibkarlıq riskini daşıyır. 

Bununla belə, anbar sahibi saxlamanın özü ilə bağlı olmayan bütün 

xərclərin əvəzinin, məsələn, fraxtın, gömrük rüsumlarının, təmir xərclərinin 

ödənilməsi hüququna malikdir. Müvafiq olaraq anbar sahibinin tələbi ilə 

tapşıran xərclərin əvəzini dərhal ödəməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, şərh 

edilən bənddə fraxtın və gömrük rüsumlarının ödənilməsi haqda qeyd daha 

çox daşıma müqaviləsinə (Bax MM-nin 46-cı fəslinin şərhinə) aiddir. Məlum 

olduğu kimi, saxlama öhdəliyi vahid mürəkkəb müqavilə olan yük daşınması 

müqaviləsinin (Bax MM-nin 46-cı fəslinin 2-ci paraqrafının şərhinə) ayrılmaz 

hissəsini təşkil edir və saxlamasız həmin müqavilə mövcud ola bilməz (Bax 

MM-nin 822-ci maddəsinin şərhinin 10-cu hissəsinə). Fraxtın və gömrük 

rüsumlarının ödənilməsi yük daşınması müqaviləsindən irəli gəldiyi üçün şərh 

edilən bənddə vurğulanması artıq görünür. Təbii ki, yük daşınması müqaviləsi 

üzrə həmin xərclər ödənilməlidir. 
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830.3. 

 

1. Anbarda saxlama müqaviləsi mülki hüquq öhdəliyidir. Buna görə də 

onun icrası MM-nin 406.1-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulan öhdəliklərin 

icrasının təmin edilməsi üsulları (girov, ipoteka, dəbbə pulu, borclunun 

əmlakının saxlanması, zaminlik, qarantiya, beh və s.) ilə təmin oluna bilər. 

Şərh edilən bənddə bu üsullardan biri (girov) xüsusi tənzimlənir. Çox güman 

ki, bu, saxlama müqaviləsi üzrə əşyanın onsuz da saxlayıcının sahibliyində 

olması ilə bağlıdır. 

Beləliklə, saxlama müqaviləsindən irəli gələn bütün tələblər üzrə anbar 

sahibi saxladığı mallara – tapşıranın mallarına komisyonçu kimi girov 

hüququna malikdir. MM-nin 820.1-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin 

şərhinə) əsasən komisyonçunun hər hansı komisyon əqdindən və ya əvvəlki 

komisyon əqdlərindən komitentə qarşı əmələ gəlmiş tələbləri əsasında 

komisyonçu sənədlərə əsasən sahiblik etdiyi və ya sərəncam verə bildiyi 

komisyon malına qanuni girov hüququ əldə edir. Komisyon malının 

komitentin mülkiyyətində olmadığı, lakin komisyonçunun həmin malı onun 

komitentə mənsub olduğunu vicdanlı qəbul etdiyi halda da komisyonçu bu 

mala girov hüququnu əldə edir. 

 

2. Göründüyü kimi, şərh edilən maddənin mənası ondan ibarətdir ki, 

tapşıranın öhdəliyinin icrasının təminatı kimi anbar sahibinin saxlanılan 

əşyaya girov (MM-nin 301-ci maddəsinə müvafiq olaraq saxlanc) hüquq 

mövcuddur. Nəzərə alsaq ki, bir qayda olaraq, tapşıranın vəzifələri muzdun və 

saxlama ilə bağlı olmayan xərclərin əvəzinin ödənilməsindən ibarət olur, 

deməli, girov hüququ da məhz bu öhdəliyin təminatı qismində çıxış edir. 

Anbar sahibinin saxlanılan əşyaya dair bütün hallarda girov 

hüququnun mövcudlğu şübhə doğurur. Xatırladırıq ki, MM-nin 271.1-ci 

maddəsinə əsasən əşyanı girov qoyan yalnız onun mülkiyyətçisi ola bilər. 

Tapşıran isə mütləq olaraq saxlamaya verdiyi əşyanın mülkiyyətçisi olmalı 

deyil. Elə məhz buna görə də şərh edilən bənd bu halda anbar sahibini 

komisyonçuya bərabər tutur. Çünki, qeyd edildiyi kimi, MM-nin 820.1-ci 

maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) əsasən komisyon malının 

komitentin mülkiyyətində olmadığı, lakin komisyonçunun həmin malı onun 

komitentə mənsub olduğunu vicdanlı qəbul etdiyi halda da komisyonçu bu 

mala girov hüququnu əldə edir. Maraqlıdır ki, yük daşınması müqaviləsi üzrə 

daşıyıcının daşınan yükə girov hüququ barədə eyni yanaşma birbaşa 

(komissiya müqaviləsinə istinad etmədən) təsbit olunmuşdur (Bax MM-nin 

860.1-ci maddəsinin şərhinə). 

MM-nin 281.1-ci maddəsinə görə girov hüququ girov müqaviləsinin 

bağlandığı andan, girov hüququnun dövlət qeydiyyatına alınmalı olduğu 
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hallarda isə onun qeydə alındığı andan əmələ gəlir. Fərz edək ki, saxlama 

müqaviləsinin özü girov müqaviləsinin ekvivalenti kimi qəbul olunur. MM-

nin 280.1-ci maddəsinə əsasən girov müqaviləsi yazılı formada bağlanmalıdır. 

Məlumdur ki, anbarda saxlama müqaviləsi şifahi formada da bağlana bilər. 

Belə çıxırmı ki, anbar sahibinin müvafiq girov hüququ yalnız yazılı formada 

bağlanan saxlama müqaviləsi çərçivəsində yaranır? Etiraf edək ki, məsələyə 

bu cür yanaşma həm məntiqsizdir, həm də şifahi formada bağlanılan müqavilə 

üzrə anbar sahibinin maraqlarına cavab vermir. 

Digər tərəfdən, nəzərə almaq lazımdır ki, MM-nin 269.7-ci maddəsinə 

əsasən girovla təmin edilmiş öhdəlik üzrə kreditorun (girov saxlayanın) 

hüququ var ki, borclunun həmin öhdəliyi icra etmədiyi halda girov qoyulmuş 

əşyanın dəyərindən həmin əşyanın mənsub olduğu şəxsin (girov qoyanın) 

digər kreditorlarına nisbətən üstün qaydada təminat alsın. Anbarda saxlama 

müqaviləsində anbar sahibinin girov hüququ barədə müddəa olmadıqda, çox 

güman ki, borclunun (tapşıranın) digər kreditorları anbar sahibinin əşyaya dair 

hər hansı üstünlük hüququnu (girov hüququnu) tanımayacaqlar. Bir sözlə, 

məsələ ciddi mübahisəyə səbəb ola bilər. Deməli, anbarda saxlama 

müqaviləsində anbar sahibinin girov hüququ barədə qeyd yoxdursa, girov 

müqaviləsi və təbii ki, girov hüququ da mövcud deyil. 

 

3. Əslində, qeyd edilən münasibətlər çərçivəsində anbar sahibi 

öhdəliklərin icrasının təmin edilməsinin digər üsulundan – borclunun 

əmlakının saxlanmasından istifadə etməlidir. MM-nin 468-ci maddəsinə 

(―Saxlama anlayışı və onun əsasları‖) görə borcluya və ya borclunun 

göstərdiyi şəxsə verilməli əmlak kreditorda olduqda, əgər borclu həmin 

əmlakı ödəmək və ya kreditora bununla bağlı xərclərin və digər zərərin 

əvəzini ödəmək öhdəliyini vaxtında icra etməzsə, kreditorun həmin əmlakı 

müvafiq öhdəlik icra edilənədək saxlamaq ixtiyarı vardır. Əmlakın və ya ona 

çəkilən xərclərin və digər zərərin əvəzinin ödənilməsi ilə bağlı olmasa da, 

tərəfləri sahibkarlar kimi fəaliyyət göstərən öhdəlikdən əmələ gələn tələblər 

də əmlakın saxlanması ilə təmin edilə bilər. Kreditor onda olan əmlakı həmin 

əmlak kreditorun sahibliyinə daxil olduqdan sonra əmlaka hüquqları üçüncü 

şəxsin əldə etməsinə baxmayaraq saxlaya bilər. Göstərilən maddənin 

qaydaları, əgər müqavilədə ayrı şərt nəzərdə tutulmayıbsa, tətbiq edilir. 

Göründüyü kimi, məsələyə məhz bu cür yanaşma həm qanunidir, həm 

də anbar sahibinin maraqlarına tam cavab verir, çünki digər kreditorların 

sifarişçiyə qarşı tələbləri olsa belə, anbar sahibinin müvafiq öhdəlik icra 

edilənədək əşyanı saxlamaq ixtiyarı vardır. 

Anbar sahibinin məhz borclunun əmlakının saxlanması üsulundan 

istifadə etməsinin məqsədəuyğunluğu anbar sahibnin sahibliyində rəsmi 

reyestrdə qeydə alınmalı olan daşınar əşya (məsələn, avtomobil) olduqda 
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özünü daha qabarıq şəkildə təsdiqləyir. Məlum olduğu kimi, həmin əşyaların 

təminat kimi çıxış etməsi girov deyil, ipoteka adlanır (MM-nin 269.4-cü 

maddəsi, ―İpoteka haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1.0.1-

ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 aprel 2007-ci il tarixli 

564 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş ―Daşınar əmlakın rəsmi reyestrləri, 

onların tərtib edilməsi və aparılması Qaydaları‖nın 2.14-cü bəndi). Deməli, 

şərh edilən bənd həmin əşyalara şamil edilmir. Madam ki, belədir, məsələnin 

məhz bu cür qoyuluşu anbar sahibinin maraqlarına tam cavab verir. 

Fransada (Fransa Mülki Məcəlləsinin 1948-ci maddəsi) və İsveçrədə 

(İsveçrə Öhdəlik Qanununun 485-ci maddəsi) saxlayıcının girov deyil, məhz 

əşyanın saxlanılması hüququ tanınır. ABŞ-n Vahid Ticarət Məcəlləsinin 7-

209-cu maddəsində və Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 421-ci maddəsində 

isə, əksinə, anbar sahibinin məhz girov hüququ tanınır. 

 

§ 3. Mehmanxanalarda və restoranlarda əşyaların saxlanması 

 

 İnsanların müvəqqəti yaşadığı, yaxud qidalanmaq və/və ya əylənmək 

üçün baş çəkdiyi aidiyyatı yerlərdə əşyaların saxlanması münasibətləri xüsusi 

xarakter daşıyır. Şərh edilən paraqraf məhz bu münasibətləri tənzimləyir. 

Düzdür, bu zaman münasibətlərin tam və təkmil tənzimindən danışmaq olmur. 

Şərh edilən paraqrafda qüsur və qarışıqlıq, həmçinin Azərbaycan dilində 

düzgün qurulmayan cümlələr kifayət qədərdir. 

Halbuki şərh edilən paraqraf Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 30-cu 

fəsli əsasında hazırlanmışdır. Qüsurlu tərcümə ilə yanaşı bir əsas problem də 

mövcuddur: Almaniya Mülki Qanunnaməsinin qeyd edilən fəsli yalnız 

mehmanxanalarda əşyaların saxlanmasına həsr olunub. Şərh edilən paraqraf 

isə həmçinin restoranlarda əşyaların saxlanmasına aiddir, hərçənd bu iki 

xidmət sahəsinin özəllikləri var. 

 

Maddə 831. Mehmanxana və ya restoran sahibinin məsuliyyəti 

 

831.1. Mehmanxana və ya restoran sahibi başqa şəxslərə 

(qonaqlara) daldalanacaq verən şəxsdir. Mehmanxana və ya restoran 

sahibi qonaqların mehmanxana və ya restoran sahibinin otaqlarında və 

ya mehmanxana və ya restoran sahibinin və ya onun işçi heyətinin 

müəssisədən kənarda müəyyənləşdirdiyi başqa yerdə saxladıqları və ya 

mehmanxana və ya restoran sahibinin və ya onun işçi heyətinin 

saxlamaya başqa şəkildə qəbul etdiyi əşyaların hər hansı zədələnməsi, 

korlanması və ya oğurlanması üçün məsuliyyət daşıyır. 

831.2. Əvəz ödəmək vəzifəsi avtomobillərə, avtomobillərdəki 

əşyalara və diri heyvanlara şamil edilmir. 
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831.3. Əgər mehmanxana və ya restoran sahibi zərəri qonağın, 

onu müşayiət edən şəxsin və ya qonağın qəbul etdiyi şəxsin vurduğunu və 

ya əşyanın xarakterindən və ya qarşısıalınmaz qüvvənin təsirindən irəli 

gəldiyini sübuta yetirərsə, onun məsuliyyəti istisna edilir. 

 

 Şərh edilən maddə mehmanxanalarda və restoranlarda əşyaların 

saxlanmasının anlayışının verilməsinin əvəzinə dərhal mehmanxana və ya 

restoran sahibinin məsuliyyətinə toxunur. Şərh edilən maddə əsasən Almaniya 

Mülki Qanunnaməsinin 701-ci maddəsini təkrarlayır. Lakin həmin maddədə 

bağlanılan müqavilənin mahiyyəti haqda ümumi təsəvvür yaranır. Şərh edilən 

maddə isə bir qədər qarışıqdır. 

 

831.1. 

 

1. Mehmanxana və ya restoran sahibi başqa şəxslərə (qonaqlara) 

daldalanacaq (sığınacaq) verən şəxsdir. Başqa sözlə, mehmanxanada yaşayan 

şəxs və ya resorana qidalanmaq üçün gələn şəxsin əşyaları mehmanxana və ya 

restoran tərəfindən saxlanılır. Mehmanxana və restoran hüquqi şəxs olmaya 

bilər. Buna görə də şərh edilən maddədə onların sahibinin məsuliyyətindən 

danışılır. 

Burada ―mehmanxana‖ və ―restoran‖ anlayışlarını dar deyil (yalnız 

belə adlanan subyektlər yox), geniş mənada başa düşmək lazımdır. 

Mehmanxana anlayışına istirahət evi, pansionat, sanatoriya və insanın 

müvəqqəti yaşadığı digər xidmət subyektləri daxildir. Restoran anlayışına isə 

kafe, şadlıq evi, əyləncə mərkəzi və insanın qidalanmaq və /və ya əylənmək 

üçün gəldiyi digər xidmət subyektləri daxildir. 

 

2. Xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır ki, əşyanın mehmanxanada 

saxlanması hər bir halda tapşıranın mehmanxana ilə müvafiq mehmanxana 

nömrəsinə (otağına) dair bağladığı əmlak kirayəsi müqaviləsindən irəli gəlir. 

Əşyanın restoranda saxlanması isə əmlak kirayəsi müqaviləsindən yalnız o 

halda irəli gəlir ki, restoran tapşırana qidalanmaq üçün xüsusi otaq və ya ərazi 

təqdim etmişdir. Beləliklə də, mehmanxana və ya restoran sahibi ilk növbədə 

tapşıranın kirayəyə götürdüyü sahədə (bu sahə həm mehmanxana və ya 

resoranın ərazisində, həm də mehmanxana və ya restoranın müəyyənləşdirdiyi 

digər yerdə ola bilər.) yerləşdirdiyi əşyaların saxlanması vəzifəsini daşıyır. Bu 

halda tərəflər arasında əslində mühafizə müqaviləsi (Bax MM-nin 822-ci 

maddəsinin şərhininin 14-cü hissəsinə) bağlanmış hesab olunmalıdır. Çünki 

qorunan əşya mehmanxana və ya restoran sahibinin sahibliyinə verilmir və, o, 

daxilində hansı əşyaların olduğunu bilməyərək sahəni qoruyur. 
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Eyni zamanda mehmanxana və ya restoran əşyaları bilavasitə 

qonaqdan qəbul edib özü də saxlaya bilər. Yalnız həmin halda bu halda 

tərəflər arasında saxlama müqaviləsi bağlanmış hesab olunur. 

Əşyanın qonağa verilmiş sahədə (mühafizə müqaviləsi), yaxud 

mehmanxana və ya restoranın bilavasitə özündə (saxlama müqaviləsi) 

saxlanmasından asılı olmayaraq, mehmanxana və ya restoran sahibi onun hər 

hansı zədələnməsi, korlanması və ya oğurlanması üçün məsuliyyət daşıyır. 

Məsuliyyət qonağa dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsindən ibarətdir. 

 

831.2. 

 

Şərh edilən bəndə əsasən mehmanxana və ya restoran sahibi qonağın 

avtomobili, avtomobildəki əşyaları və diri heyvanlarının saxlanması (qorun-

ması) vəzifəsini daşımır. Çünki onların  zədələnməsi, korlanması və ya oğur-

lanması halında qonağa dəyən zərərin əvəzini ödəmir. Bu ən azı təəccüb 

doğurur. 

Əvvəla, MM-nin 831.1-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) 

əsasən mehmanxana və ya restoran sahibinin qonaqdan hər hansı əşyanı 

saxlamaya qəbul etməsinə heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb. Saxlamaya əşya 

qəbul edilibsə, onun zədələnməsi və ya məhv olması üçün saxlayıcı 

məsuliyyət daşımalıdır. Əks halda, əşya nə üçün saxlamaya verilib?! 

Əslində, burada tərcümə qüsuru mövcuddur. Almaniya Mülki 

Qanunnaməsinin 701-ci maddəsinin 4-cü bəndində deyilir ki, zərərin əvəzinin 

ödənilməsi vəzifəsi avtomobillərə, avtomobillərdəki əşyalara və diri 

heyvanlara şamil edilir. Şərh edilən bənddə isə səhv tərcümə nəticəsində 

―şamil edilmir‖ yazılıb. Hesab edirik ki, əlavə şərhə ehtiyac yoxdur! 

 

831.3. 

 

Mehmanxana və ya restoran sahibi bir halda məsuliyyətdən azad 

edilir: zərər qonaq, onu müşayiət edən şəxs və ya qonağın qəbul etdiyi şəxs 

tərəfindən vurduqda, yaxud əşyanın xarakterindən və ya qarşısıalınmaz 

qüvvənin təsirindən irəli gəldikdə. Bu hal mehmanxana və ya restoran sahibi 

tərəfindən sübut edilməlidir. 

 

Maddə 832. Mehmanxanalarda və restoranlarda pulların, qiymətli 

kağızların və digər qiymətli əşyaların saxlanması 

 

Mehmanxana və ya restoran sahibi pulları, qiymətli kağızları, 

sərvətləri və digər qiymətli əşyaları saxlamaya qəbul etməyə borcludur, 

amma miqdarı və ya dərəcəsi ilə əlaqədar onların əhəmiyyətinə və ya 



 316 

həcminə görə mehmanxana və ya restoran üçün ifrat və ya təhlükəli 

olduğu hallar istisna təşkil edir. Mehmanxana və ya restoran sahibi 

onların qapalı və ya möhürlənmiş yeşikdə (mücrüdə, sandıqçada) 

verilməsini tələb edə bilər. 

 

 1. Şərh edilən maddə əsasən Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 702-ci 

maddəsinin 3-cü bəndini təkrarlayır. 

 

2. MM-nin 831.1-ci maddəsinin şərhində (Bax həmin şərhə) 

göstərildiyi kimi, qonağın əşyası ona ayrılan sahədə və ya mehmanxana və ya 

restoranın sahibliyinə verilmək yolu ilə saxlanıla bilər. Birinci halda 

(mühafizə müqaviləsi) mehmanxana və ya restoran sahibi əşyanın yalnız 

üçüncü tərəflərin qəsdlərindən qorumalıdır və hətta bu halda da MM-nin 

833.1 və 834-cü maddələrinə (Bax həmin maddələrin şərhinə) əsasən 

mehmanxana və ya restoran sahibinin məsuliyyəti məhduddur. Buna görə də 

qonaq əşyanın mehmanxana və ya restoran sahibinin sahibliyinə verilməsində 

(saxlama müqaviləsini bağlamaqda) maraqlıdır. 

Mehmanxana və ya restoran sahibinə saxlamaya qonaq tərəfindən hər 

hansı əşya verilə bilər. Bu baxımdan şərh edilən maddədə saxlamaya pulların, 

qiymətli kağızların, sərvətlərin və digər qiymətli əşyaların qəbulu haqda qeyd 

yersiz görünür və məsələni qarışdıra bilər. Sadalanan əşya növlərinə hər hansı 

əşyanı aid etmək olar. 

Hər bir halda mehmanxana və ya restoran sahibi əşyaların qapalı və ya 

möhürlənmiş yeşikdə (mücrüdə, sandıqçada) verilməsini tələb edə bilər. 

Bununla mehmanxana və ya restoran sahibi saxlama əvəzinə borc müqa-

viləsini (Bax MM-nin 826-cı maddəsinin şərhinə) bağlamaqdan çəkindiyini 

bildirir, çünki qapalı və ya möhürlənmiş yeşikdə əvəz edilən əşyalar (məsələn, 

pul) olduqda belə, tərəflər arasında saxlama müqaviləsi bağlanmış hesab 

olunacaq. 

 

3. Əsas məsələ odur ki, mehmanxana və ya restoran sahibi qonaqla 

müvafiq saxlama müqaviləsini bağlamağa borcludur. Yalnız saxlamaya 

qoyulan əşyaların miqdarı və ya dəyəri mehmanxana və ya restoranın həcmi 

və səviyyəsi ilə tənasübsülük təşkil etdikdə, yaxud mehmanxana və ya 

restoran üçün təhlükəli olduqda, mehmanxana və ya restoran sahibi saxlamaq 

müqaviləsi bağlamaqdan imtina edə bilər. Mehmanxana və ya restoran sahibi 

bunu əsasladırmalıdır, əks halda MM-nin 832.2-ci maddəsinə (Bax həmin 

maddənin şərhinə) uyğun olaraq saxlamaya qəbul etmədiyi əşyaların hətta 

təsadüfən məhv olması və ya zədələnməsi üçün də məsuliyyət daşıyır. 



 317 

Qeyd etmək lazımdır ki, şərh edilən maddə qeyd edilən fikri dil üslubu 

baxımdan qüsurlu ifadə edib. Mənanı tam anlamaq üçün Almaniya Mülki 

Qanunnaməsinin 702-ci maddəsinin 3-cü bəndinə müraciət etmək lazımdır. 

 

Maddə 833. Mehmanxana və ya restoran sahibinin məsuliyyətinin 

məhdudlaşdırılması 

 

833.1. Mehmanxana və ya restoran sahibi bu Məcəllənin 831.1-ci 

maddəsində nəzərdə tutulan məsuliyyəti min yüz manatdan çox olmayan 

miqdarda daşıyır. 

833.2. Lakin əgər əşya mehmanxana və ya restoran sahibinin və ya 

onun işçi heyətinin təqsiri üzündən itmişsə, korlanmışsa və ya zədələn-

mişsə, habelə əgər söhbət onun saxlamaya qəbul etdiyi və ya bu Məcəl-

lənin 832-ci maddəsinə zidd olaraq saxlamaya qəbul etmədiyi əşyalardan 

gedirsə, onun məsuliyyəti məhdudlaşdırılmır. 

 

Şərh edilən maddə əsasən Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 702-ci 

maddəsinin 1-2-ci bəndlərini təkrarlayır və mehmanxana və ya restoran 

sahibinin məsuliyyətinin məhdudlaşdırılmasını tənzimləyir. 

 

833.1. 

 

1. Qeyd edildiyi kimi, qonağın əşyası mehmanxana və ya restoranda iki 

cür qoruna bilər: 1) ona ayrılan sahədə (mühafizə müqaviləsi); 2) mehmanxana 

və ya restoran sahibinin sahibliyinə verilməklə (saxlama müqaviləsi). Birinci 

halda mehmanxana və ya restoran sahibi əşyanı yalnız üçüncü şəxslərin 

qəsdindən qorumalıdır. Lakin bu halda da onun məsuliyyəti təqsiri olmadığı 

təqdirdə (yəni əlindən gələni etdiyi halda) 1100 manatdan çox ola bilməz. 

Şərh edilən bənddə bütövlükdə MM-nin 831.1-ci maddəsinə (Bax 

həmin maddənin şərhinə) istinad edilir. Həmin maddədə isə ikinci hal 

(saxlama müqaviləsi) da nəzərdə tutulub. Belə başa düşmək olar ki, mehman-

xana və ya restoran sahibi saxladığı əşyanın təsadüfən məhv olması və ya 

zədələnməsinə görə də məsuliyyət daşıyır, amma bu məsuliyyətin həddi 1100 

manatdan çox ola bilməz. Lakin növbəti bənd, yəni MM-nin 833.2-ci maddəsi 

(Bax həmin maddənin şərhinə) bu mülahizəni inkar edir: mehmanxana və ya 

restoran sahibi saxladığı əşyanın təsadüfən məhv olması və ya zədələnməsinə 

görə tam məsuliyyət daşıyır. Deməli, şərh edilən bənddə MM-nin 831.1-ci 

maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) istinad düzgün verilməyib, istinad 

onun yalnız mühafizə müqaviləsinə aid hissəsinə verilməli idi 

2. Saxlayıcının məsuliyyətinin qanunla məhdudlaşdırılması halına 

daşıma müqavilələrində də rast gəlmək olar. Belə ki, Azərbaycan 
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Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 147-ci maddəsinə əsasən 

daşıyıcı pulun, qiymətli kağızların, qiymətli metalların, qiymətli daşların və 

onlardan hazırlanmış məmulatların, incəsənət əsərlərinin və digər qiymətli 

əşyaların itirilməsinə və ya zədələnməsinə görə, əgər belə qiymətli əşyalar 

onların salamat saxlanılmasına razılıq verən daşıyıcıya saxlanmaq üçün təhvil 

verilməyibsə, cavabdeh deyil. Saxlamaya təhvil verilmiş qiymətli əşyalara 

görə daşıyıcı bir sərnişin üçün 2,7 min hesablaşma vahidindən (həmin 

Məcəllənin 2.7-ci maddəsinə görə hesablaşma vahidi beynəlxalq maliyyə 

təşkilatlarının müəyyən etdiyi borcalmanın xüsusi hüququ vahididir) artıq 

həddən yuxarı olmayan məsuliyyət daşıyır. 

 

833.2. 

 

1. Mühafizə müqaviləsi üzrə qorunan əşya mehmanxana və ya restoran 

sahibinin və ya onun işçi heyətinin təqsiri üzündən məhv olmuşsa və ya 

zədələnmişsə (itmişsə, korlanmışsa və s.), mehmanxana və ya restoran sahibi 

qonaq qarşısında tam məsuliyyət daşıyır və dəyən zərərin əvəzini ödəməlidir. 

Eyni ilə MM-nin 832-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) 

zidd olaraq mehmanxana və ya restoran sahibi saxlamaya qəbul etmədiyi 

əşyalar qonaq üçün ayrılan sahədə olarkən təsadüfən məhv olsa və ya 

zədələnsə, yaxud itirilsə, mehmanxana və ya restoran sahibi qonaq qarşısında 

tam məsuliyyət daşıyır və dəyən zərərin əvəzini ödəməlidir. 

 

2. Saxlama müqaviləsi üzrə mehmanxana və ya restoran sahibində 

qonağa məxsus əşya saxlandıqda, mehmanxana və ya restoran sahibi onun 

təsadüfən məhv olması və ya zədələnməsi riskini daşıyır. Bu isə o deməkdir 

ki, MM-nin 824.1-ci maddəsindən (Bax həmin maddənin şərhinə) fərqli 

olaraq, mehmanxana və ya restoran sahibinin məsuliyyəti adi saxlayıcının 

məsuliyyətindən çoxdur. 

Mehmanxana sahibinin bu cür məsuliyyəti Almaniya ilə yanaşı 

Fransaya da xasdır (Fransa Mülki Məcəlləsinin 1952-1954-cü maddələri). 

 

Maddə 834. Mehmanxana və ya restoran sahibinin məsuliyyətinin 

istisna edilməsi 

 

Bu Məcəllənin 832-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallarda 

müqavilə üzrə məsuliyyətin istisna edilməsinin qüvvəsi yoxdur. Qalan 

hallarda mehmanxana və ya restoran sahibinin məsuliyyəti yalnız zərərin 

bu Məcəllənin 833.1-ci maddəsində müəyyənləşdirilmiş maksimum 

məbləğdən çox olan hissəsi üçün qabaqcadan istisna edilir. Məsuliyyətdən 
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azad edilmə yalnız o halda baş verir ki, qonaq bu barədə yazılı bildiriş 

verir və bu bildirişdə ayrı müddəalar olmur. 

 

 Şərh edilən maddə əsasən Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 702a 

maddəsini təkrarlayır. 

Şərh edilən maddəyə əsasən mehmanxana və ya restoran sahibinin 

məsuliyyətinin məhdudlaşdırılması yalnız MM-nin 833.1-ci maddəsində (Bax 

həmin maddənin şərhinə) göstərilən halda (mühafizə müqaviləsi üzrə təqsirin 

olmaması) və məbləğdə (1100 manat) mümkündür. Mehmanxana və ya 

restoran sahibinin qonaqla bağladığı saxlama müqaviləsində mehmanxana və 

ya restoran sahibinin məsuliyyətinin istisna edilməsi haqda müddəanın 

qüvvəsi yoxdur. Məsuliyyətdən azad edilmə yalnız o halda baş verir ki, artıq 

zərər çəkmiş qonaq bu barədə yazılı bildiriş verir və bu bildirişdə ayrı 

müddəalar (hər hansı şərtlər və s.) olmur. 

Avropa Şurasının 1962-ci il tarixli ―Mehmanxana sahiblərinin 

qonaqların əmlakına görə məsuliyyəti haqqında Konvensiyası‖nın 6-cı 

maddəsinə əsasən mehmanxananın qonaqların əşyalarının saxlanılmasına görə 

məsuliyyət daşımadığını elan etməsi onu müvafiq məsuliyyətdən azad etmir. 

Eyni yanaşma Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsinin 925-ci maddəsinin 

4-cü bəndində də mövcuddur. 

 

Maddə 835. Qonağın zərərin əvəzinin ödənilməsi hüququnun ləğvi 

 

Əgər qonaq əşyanın zədələnməsi, korlanması və ya itməsi ona 

məlum olan kimi bu barədə mehmanxana və ya restoran sahibinə bildiriş 

verməzsə, ona mənsub olan zərərin əvəzinin ödənilməsi hüququ ləğv 

edilir. 

 

Şərh edilən maddə Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 703-cü 

maddəsinin ilk cümləsini təkrarlayır: qonaq əşyanın zədələnməsi, məhv 

olması və ya itməsi ona məlum olan kimi bu barədə mehmanxana və ya 

restoran sahibinə bildiriş verməzsə, ona mənsub olan zərərin əvəzinin 

ödənilməsi hüququnu itirir. 

Lakin həmin maddədə ikinci cümlə də var: əşya saxlama müqaviləsi 

üzrə verildikdə, yaxud əks tərəfin təqsiri ucbatından məhv olduqda, 

zədələndikdə və ya korlandıqda, qonaq bildiriş vermədikdə də hüququnu 

itirmir. Başqa sözlə, mühafizə müqaviləsi üzrə qonaq üçün ayrılan sahədə 

qorunan əşya mehmanxana və ya restoran sahibinin təqsiri üzündən məhv 

olduqda və ya zədələndikdə, habelə saxlama müqaviləsi üzrə qorunan əşya 

hətta təsadüfən məhv olduqda və ya zədələndikdə, qonağın bildiriş verməməsi 
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onun hüququna xitam vermir. Hesab edirik ki, bu yanaşma məntiqli və 

ədalətlidir. Əfsuslar olsun ki, şərh edilən maddə bu baxımdan tam deyil. 

 

Maddə 836. Mehmanxana və ya restoran sahibinin girov hüququ 

 

Qonağın mehmanxanada yaşayışı, ona qulluq üçün göstərilmiş 

xidmətlərdən və tələbatının ödənilməsi üçün digər xidmətlərdən irəli 

gələn tələbləri, o cümlədən çəkilmiş xərclər üzrə mehmanxana və ya 

restoran sahibi qonağın bu Məcəllənin 831.1-ci maddəsində 

müəyyənləşdirilmiş əşyalarına girov hüququna malikdir. Bu halda 

yaşayış otağını kirayəyə verənin girov hüququ üçün qüvvədə olan 

göstərişlər tətbiq edilir. 

 

1. Şərh edilən maddə əsasən Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 704-cü 

maddəsini təkrarlayır. 

 

2. Mehmanxana və ya restoran sahibi ilə qonağın münasibətləri mülki 

hüquq öhdəliyidir. Buna görə də onun icrası MM-nin 406.1-ci maddəsi ilə 

nəzərdə tutulan öhdəliklərin icrasının təmin edilməsi üsulları (girov, ipoteka, 

dəbbə pulu, borclunun əmlakının saxlanması, zaminlik, qarantiya, beh və s.) 

ilə təmin oluna bilər. Şərh edilən bənddə bu üsullardan biri (girov) xüsusi 

tənzimlənir. Çox güman ki, bu, saxlama müqaviləsi üzrə əşyanın onsuz da 

saxlayıcının sahibliyində və ya mühafizəsində olması ilə bağlıdır. 

Beləliklə, qonağın mehmanxanada yaşayışı, mehmanxana və ya 

restoranda ona qulluq üçün göstərilmiş xidmətlərdən və tələbatının ödənilməsi 

üçün digər xidmətlərdən irəli gələn tələbləri, o cümlədən çəkilmiş xərclər üzrə 

mehmanxana və ya restoran sahibi qonağın saxlama müqaviləsindən irəli 

gələn bütün tələblər üzrə mehmanxana və ya restoran sahibi saxladığı və ya 

qoruduğu mallara kirayəyə verən kimi girov hüququna malikdir. MM-nin 698-

ci maddəsinə (―Kirayəyə verənin girov hüququ‖) əsasən hər hansı torpaq 

sahəsini və ya hər hansı otaqları kirayəyə verən kirayə hüquq münasi-

bətlərindən irəli gələn tələbləri üzrə kirayəçinin həmin torpaq sahəsində və ya 

həmin otaqlarda olan əşyalarının girov qoyulması hüququna malikdir. Girov 

hüququ cari və növbəti ildən də uzun müddət üçün zərərin əvəzinin 

ödənilməsi və kirayə haqqının verilməsi haqqında gələcək tələblər üzrə həyata 

keçirilə bilməz. Bu hüquq girov qoyula bilməyən əşyalara şamil edilmir. 

Torpaq sahəsindən və ya otaqlardan əşyaların aparılması kirayəyə 

verənin girov hüququnu ləğv edir, amma əşyaların kirayəyə verənə xəbər 

verilmədən və ya onun şikayəti üzrə aparıldığı hallar istisna təşkil edir. Əgər 

əşyalar kirayəçinin müəssisəsinin hüquqa uyğun işi çərçivəsində və ya adi 

yaşayış şəraiti çərçivəsində aparılmışdırsa və ya qalan əşyalar kirayəyə 
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verənin təmin edilməsi üçün aşkar yetərlidirsə, kirayəyə verən əşyaların 

aparılması barədə şikayət verə bilməz. 

Kirayəyə verən onun girov hüququnun şamil edildiyi əşyaların 

aparılmasına məhkəməyə müraciət etmədən də mane ola bilər və əgər kirayəçi 

torpaq sahəsini və ya otağı boşaldırsa, həmin əşyalara sahibliyə başlaya bilər. 

Əşyalar kirayəyə verənə xəbər verilmədən və ya onun şikayəti üzrə 

aparıldıqda kirayəyə verən onların torpaq sahəsinə qaytarılması məqsədi ilə 

verilməsini və əgər kirayəçi torpaq sahəsini və ya otağı boşaltmışsa, onlara 

sahiblik hüququnun verilməsini tələb edə bilər. Əgər kirayəyə verən öz 

hüququnu daha əvvəl məhkəmə qaydasında həyata keçirməmişsə, girov 

hüququ əşyaların aparılması barədə kirayəyə verənə xəbər verildikdən bir ay 

sonra ləğv edilir. 

Kirayəçi kirayəyə verənin girov hüququnun həyata keçirilməsinin 

qarşısını təminat vermək yolu ilə ala bilər; hər hansı ayrıca əşyanı onun dəyəri 

miqdarında təminat verərək girov hüququndan azad edə bilər. 

Əgər kirayəyə verənin girov hüququnun şamil edildiyi hər hansı əşya 

başqa kreditor üçün girov götürülürsə, həbs qoyulmasından bir il əvvəldən 

çox müddət üçün kirayə haqqı ilə bağlı girov hüququ həmin kreditora qarşı 

irəli sürülə bilməz. 

 

3. Göründüyü kimi, şərh edilən maddənin mənası ondan ibarətdir ki, 

qonağın öhdəliyinin icrasının təminatı kimi mehmanxana və ya restoran 

sahibinin saxlanılan (MM-nin 301-ci maddəsinə müvafiq olaraq saxlanc) və 

ya qorunan əşyaya girov hüquq mövcuddur. Mehmanxana və ya restoran 

sahibinin saxlanılan əşyaya dair bütün hallarda girov hüququnun mövcudlğu 

şübhə doğurur. Xatırladırıq ki, MM-nin 271.1-ci maddəsinə əsasən əşyanı 

girov qoyan yalnız onun mülkiyyətçisi ola bilər. Qonaq isə mütləq olaraq 

saxlamaya verdiyi əşyanın mülkiyyətçisi olmalı deyil. 

Yeri gəlmişkən, anbarda saxlama müqaviləsi üzrə bu halda anbar 

sahibi komisyonçuya bərabər tutulur (Bax MM-nin 830.3-cü maddəsinin 

şərhinə). Çünki MM-nin 820.1-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) 

əsasən komisyon malının komitentin mülkiyyətində olmadığı, lakin 

komisyonçunun həmin malı onun komitentə mənsub olduğunu vicdanlı qəbul 

etdiyi halda da komisyonçu bu mala girov hüququnu əldə edir. Maraqlıdır ki, 

yük daşınması müqaviləsi üzrə daşıyıcının daşınan yükə girov hüququ barədə 

eyni yanaşma birbaşa (komissiya müqaviləsinə istinad etmədən) təsbit 

olunmuşdur (Bax MM-nin 860.1-ci maddəsinin şərhinə). Şərh edilən maddədə 

bu yanaşma hər hansı formada nəzərdə tutulmadığı üçün mehmanxana və ya 

restoran sahibinin saxlanılan əşyaya dair bütün hallarda girov hüququnun 

mövcudlğu xüsusi ilə şübhə doğurur. 
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MM-nin 281.1-ci maddəsinə görə girov hüququ girov müqaviləsinin 

bağlandığı andan, girov hüququnun dövlət qeydiyyatına alınmalı olduğu 

hallarda isə onun qeydə alındığı andan əmələ gəlir. Fərz edək ki, saxlama və 

ya mühafizə müqaviləsinin özü girov müqaviləsinin ekvivalenti kimi qəbul 

olunur. MM-nin 280.1-ci maddəsinə əsasən girov müqaviləsi yazılı formada 

bağlanmalıdır. Məlumdur ki, mehmanxanada və ya restoranda saxlama və ya 

mühafizə müqaviləsi şifahi formada da bağlana bilər. Belə çıxırmı ki, 

mehmanxana və ya restoran sahibinin müvafiq girov hüququ yalnız yazılı 

formada bağlanan saxlama müqaviləsi çərçivəsində yaranır? Etiraf edək ki, 

məsələyə bu cür yanaşma həm məntiqsizdir, həm də şifahi formada bağlanılan 

müqavilə üzrə mehmanxana və ya restoran sahibinin maraqlarına cavab 

vermir. 

Digər tərəfdən, nəzərə almaq lazımdır ki, MM-nin 269.7-ci maddəsinə 

əsasən girovla təmin edilmiş öhdəlik üzrə kreditorun (girov saxlayanın) 

hüququ var ki, borclunun həmin öhdəliyi icra etmədiyi halda girov qoyulmuş 

əşyanın dəyərindən həmin əşyanın mənsub olduğu şəxsin (girov qoyanın) 

digər kreditorlarına nisbətən üstün qaydada təminat alsın. Saxlama və ya 

mühafizə müqaviləsində mehmanxana və ya restoran sahibinin girov hüququ 

barədə müddəa olmadıqda, çox güman ki, borclunun (qonağın) digər 

kreditorları anbar sahibinin əşyaya dair hər hansı üstünlük hüququnu (girov 

hüququnu) tanımayacaqlar. Bir sözlə, məsələ ciddi mübahisəyə səbəb ola 

bilər. Deməli, saxlama və ya mühafizə müqaviləsində mehmanxana və ya 

restoran sahibinin girov hüququ barədə qeyd yoxdursa, girov müqaviləsi və 

təbii ki, girov hüququ da mövcud deyil. 

 

4. Əslində, qeyd edilən münasibətlər çərçivəsində mehmanxana və ya 

restoran sahibi öhdəliklərin icrasının təmin edilməsinin digər üsulundan – 

borclunun əmlakının saxlanmasından istifadə etməlidir. MM-nin 468-ci 

maddəsinə (―Saxlama anlayışı və onun əsasları‖) görə borcluya və ya 

borclunun göstərdiyi şəxsə verilməli əmlak kreditorda olduqda, əgər borclu 

həmin əmlakı ödəmək və ya kreditora bununla bağlı xərclərin və digər zərərin 

əvəzini ödəmək öhdəliyini vaxtında icra etməzsə, kreditorun həmin əmlakı 

müvafiq öhdəlik icra edilənədək saxlamaq ixtiyarı vardır. Əmlakın və ya ona 

çəkilən xərclərin və digər zərərin əvəzinin ödənilməsi ilə bağlı olmasa da, 

tərəfləri sahibkarlar kimi fəaliyyət göstərən öhdəlikdən əmələ gələn tələblər 

də əmlakın saxlanması ilə təmin edilə bilər. Kreditor onda olan əmlakı həmin 

əmlak kreditorun sahibliyinə daxil olduqdan sonra əmlaka hüquqları üçüncü 

şəxsin əldə etməsinə baxmayaraq saxlaya bilər. Göstərilən maddənin 

qaydaları, əgər müqavilədə ayrı şərt nəzərdə tutulmayıbsa, tətbiq edilir. 

Göründüyü kimi, məsələyə məhz bu cür yanaşma həm qanunidir, həm 

də mehmanxana və ya restoran sahibinin maraqlarına tam cavab verir, çünki 
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digər kreditorların sifarişçiyə qarşı tələbləri olsa belə, mehmanxana və ya 

restoran sahibinin müvafiq öhdəlik icra edilənədək əşyanı saxlamaq ixtiyarı 

vardır. 

Mehmanxana və ya restoran sahibinin məhz borclunun əmlakının 

saxlanması üsulundan istifadə etməsinin məqsədəuyğunluğu mehmanxana və 

ya restoran sahibinin sahibliyində rəsmi reyestrdə qeydə alınmalı olan daşınar 

əşya (məsələn, avtomobil) olduqda özünü daha qabarıq şəkildə təsdiqləyir. 

Məlum olduğu kimi, həmin əşyaların təminat kimi çıxış etməsi girov deyil, 

ipoteka adlanır (MM-nin 269.4-cü maddəsi, ―İpoteka haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 1.0.1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 11 aprel 2007-ci il tarixli 564 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

―Daşınar əmlakın rəsmi reyestrləri, onların tərtib edilməsi və aparılması 

Qaydaları‖nın 2.14-cü bəndi). Deməli, şərh edilən bənd həmin əşyalara şamil 

edilmir. Madam ki, belədir, məsələnin məhz bu cür qoyuluşu mehmanxana və 

ya restoran sahibinin maraqlarına tam cavab verir. 

Almaniyadan fərqli olaraq Fransada saxlayıcının girov deyil, məhz 

əşyanın saxlanılması hüququ tanınır (Fransa Mülki Məcəlləsinin 1948-ci 

maddəsi). 

 

§ 4. Konsiqnasiya anbarında saxlama 

 

1. MM-nin 822-ci maddəsinin şərhinin (Bax həmin şərhə) 10-cu 

hissəsində göstərildiyi kimi, təcrübədə əşyanı saxlama öhdəliyinə daha çox 

digər müqavilə tiplərinin məzmununda rast gəlinir. Öz növbəsində bu tip 

müqavilələr iki qrupa bölünür: vahid mürəkkəb müqavilələr və qarışıq 

müqavilələr. 

Saxlama öhdəliyi vahid mürəkkəb müqavilənin ayrılmaz hissəsini 

təşkil edir və saxlamasız həmin müqavilə mövcud ola bilməz. Konsiqnasiya 

(ingilis sözü olan ―consignment‖ latın mənşəli ―consignatio‖, yəni yazılı sübut 

sözündən əmələ gəlmişdir) müqaviləsi buna bir misaldır. Konsiqnasiya 

müqaviləsinin predmeti konsiqnasiyaya verilmiş malların realizasiyasıdır 

(satılmasıdır). Malların satışınadək və ya satılmayan malların 

qaytarılmasınadək onları konsiqnasiyaya qəbul edən tərəf saxlamalıdır. Şərh 

edilən paraqrafın şərh edilən fəslə daxil edilməsi o deməkdir ki, bizim MM 

konsiqnasiya müqaviləsi üzrə saxlamanı saxlama müqaviləsinin növü hesab 

edib. Halbuki bu düzgün deyil. Eyni məntiqlə saxlama öhdəliyi ayrılmaz 

hissəsi olan digər vahid mürəkkəb müqavilələri (məsələn, yük daşınması, 

girov və s.) də saxlamanın növü hesab etmək olardı. 

Hər bir halda saxlama öhdəliyi konsiqnasiya müqaviləsinin ayrılmaz 

hissəsini təşkil etdiyi üçün şərh edilən fəslin müddəaları bu müqaviləyə yalnız 

subsidiar qaydada tətbiq olunur. 
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2. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanun-

vericiliyində konsiqnasiya müqaviləsinin anlayışı verilmir. Halbuki 

Azərbaycan Respublikasının bir sıra beynəlxalq müqaviləsində konsiqnasiya 

xidmətinin adı çəkilir: məsələn, 10 iyul 1964-cü il tarixli ―Ümumdünya Poçt 

Konvensiyası‖nın 24-cü bəndi, 19 aprel 2005-ci il tarixli ―Azərbaycan 

Respublikası və Moldova Respublikası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə 

birgə Hökumətlərarası Komissiyanın birinci iclasının Protokolu‖nun 2-ci 

bəndi, 14 fevral 2002-ci il tarixli ―İqtisadi Əməkdaşlıq Məsələləri üzrə 

Azərbaycan-Ukrayna Birgə Hökumətlərarası Komissiyasının dördüncü 

iclasının Protokolu‖nun 4.6-cı bəndi və s. 

Azərbaycan Respublikasının bəzi normativ-hüquqi aktları isə 

konsiqnasiya müqaviləsini anlayışını vermədən yalnız ixrac əməliyyatı növü 

kimi və bu məqsədlə tənzimləyir: məsələn, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 24 iyun 1997-ci il tarixli 609 saylı Fərmanı ilə təsdiq olunmuş 

―Azərbaycan Respublikasında idxal-ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsi 

Qaydaları‖nın 4, 6-8-ci bəndləri. Həmin Qaydalara əsasən konsiqnasiya yolu 

ilə ixrac əməliyyatları xarici şəxslərlə bağlanmış müqavilələrə əsasən 

respublika hüdudlarından kənarda satışı müəyyən müddət ərzində aparılan 

malların ixracını nəzərdə tutur. Konsiqnasiya ticarəti üçün ayrılan müddət 

malların gömrük orqanlarında bəyan edildiyi gündən etibarən 180 günə qədər 

müəyyən olunur. Satışdan əldə edilən vəsaitlər, mallar satıldıqca 10 bank 

günündən gec olmayaraq ixracatçının Azərbaycan Respublikasındakı bank 

hesabına daxil olmalıdır. Mallar yuxarıda göstərilən müddətdə satılmadıqda 

30 gün ərzində Azərbaycan Respublikasına qaytarılmalıdır. Dövlət 

müəssisələri tərəfindən malların konsiqnasiya yolu ilə ixracı bağlanmış 

müqavilələr Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyində 

qeydiyyatdan keçirilməklə aparılır. Dövlət müəssisəsi olmayan digər 

rezidentlər tərəfindən malların konsiqnasiya yolu ilə ixracı gömrük 

orqanlarında bəyan edilməklə aparılır. Bu zaman respublikanın dövlət 

müəssisələrində istehsal olunmuş mallar həmin malların dəyəri istehsalçıya 

tam ödənildikdən sonra ixrac oluna bilərlər. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 17 sentyabr 

1998-ci il tarixli 129 saylı ―Azərbaycan Respublikası ərazisindən ixrac edilən 

malların müqabilində valyuta vəsaitlərinin ödənişinə nəzarət barədə 

Təlimat‖ının 2.1.3-cü bəndinə əsasən isə konsiqnasiya yolu ilə ixrac 

əməliyyatları xarici şəxslərlə bağlanmış müqavilələrə əsasən respublika 

hüdudlarından kənarda satışı gömrük orqanlarında bəyan edildiyi gündən 

etibarən 180 günə qədər müəyyən olunmaqla malların ixracını nəzərdə tutur. 

Satışdan əldə edilən vəsaitlər, mallar satıldıqca 10 bank günündən gec 

olmayaraq ixracatçının ona xidmət göstərən müvəkkil bankdakı valyuta 
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hesabına daxil olmalıdır. Konsiqnasiya ticarəti üçün ayrılan müddətdə mallar 

satılmadığı təqdirdə, 30 gün ərzində həmin mallar Azərbaycan Respublikasına 

qaytarılmalıdır. Dövlət müəssisəsi olmayan ixracatçılar tərəfindən malların 

konsiqnasiya yolu ilə ixracı gömrük orqanlarında bəyan edilməklə aparılır. Bu 

zaman respublikanın dövlət müəssisələrində istehsal olunmuş malların dəyəri, 

istehsalçıya tam ödənildikdən sonra ixrac oluna bilər. 

Azərbaycan Respublikasının bir neçə proqram xarakterli normativ 

hüquqi aktında isə sadəcə konsiqnasiya xidmətlərinin inkişafı nəzərdə tutulur: 

məsələn, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 iyul 1999-cu il tarixli 160 

saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan Respublikasında 1999—2002-ci 

illər üçün ticarətin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı‖ və s. 

 

3. Əslində, konsiqnasiya müqaviləsi komissiya müqaviləsinin (Bax 

MM-nin 44-cü fəslinin şərhinə) növüdür. Konsiqnasiyanın tarixən ilkin 

təyinatı tapşıranın bir komisyonçu vasitəsi ilə başqa ölkədə olan digər 

komisyonçu ilə öz adından komisiya müqaviləsinin bağlanması idi. 

Xatırladırıq ki, MM-nin 808.1-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) 

əsasən komissiya müqaviləsinə görə bir tərəf (komisyonçu) digər tərəfin 

(komitentin) tapşırığı ilə muzd müqabilində öz adından, lakin komitentin 

hesabına bir və ya bir neçə əqd bağlamağı öhdəsinə götürür. Komisyonçunun 

üçüncü şəxslə bağladığı əqd üzrə hüquqları, əqddə komitent adlandırılmış 

olduqda və ya əqdin icrası üzrə üçüncü şəxslə bilavasitə münasibətlərə 

girdikdə belə, komisyonçu əldə edir və komisyonçu mükəlləfiyyətli olur. 

Konsiqnasiya müqaviləsinə görə də konsiqnator konsiqnantın 

mallarını öz adından, lakin konsiqnantın hesabına satmağı öz üzərinə götürür. 

Bunun üçün konsiqnator konsiqnantın mallarını özündə saxlayır və 

konsiqnant həmin malların mülkiyyətçisi hesab olunur. Lakin yekunda sata 

bilmədiyi malları geri qaytarmaq hüququna malikdir. Məsələn, qəzet və jurnal 

köşkləri konsiqnator funksiyalarını yetirirlər. Qəzet və jurnalların topdan satış 

şirkətləri və ya bilavasitə redaksiyalar özü isə konsiqnant kimi çıxış edirlər. 

 

4. Şərh edilən paraqraf konsiqnasiya müqaviləsinin yalnız bir 

elementini tənzimləyir: konsiqnasiyaya verilmiş malların saxlanılmasını. 

Konsiqnasiya müqaviləsinin digər elementləri MM-nin 44-cü fəsli 

(―Komissiya‖ – Bax həmin fəslin şərhinə) ilə tənzimlənməlidir. 

 



 326 

Maddə 837. Konsiqnasiya anbarı haqqında müqavilə 

 

837.1. Konsiqnasiya anbarı haqqında müqavilə hər hansı 

sahibkara (tapşırana) malları (konsiqnasiya mallarını) müştərilərə tez 

çatdırmaq məqsədi ilə sənətkarlıq şəklində müstəqil fəaliyyətlə məşğul 

olan başqa şəxsin (tacirin) anbarında saxlamaq hüququ verir. Tacir 

konsiqnasiya mallarını saxlamağı öhdəsinə götürür və konsiqnasiya 

anbarı haqqında müqavilənin şərtlərinə əsasən bu mallara dair sərəncam 

vermək hüququna malikdir. 

837.2. Əgər bu Məcəllənin bu paraqrafının aşağıdakı müddəala-

rından ayrı qayda irəli gəlmirsə, konsiqnasiya mallarının saxlanmasına 

anbarda saxlama haqqında müddəalar, konsiqnatorun konsiqnasiya 

anbarından mal götürməsinə isə alqı-satqı haqqında müddəalar tətbiq 

edilir. 

 

 Şərh edilən maddədə konsiqnasiya anbarı haqqında müqavilənin 

anlayışını verir. Qeyd edildiyi kimi, əslində belə bir öhdəlik müstəqil 

müqavilə deyil və konsiqnasiya müqaviləsinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bu 

baxımdan şərh edilən maddədə həmin öhdəliyin müstəqil müqavilə kimi 

tənzimlənməsini qeyri-korrekt hesab edirik. 

 

837.1. 

 

Şərh edilən bəndə görə tapşıran (konsiqnant) mütləq qaydada sahibkar 

olmalıdır. Öz növbəsində tacir (konsiqnator) nəinki sahibkar olmalı, 

sənətkarlıq şəklində konsiqnasiya xidməti göstərməlidir. Şərh edilən bəndə 

əsasən bu xidmətin mahiyyəti tacir tərəfindən tapşıranın mallarının anbarda 

saxlanması ilə yanaşı müqavilə şərtlərinə əsasən onları satmaqdan ibarətdir. 

Burada ―anbar‖ sözünun konkret mənası yoxdur, bu hər hansı sahə (bina və 

ya ərazi) ola bilər. 

Göründüyü kimi, şərh edilən bənddə tərəflər konsiqnasiya müqaviləsi 

üçün ənənəvi olan ―konsiqnant‖ və ―konsiqnator‖ deyil, ―tapşıran‖ və ―tacir‖ 

adlanır, halbuki növbəti bənddə, yəni MM-nin 837.2-ci maddəsində (Bax 

həmin maddənin şərhinə) ―konsiqnator‖ sözündən də istifadə edilir. 

 

837.2. 

 

Şərh edilən bəndə əsasən şərh edilən paraqrafın müddəalarından ayrı 

qayda irəli gəlmirsə, konsiqnasiya mallarının saxlanmasına anbarda saxlama 

haqqında müddəalar (yəni şərh edilən fəslin 2-ci paraqrafı – Bax həmin 

paraqrafın şərhinə), konsiqnatorun konsiqnasiya anbarından mal götürməsinə 
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(özü üçün və ya başqalarına satmaq üçün) isə alqı-satqı haqqında müddəalar 

(yəni MM-nin 29-30-cu fəsilləri) tətbiq edilir. Bu müddəa iki sual doğurur. 

Əvvəla, konsiqnasiya anbarında saxlamaya anbarda saxlama haqqında 

müddəalar (Bax şərh edilən fəslin 2-ci paraqrafının şərhinə) subsidiar 

qaydada tətbiq edilirsə, deməli, bu öhdəlik müstəqil xarakter daşımır. Çünki 

bu paraqrafın saxlamaya dair müəyyən etdiyi fərqli müddəalar sırf malların 

konsiqnasiyası ilə bağlıdır, ilk növbədə saxlayıcı olan tacirin (şərh edilən 

bənddə o, konsiqnator adlanır) malları satmaq hüququ ilə. Beləliklə, şərh 

edilən paraqrafın yersiz olması fikri bir daha təsdiqlənir. 

Digər tərəfdən isə, tacirin konsiqnasiya mallarını götürüb başqalarına 

satmasının əsası kimi əvvəlcə bilavasitə onunla tapşıran arasında alqı-satqı 

müqaviləsinin bağlanmasının rəhbər tutulması şübhə doğurur. Konsiqnasiya 

müqaviləsi komissiya müqaviləsinin (Bax MM-nin 44-cü fəslinin şərhinə) 

növüdür. Tacir malları başqalarına öz adından satsa da, bunu tapşıranın 

hesabına edir. Buna görə də, zənnimizcə, burada tapşıran və tacir arasında 

alqı-satqı öhdəliyi yaranmır. 

 

Maddə 838. Tacirin vəzifələri 

 

838.1. Tacir konsiqnasiya mallarını ayrıca saxlamalı və onları 

tapşıranın mülkiyyəti kimi eyniləşdirməlidir. 

838.2. Konsiqnasiya malı anbara göndərilərkən tacir onun 

tamlığını və qüsursuzluğunu yoxlamalı və görünən qüsurlar barəsində 

tapşırana dərhal məlumat verməlidir. Görünməyən qüsurlar aşkar edilən 

kimi onlar barəsində dərhal bildiriş verilməlidir. Əgər tacir bunu 

etməzsə, hesab edilir ki, o, malı saxlamaya qəbul etmişdir. 

838.3. Konsiqnasiya malında qüsurların aşkar edildiyi halda tacir 

tapşıranın ekspeditor, daşıyıcı və ya sığorta firması barəsində 

hüquqlarının müdafiəsi üçün lazımi tədbirlər görməlidir. 

 

 Şərh edilən maddə tacirin sırf saxlayıcı kimi vəzifələrini müəyyən edir. 

 

838.1. 

 

Konsiqnasiyaya verilən mallar, bir qayda olaraq, tapşıranın 

mülkiyyətidir (prinsip etibarı ilə tapşıran qismində qeyri-mülkiyyətçi də çıxış 

edə bilər). Tacir onlara dair yalnız sahiblik hüququna malikdir və malları 

ayrıca saxlamalıdır. Lakin bu, yalnız əvəzedilməz əşyalara aiddir. 

MM-nin 826-cı maddəsinin şərhində (Bax həmin şərhə) saxlamaya 

fərdləşdirilməyən əvəz edilən əşyaların qəbulunun əslində saxlama deyil, borc 

(kredit) müqaviləsi olduğunu sübut etmişik. Konsiqnasiya anbarında 
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saxlanılan əvəz edilən əşyaların fərdiləşdirilməsi isə mümkün deyil. Çünki 

burada əşyalar saxlamaya satılmaq üçün verilir. Bağlı və möhürlənmiş şəkildə 

verilən əşyaların tacir tərəfindən satılması mümkün deyil. 

Buna görə də konsiqnasiyaya əvəz edilən əşya verildikdə, tacir eyni 

miqdarda həmin əşyanı tapşırana qaytarmalıdır. Bu halda tacir həmin 

əşyaların mülkiyyətçisidir. Buna görə də tacir konsiqnasiya mallarını ayrıca 

saxlamaq və onları tapşıranın mülkiyyəti kimi eyniləşdirmək vəzifəsini icra 

etməlidir. 

 

838.2. 

 

Konsiqnasiya malı anbara göndərilərkən tacir onun tamlığını və 

qüsursuzluğunu yoxlamalı və görünən qüsurlar barəsində tapşırana dərhal 

məlumat verməlidir. Görünməyən qüsurlar aşkar edilən kimi onlar barəsində 

dərhal bildiriş verilməlidir. Əgər tacir bunu etməzsə, hesab edilir ki, o, malı 

saxlamaya qüsursuz qəbul etmişdir. 
 

838.3. 
 

Konsiqnasiya malı tapşıran tərəfindən tacirə daşıyıcı (Bax MM-nin 

850-ci maddəsinin şərhinə) və ya ekspeditor (Bax MM-nin 852-ci maddəsinin 

şərhinə) vasitəsi ilə sığortalanmış şəkildə göndərilə bilər. Bu halda 

konsiqnasiya malında qüsurların aşkar edildiyi halda tacir tapşıranın 

ekspeditor, daşıyıcı və ya sığortaçı barəsində hüquqlarının müdafiəsi üçün 

lazımi tədbirlər görməlidir. Başqa sözlə, tapşıranın nümayəndəsi kimi çıxış 

edən tacir tapşıranın ekspeditor, daşıyıcı  və ya sığortaçı ilə müqaviləsi üzrə 

tapşıranın adından həmin şəxslərə qarşı tələb irəli sürə bilər. 
 

Maddə 839. Tacirin məsuliyyəti 

 

 839.1. Tacir malın saxlanması üçün komisyonçu kimi məsuliyyət 

daşıyır. 

839.2. Tacir konsiqnasiya malını oğurlanmadan, yanmadan və 

üçüncü şəxs tərəfindən zədələnmədən sığorta etdirmək hüququna 

malikdir və tapşıranın tələbi ilə bunu onun hesabına etməyə borcludur. 
 

Şərh edilən maddə tacirin sırf saxlayıcı kimi məsuliyyətini müəyyən 

edir. 
 

839.1. 

 

Konsiqnasiya müqaviləsi komissiya müqaviləsinin (Bax MM-nin 44-

cü fəslinin şərhinə) növüdür. Buna görə də tacir malın saxlanması üçün 
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komisyonçu kimi məsuliyyət daşıyır. MM-nin 813-cü maddəsinə (Bax həmin 

maddənin şərhinə) əsasən komisyonçu saxlamağa götürdüyü malın itməsi və 

zədələnməsi üçün, əgər qarşısıalınmaz qüvvə ilə bağlı hallar yoxdursa, 

məsuliyyət daşıyır. 

 

839.2. 

 

Şərh edilən bəndə əsasən tacir konsiqnasiya malını oğurlanmadan, 

yanmadan və üçüncü şəxs tərəfindən zədələnmədən sığorta etdirmək 

hüququna malikdir və tapşıranın tələbi ilə bunu onun hesabına etməyə 

borcludur. Buradan belə çıxır ki, tapşıran malı öz təşəbbüsü ilə sığorta 

etdirdikdə, bunu öz hesabına etməlidir. 

Hesab edirik ki, malın yalnız oğurlanmadan, yanmadan və üçüncü şəxs 

tərəfindən zədələnmədən sığorta etdirilməsi haqda müddəa tərəflərin 

hüquqlarını məhdudlaşdırır. Belə çıxır ki, tacir malı digər sığorta 

hadisələrindən sığortalaya bilməz və ya tapşıranın tələbi ilə bunu etməyə 

borclu deyil. Hesab edirik ki, bu, mülki hüquq subyektlərinin iradə sərbəstliyi 

prinsipinə (MM-nin 6.1.2-ci maddəsi) ziddir. 
 

Maddə 840. Konsiqnasiya anbarından malın götürülməsi 
 

840.1. Konsiqnasiya anbarı haqqında müqavilənin qüvvədə 

olduğu müddətdə tacirin öz adi ticarət fəaliyyəti çərçivəsində 

müştərilərinə mal göndərmək üçün konsiqnasiya anbarından mal 

götürmək hüququ vardır. 

840.2. Konsiqnasiya anbarından mal götürüldükdə tapşıran ilə 

tacir arasında münasibətlər həmin malın alqı-satqısı haqqında müqavilə 

ilə tənzimlənir. Alış qiyməti və alqı-satqının digər şərtləri iştirakçılar 

arasında razılaşmalara əsasən, qalan məsələlər isə bu Məcəllə ilə 

müəyyənləşdirilir. 

840.3. Tapşıran istənilən vaxt tacirin mal götürmək səlahiyyətini 

qabaqcadan ləğv edə bilər, bir şərtlə ki, bununla birlikdə o, konsiqnasiya 

anbarını dərhal geri qəbul etmək təklifini versin. 

 

 Konsiqnasiya müqaviləsinin məqsədi malların saxlanılması deyil, 

satılmasıdır. Şərh edilən maddə də məhz bu münasibətləri tənzimləyir. 

 

840.1. 

 

Konsiqnasiya müqaviləsinin məqsədi malların saxlanılması deyil, 

satılması olduğu üçün tacir müqavilənin qüvvədə olduğu dövrdə malları 

anbardan götürüb üçüncü şəxslərə sata bilər. 
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840.2. 

 

MM-nin 837.2-ci maddəsini (Bax həmin maddənin şərhinə) 

təkrarlayaraq şərh edilən bənd bird daha vurğulayır ki, tacirin konsiqnasiya 

anbarından malı götürməsinə alqı-satqı haqqında qaydalar (MM-nin 29-30-cu 

fəsilləri) tətbiq edilir. Bu şübhə doğurur. Konsiqnasiya müqaviləsi komissiya 

müqaviləsinin (Bax MM-nin 44-cü fəslinin şərhinə) növüdür. Tacir malları 

başqalarına öz adından satsa da, bunu tapşıranın hesabına edir. Buna görə də, 

zənnimizcə, burada tapşıran və tacir arasında alqı-satqı öhdəliyi yaranmır. 

Bununla belə şərh edilən bənd onu da qeyd edir ki, alış qiyməti və 

alqı-satqının digər şərtləri iştirakçılar arasında razılaşmalara əsasən, qalan 

məsələlər isə MM ilə müəyyənləşdirilir. Aydın deyil ki, alqı-satqı müqaviləsi 

üzrə alış qiyməti və alqı-satqının digər şərtlərindən savayı daha hansı 

məsələlər mövcud ola bilər?! 

 

840.3. 

 

Tapşıran konsiqnasiyaya verdiyi əvəzedilməz əşyaların mülkiyyətçisi 

kimi, əvəz edilən əşyalara dair isə borc müqaviləsi üzrə borc verən kimi 

istənilən vaxt tacirin həmin əşyaları satmaq hüququna xitam verə bilər. Bu isə 

konsiqnasiya müqaviləsinə xitam vermək deməkdir. Çünki tacir adi saxlayıcı 

deyil. O, əşyaları satmaq üçün saxlayır. Bu hüquqdan məhrum olan tacir artıq 

konsiqnasiya müqaviləsinin tərəfi ola bilməz. Buna görə də tapşıran taciri 

satış hüququnda məhrum edərkən konsiqnasiyaya verdiyi əşyaları (şərh edilən 

bənddə səhvən konsiqnasiya anbarının geri götürülməsi nəzərdə tutulur, 

halbuki anbar tacirə məxsusdur) geri götürməlidir. 

 

Maddə 841. Konsiqnasiya anbarında saxlama muzdu 

 

Ayrı razılaşma olmadıqda konsiqnasiya anbarında saxlama üçün 

tacirə heç bir muzd verilməməlidir. 

 

 Əşyanın konsiqnasiya anbarında saxlanması öhdəliyi konsiqnasiya 

müqaviləsinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bir qayda olaraq, tapşıran 

(konsiqnant) tacirə (konsiqnatora) malların satılmasına görə muzd ödəyir 

(adətən satışın müəyyən faizi nisbətində). Malların saxlanmasına görə isə 

muzdun ödənilməməsi prezumpsiyası mövcuddur. Deməli, tərəflər saxlamaya 

görə də muzdun ödənilməsini nəzərdə tuta bilərlər. 
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46-cı fəsil. DAŞIMA 

 

 1. ―Nəqliyyat haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1-ci 

maddəsinə əsasən nəqliyyat anlayışına Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alınmış yüklərin və 

insanların daşınma vasitələri, o cümlədən dəmir yolu, avtomobil, dəniz, daxili 

su, hava, şəhər və şəhərətrafı elektrik, metropoliten, həmçinin Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində yerləşən magistral boru kəmərləri daxildir. Mülki-

hüquq müqavilələrinin icrası zamanı nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsi 

nəqliyyat müqavilələri qrupunun mövcudluğu haqqında fikir yürütməyə əsas 

vermişdir. Lakin bu müqavilələrin hamısı xüsusi müqavilə növünü təşkil 

etmir. Belə ki, məsələn, nəqliyyat müəssisələri (―Nəqliyyat haqqında‖ 

Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1-ci maddəsinə əsasən nəqliyyat 

müəssisəsi qanunvericiliyə və öz təsis sənədlərinə uyğun fəaliyyət göstərən, 

yük, sərnişin, baqaj və poçt daşımaları (―Poçt rabitəsi haqqında‖  Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 1.0.8-ci maddəsinə görə poçt göndərişi – poçt 

rabitəsi operatoru tərəfindən müəyyən ünvana çatdırılmaq üçün qəbul edilmiş 

poçt kartları, məktublar, teleqramlar, pul baratları, banderollar, kiçik paketlər, 

sekoqramlar, xüsusi «M» kisələri, bağlamalardır), nəqliyyat vasitələrinin 

saxlanılması, texniki xidmət və təmir, yükləmə-boşaltma və liman xidmətləri 

göstərən hüquqi şəxsdir) arasında daşımaların təşkili üzrə əməkdaşlıq 

xarakterli müqavilələr hansısa əlahiddə ünsürlərə malik deyil və digər 

fəaliyyət növlərinin təşkili üzrə əməkdaşlıq müqavilələrindən ciddi 

fərqlənmir. Məsələn, bura ―Nəqliyyat haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 10-cu maddəsi ilə nəzərdə tutulan birbaşa qarışıq daşımalar 

aiddir. Belə ki, dəmir yol, dəniz, daxili su, hava və avtomobil nəqliyyatı 

birbaşa qarışıq daşımalar sistemini təşkil edir. Yüklərin, sərnişinlərin, 

baqajın və poçtun vahid nəqliyyat sənədi üzrə müxtəlif nəqliyyat növləri ilə 

daşınması (birbaşa qarışıq daşımalar) zamanı nəqliyyat müəssisələrinin 

qarşılıqlı münasibətləri, həmçinin bu daşımaların təşkili qaydası müvafiq 

nəqliyyat növləri müəssisələri arasında qanunvericiliyə uyğun olaraq 

bağlanmış birbaşa qarışıq daşımalar haqqında sazişlərlə müəyyən olunur. 

Nəqliyyat müqavilələri sırasından mülki-hüquq müqavilələrinin xüsusi 

növü kimi yalnız daşıma müqaviləsini göstərmək olar. Həmin müqavilənin 

tərəfləri daşıyıcı və müştəridir. ―Nəqliyyat haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 1-ci maddəsinə əsasən daşıyıcı ödəniş və ya 

muzdla sərnişin, baqaj və poçt daşımaları üzrə xidmətləri göstərən, mülkiyyət, 

icarə hüququ və ya başqa qanuni əsaslarla nəqliyyat vasitələrinə malik olan 

hüquqi və ya fiziki şəxs, müştəri isə yük göndərən, yük alan, sərnişin, icarəçi 

və sair kimi daşıyıcı ilə bağlanmış müqaviləyə uyğun nəqliyyatdan istifadə 

edən hüquqi və ya fiziki şəxsdir. Daşıma müqaviləsinin mahiyyəti daşıyıcı 
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tərəfindən hər hansı sərnişinin və/və ya yükün təyinat yerinə çatdırılmasından 

ibarətdir. Buna görə də daşıma müqaviləsinin iki növü mövcuddur: 1) sərnişin 

daşınması və 2) yük daşınması. Şərh edilən fəslin iki paraqrafı da məhz bu 

müqavilələri tənzimləyir. Bununla belə, şərh edilən paraqrafda daşıma 

müqaviləsinə dair ümumi müddəalar təsbit edilməmişdir. 

  

2. Mülki-hüquq müqavilələri sistemi çərçivəsində daşıma xidmətlərin 

göstərilməsi müqavilələrinə aiddir. Çünki daşıyıcı kontragentinə (müştəriyə) 

qeyri-maddi xarakterli icra nəticəsini (təyinat yerinə çatdırma) təqdim 

etməlidir. ―Nəqliyyat haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu da bu 

əqdləri xidmətlərin göstərilməsi hesab edir. Belə ki, Qanunun 8-ci maddəsinin 

3-cü bəndinə görə nəqliyyat müəssisələri və daşıyıcılar nəqliyyat xidmətlərini 

və digər xidmətləri qanunvericiliyə uyğun bağlanmış müqavilələr əsasında 

həyata keçirirlər. Qanunun 9-cu maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən də yüklərin, 

sərnişinlərin, baqajın və poçtun daşınması və nəqliyyat-ekspedisiya 

xidmətlərinin həyata keçirilməsi qanunvericiliyə uyğun olaraq bağlanılmış 

müvafiq müqavilələr əsasında aparılır. 

 

3. Daşıma müqavilələri müxtəlif nəqliyyat vasitələri ilə icra edilə bilər: 

məsələn, qatar, avtomobil, gəmi, təyyarə və s. Təbii ki, nəqliyyat vasitəsinin 

növündən asılı olaraq, daşıma müqaviləsinin özəllikləri ola bilər. Həmin 

özəlliklər digər qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir: məsələn, ―Aviasiya 

haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikasının 

Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsi, ―Avtomobil nəqliyyatı haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu (bu Qanun əsasında Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabineti «Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması 

Qaydaları»nı və «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları»nı 

qəbul etməlidir), ―Poçt rabitəsi haqqında‖  Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu və s. Bu baxımdan şərh edilən fəslin hər iki paraqrafı ümumi xarakter 

daşıyır. 

 

4. Göstərilənlərlə bərabər qeyd etmək lazımdır ki, daşıma istehlakçı 

üçün icra edildikdə, yaranan hüquqi münasibətlərə ―İstehlakçıların 

hüquqlarının müdafiəsi haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu da 

tətbiq edilir. Həmin Qanunun 1-ci maddəsinə görə istehlakçı şəxsi tələbatını 

ödəmək məqsədi ilə mal, iş və xidmətlərdən istifadə edən, onları alan, sifariş 

verən, yaxud almaq və ya sifariş vermək niyyəti olan şəxsdir. Bununla yanaşı 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 aprel 1998-ci il tarixli 80 

saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan Respublikasında ticarət, məişət və 

digər növ xidmət (iş görülməsi, xidmət göstərilməsi) Qaydaları‖nın tələbləri 

də gözlənilməlidir. 
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5. ―Beynəlxalq xüsusi hüquq haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 25.1.10-cu maddəsinə əsasən daşıma müqaviləsinin tərəfləri 

arasında həmin müqaviləyə tətbiq edilməli hüquq barədə razılıq olmadığı 

halda, müqaviləyə daşıyıcının təsis olunduğu, yaşadığı və ya əsasən fəaliyyət 

göstərdiyi ölkənin hüququ tətbiq edilir. 

 

§ 1. Sərnişin daşınması 

 

 1. Paraqrafın adından da görsəndiyi kimi, bu müqavilənin predmeti 

fiziki şəxsin təyinat yerinə çatdırılmasıdır. Bununla yanaşı nəzərə almaq 

lazımdır ki, sərnişin daşınması müqaviləsinin predmeti fiziki şəxslə bərabər 

ona məxsus olan əl yükünün də təyinat yerinə çatdırılması ola bilər. Bundan 

başqa daşıyıcı sərnişinə əlavə xidmətlər də göstərə bilər: məsələn, naharın 

verilməsi və s. 

 

 2. Şərh edilən paraqrafın bəzi maddələri (844, 845 və 847-849-cu 

maddələr – Bax onların şərhinə), nə qədər təəccüblü olsa da, Almaniya Mülki 

Qanunnaməsinin ikinci kitabının yeddinci bölməsinin 7-ci fəslinin ―Turist 

xidmətləri haqqında müqavilə‖ adlanan II hissəsinin aidiyyatı maddələrini 

təkrarlayır. Daşıma xidməti mütləq olaraq turist xidmətləri kompleksinə 

daxildir (Bax MM-nin 862.2-ci maddəsinin şərhinin 1-ci hissəsinə). Bu 

baxımdan bu resepsiyada müəyyən məntiq var. Lakin tərcümə qüsurları 

nəticəsində sözügedən maddələrin bəzisinin mənası tam aydın deyil. 

  

Maddə 842. Sərnişin daşınması müqaviləsi 

 

842.1. Sərnişin daşınması müqaviləsinə görə daşıyıcı müəyyən 

nəqliyyat növü ilə sərnişini, habelə onun əl yükünü yola düşmə yerindən 

təyinat yerinə çatdırmağı, sərnişin isə daşımanın dəyərini ödəməyi 

öhdəsinə götürür. 

842.2. Sərnişin daşınması müqaviləsi sərnişinin daşıyıcıdan 

sərnişin daşınması üçün nəqliyyat sənədi (gediş bileti) aldığı andan və ya 

daşıyıcının razılığı ilə sərnişinin nəqliyyat vasitəsində yer tutması 

nəticəsində bağlanmış sayılır. 

842.3. Əgər bu Məcəllənin bu paraqrafından ayrı qayda irəli 

gəlmirsə, sərnişin daşınması haqqında müqaviləyə tapşırıq müqaviləsi 

haqqında göstərişlər tətbiq edilir. 

 

 Şərh edilən maddə sərnişin daşınması müqaviləsinin anlayışını, 

bağlanma anını və qismən hüquqi mənbələrini müəyyən edir. 

 Sərnişin daşınması müqaviləsi konsensual, əvəzli və ikitərəflidir. 
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842.1. 

 

1. Sərnişin daşınması müqaviləsi daşıyıcı və sərnişin arasında bağlanır. 

Daşıyıcının vəzifəsi müəyyən nəqliyyat növü ilə sərnişini, habelə sərnişin 

tərəfindən təqdim oluna bilən əl yükünü yola düşmə yerindən təyinat yerinə 

çatdırmaqdan ibarətdir. Bunun müqabilində sərnişin daşıyıcıya muzd 

ödəməlidir. Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 

138.1-ci maddəsinə əsasən dənizlə sərnişin daşınması müqaviləsinə görə 

daşıyıcı sərnişini, habelə onun baqajını yola düşmə yerindən təyinat məntə-

qəsinə çatdırmağı, sərnişin isə daşımanın dəyərini ödəməyi öhdəsinə götürür. 

Beləliklə, sərnişin daşınması müqaviləsinin xüsusiyyəti onun predmeti 

və subyektlərindədir.  

 

2. Sərnişin daşınması müqaviləsinin predmetini xarakterizə edərkən 

nəzərə almaq lazımdır ki, şərh edilən bənddə ―əl yükü‖ ifadəsi geniş mənada 

başa düşülməlidir. Burada söhbət yalnız sərnişinin bilavasitə yanında 

saxladığı yükdən deyil, həmçinin daşıyıcıya təhvil verdiyi digər yükdən də 

gedir. Buna görə də ―əl yükü‖ ifadəsi uğurlu deyil. Burada ―baqaj‖ sözünün 

istifadəsi daha məqsədəuyğun idi. 

Məsələn, ―Avtomobil nəqliyyatı haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa əsasən baqaj – daşınmaq üçün qablaşdırılmış, 

sərnişin tərəfindən avtonəqliyyat vasitəsilə göndərilən və ya səfər boyu 

müşayiət edilən, qabariti, çəkisi və xüsusiyyətindən asılı olaraq daşınmasına 

icazə verilən yük (1.0.8-ci maddə), əl yükü isə sərnişinə məxsus və öz 

xüsusiyyətlərinə, ölçülərinə, çəkisinə görə sərnişin avtonəqliyyat vasitəsinin 

salonunda daşınmasına icazə verilən əşyalardır (1.0.10-cu maddə). ―Nəqliyyat 

haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununda (1, 9-13, 16, və 18-ci 

maddələr) və Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsində 

(2.1.1, 3.1, 138.1, 138.5, 139-143, 145, 148, 149.2, 151, 241.7, 277.1.2, 

301.0.9, 312, 319.1.14 və 324.2-ci maddələr) sərnişinə məxsus olan yük məhz 

bu sözlə ifadə edilir. Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi 

Məcəlləsinin 139-cu maddəsində müvafiq fərq də təsbit olunur: baqaj – 

dənizlə yük daşınması müqaviləsinə əsasən daşınan avtomobillər və heyvanlar 

istisna olmaqla, daşıyıcı tərəfindən dənizlə sərnişin daşınma müqaviləsinə 

əsasən daşınması həyata keçirilən əşyalar və ya avtomobillərdir (uğursuz 

ifadədir: sanki avtomobil əşya deyil?!); kayut baqajı isə sərnişinin kayutunda 

olan və yaxud hər hansı bir başqa şəkildə onun sahibliyində, mühafizəsində və 

ya nəzarəti altında olan baqajdır (başqa sözlə, dar mənada əl yükü). 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, sərnişinlə əl yükünün (baqajın) təyinat 

yerləri eyni istiqamətdə olsa da, fərqli də ola bilər. Yol üstü dayanacaqlarda 

sərnişin əl yükünü nəqliyyat vasitəsindən çıxara bilər. Lakin sərnişin özü 
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nəqliyyat vasitəsini tərk edirsə, əl yükünü də götürməlidir. Əks halda bu, artıq 

yük daşınması müqaviləsi olacaq (Bax şərh edilən fəslin 2-ci paraqrafının 

şərhinə). Başqa sözlə, əl yükü olan sərnişinin daşınması müqaviləsinin icrası 

əl yükü olmadan da davam edə bilər, amma sərnişinsiz davam edə bilməz. 

 

3. Sərnişin daşınması müqaviləsi hər hansı nəqliyyat vasitəsi ilə icra 

edilə bilər: avtomobil, təyyarə, gəmi, qatar və s. Həmin vasitələrlə sərnişin 

daşınmasına dair tələblər xüsusi qanunvericiliklə müəyyən olinur. Məsələn, 

Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 18.1.4-cü 

maddəsinə görə sərnişin gəmisi sərnişin şəhadətnaməsinə malik olmalıdır. 

 

4. Sərnişin fiziki şəxsdir. Bu isə o deməkdir ki, sərnişin daşınması 

müqaviləsinin bir tərəfi mütləq olaraq fiziki şəxsdir (daşıyıcının muzdunun 

ödənilməsi vəzifəsi sərnişinin üzərinə qoyulur). Lakin bu o demək deyil ki, 

daşıyıcı ilə sərnişin daşınması müqaviləsini mütləq olaraq fiziki şəxs, yəni 

sərnişin özü bağlamalıdır. Hər bir müqavilədə olduğu kimi, şərh edilən 

müqavilə də üçüncü şəxsin xeyrinə müqavilə formasında bağlana bilər. MM-

nin 403.1-ci maddəsinə əsasən üçüncü şəxsin xeyrinə müqavilə elə 

müqavilədir ki, onun tərəfləri borclunun icranı müqavilədə göstərilmiş və ya 

göstərilməmiş, öhdəliyin öz xeyrinə icrasını borcludan tələb etmək hüququ 

olan üçüncü şəxsə həyata keçirməli olduğunu müəyyənləşdirirlər. Üçüncü 

şəxsin xeyrinə sərnişin daşınması müqaviləsi üzrə üçüncü şəxs sərnişindir, 

onun xeyrinə müqavilə bağlayan şəxs qismində isə hər hansı fiziki və ya 

hüquqi şəxs çıxış edə bilər. Məsələn, işəgötürən işçilərinin daşınması barədə 

sərnişin daşınması müqaviləsi bağlaya bilər. 

―Avtomobil nəqliyyatı haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanunununda bu məqsədlə sərnişin və sifarişçi anlayışları fərqləndirilir. Belə 

ki, həmin Qanunun 1.0.13-cü maddəsinə görə sərnişin – avtonəqliyyat 

vasitəsində gediş hüququ verən sənəd (bilet) və ya digər qanuni əsaslarla 

daşınan fiziki şəxs, 1.0.16-cı maddəsinə görə isə sifarişçi – sərnişin və ya yük 

daşımalarının yerinə yetirilməsi barədə müvafiq qaydada müqavilə bağlamış 

orqan, yaxud onun tərəfindən təyin edilmiş səlahiyyətli hüquqi şəxs, habelə 

sərnişin və ya yük daşımaları barədə daşıyıcı ilə müqavilə bağlayan hüquqi və 

ya fiziki şəxsdir. 

Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 138.4-cü 

maddəsinə görə sərnişin dənizlə sərnişin daşınması müqaviləsinə əsasən, 

yaxud daşıyıcının razılığı ilə dənizlə yük daşınması müqaviləsinə əsasən 

avtomobili və ya heyvanları müşayiət etmək məqsədi ilə daşınması həyata 

keçirilən istənilən şəxsdir. 
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5. Bir qayda olaraq, daşıyıcı qismində sahibkar olan nəqliyyat təşkilatı 

çıxış edir. Bu isə o deməkdir ki, sərnişin daşınması müqaviləsi adətən ümumi 

müqavilə olur. MM-nin 400.2-ci maddəsinə əsasən sahibkarlıq məqsədi 

olmadan və ya özünün zəruri ehtiyaclarının ödənilməsi üçün əmlak və ya 

xidmət əldə edən və ya onlardan istifadə edən şəxslə, əgər digər tərəf özünün 

sahibkarlıq fəaliyyəti həddində hərəkət edirsə, müqavilə bağlamaqdan əsassız 

imtina edilə bilməz. 

Ümumi sərnişin daşınması müqaviləsi daşıyıcının üzərinə əlavə 

vəzifələr qoyur: gediş biletlərinin alınması üçün maddi bazanın (kassa və s.) 

yaradılması, məlumat sisteminin (daşımaların qrafikinin istehlakçılara 

çatdırılması üçün) formalaşdırılması və s. Maraqlıdır ki, ―Avtomobil 

nəqliyyatı haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu bu məqsədlə 

―ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı‖ ifadəsindən istifadə edir. 

Qanunun 1.0.19-cu maddəsinə əsasən ümumi istifadədə olan avtomobil 

nəqliyyatı – tənzimlənən və ya elan edilmiş tariflər tətbiq edilməklə, müqavilə 

ilə razılaşdırılmış qiymətlər üzrə hüquqi və ya fiziki şəxslərin müraciəti 

əsasında yerinə yetirilən sərnişin və yük daşımalarında istifadə olunan 

nəqliyyat vasitəsidir. 

Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 138.2-ci 

maddəsinə əsasən dənizlə sərnişin daşınması müqaviləsini bağlayan və ya 

adından belə müqavilə bağlamış şəxs daşıyıcıdır. Həmin Məcəllənin 138.3-cü 

maddəsinə görə isə faktiki daşıyıcı gəminin mülkiyyətçisi olaraq və ya gəmini 

digər qanuni əsaslarla istifadə edərək sərnişinləri faktiki daşıyan və ya 

daşımanın bir hissəsini icra edən daşıyıcıdan fərqli olan digər şəxsdir. 

 

6. Sərnişin daşıyıcıya daşımaya görə muzd ödəməlidir. Bu isə o 

deməkdir ki, sərnişin daşınması müqaviləsi həmişə əvəzli müqavilədir. 

Tərəflərin qarşılıqlı hüquq və vəzifələrinin mövcud olması isə öz növbəsində 

sərnişin daşınması müqaviləsinin ikitərəfli müqavilə olmasından xəbər verir. 

 

7. ―Avtomobil nəqliyyatı haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 28-ci maddəsinə əsasən avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin 

daşınması müqaviləsinə görə daşıyıcı, sərnişini və onun baqajını yola düşmə 

yerindən təyinat məntəqəsinə çatdırmağı, sərnişin isə daşınma haqqını 

ödəməyi öhdəsinə götürür. Müntəzəm marşrutlar üzrə avtomobil nəqliyyatı ilə 

sərnişin daşınması müqaviləsinin bağlanması sərnişinə verilmiş bilet və baqaj 

qəbzi ilə təsdiq olunur. Gediş sənədlərinin (biletlərin) sərnişinlərə satışı 

daşıyıcı və ya avtomobil nəqliyyatı ilə daşımaların təşkilatçısı tərəfindən 

təşkil edilə bilər. 

Qanunun 30-cu maddəsinə əsasən isə avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin 

daşınmasının təşkili haqqında müqavilə əsasında daşımanın təşkilatçısı 
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sifarişçinin tapşırığı ilə və onun hesabına sərnişinin və onun baqajının özü 

tərəfindən və ya üçüncü şəxslər (avtomobil nəqliyyatı ilə daşıyıcılar) 

vasitəsilə təyinat məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil edir. Müntəzəm və qeyri-

müntəzəm marşrutlarda avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarının yerinə 

yetirilməsi üçün hüquqi və fiziki şəxs (daşınmanın sifarişçisi) daşıyıcı və ya 

daşınmanın təşkilatçısı ilə sərnişin daşınmasının təşkili haqqında müqavilə 

bağlaya bilər. Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşınmasının təşkili haqqında 

müqavilədə daşınmanın marşrutu, qrafiki və cədvəli, istifadə olunacaq 

avtonəqliyyat vasitəsinin növü və ona dair tələblər, daşınma xidmətlərinin 

siyahısı, gediş haqqının məbləği və onun ödənilməsi qaydası, avtomobil 

nəqliyyatı ilə daşımaların həcmi və buna görə hesablaşma qaydası və digər 

şərtlər müəyyən edilə bilər. Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşınmasının 

təşkili haqqında müqavilənin əsasında sərnişin daşınması müqaviləsi bağlanıla 

bilər. Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşınmasının təşkili haqqında 

müqavilədə digər qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, gediş haqqı sərnişin 

tərəfindən müəyyən olunmuş tariflər üzrə ödənilir. 

 

842.2. 

 

1. Sərnişin daşınması müqaviləsi, bir qayda olaraq, daşıyıcının ofertası 

əsasında bağlanır. Adətən bu, ümumi oferta olur. MM-nin 408.7-ci maddəsinə 

əsasən əgər müqavilənin bütün mühüm şərtlərini əks etdirən təklifdən onu 

irəli sürmüş şəxsin təklifdə göstərilmiş şərtlər ilə müqaviləni cavab verən 

istənilən şəxslə bağlamaq iradəsi aydın görünürsə, belə təklif ümumi oferta 

sayılır. 

Sərnişin daşıyıcının ofertasını iki formada aksept edə bilər: 1) 

daşıyıcıdan sərnişin daşınması üçün nəqliyyat sənədini (gediş bileti, metro 

jetonu və s.) almaqla; və ya 2) daşıyıcının razılığı ilə nəqliyyat vasitəsində yer 

tutmaqla. Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 138.5-ci 

maddəsinə uyğun olaraq dənizlə sərnişin daşınması müqaviləsinin bağlanması 

bilet ilə, sərnişinin baqajı təhvil verməsi isə baqaj qəbzi ilə təsdiqlənir. Sərnişin 

daşınması müqaviləsi də həmin andan bağlanmış hesab olunur. Bu isə o 

deməkdir ki, sərnişin daşınması müqaviləsi konsensual müqavilədir. 

Sərnişin daşınması müqaviləsi həm şifahi, həm də yazılı formada 

bağlana bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, sərnişinin əldə etdiyi nəqliyyat 

sənədində müqavilə şərtləri təsbit edilmədikdə, müqavilə şifahi formada 

bağlanmış sayılır.  

 

2. ―Aviasiya haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 46-cı 

maddəsinə əsasən sərnişin daşınması qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

qaydada bağlanmış daşıma müqaviləsinə uyğun olaraq daşıyıcı tərəfindən 
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verilən sərnişin bileti əsasında həyata keçirilir. Sərnişin biletlərində aşağıdakı 

məlumatlar göstərilməlidir: 

1) biletin verildiyi yer və tarix; 

2) sərnişin haqqında məlumat; 

3) yola düşmə və təyinat məntəqələri; 

4) əgər yola düşmə və təyinat məntəqələri eyni dövlətin ərazisində, bir 

və ya bir neçə dayanacaq isə digər dövlətin ərazisində yerləşirsə, ən azı bir 

belə dayanacaq haqqında məlumat; 

5) daşıyıcının adı və ünvanı; 

6) biletin qiyməti; 

7) sərnişinlərin həyat və sağlamlığına, əmlakına vurulan zərərə görə 

daşıyıcının məsuliyyətinin Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı 

beynəlxalq müqavilələrə və qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən edilməsi 

və məhdudlaşdırılması barədə məlumat. 

Biletdə daşıyıcının zəruri hesab etdiyi başqa məlumatlar da göstərilə 

bilər. 

Əks hal sübut edilməyincə, sərnişin bileti daşıma müqaviləsinin 

bağlanmasını sübut və müqavilədə göstərilən daşıma şərtlərini əks edir. 

Sərnişin biletinin olmaması, düzgün doldurulmaması və ya itirilməsi daşıma 

müqaviləsinin etibarlılığına təsir göstərmir. Sərnişinin hava gəmisinə 

daşıyıcının razılığı ilə biletsiz minməsi daşıyıcını sərnişinə vurulan zərərə 

görə məsuliyyətdən azad etmir. 

Qanunun 47-ci maddəsinə görə qeydiyyata alınmış baqaj 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada bağlanmış daşıma müqaviləsinə 

uyğun olaraq daşıyıcı tərəfindən verilən baqaj qəbzi əsasında daşınır. Baqaj 

qəbzi sərnişin bileti ilə birləşdirilmədikdə və ya ona daxil edilmədikdə, qəbzə 

baqaj barədə məlumatlar daxil olunmalıdır. Əks hal sübut edilməyincə, baqaj 

qəbzi baqajın qeydiyyata götürüldüyünü sübut və daşıma şərtlərini əks edir. 

Baqaj qəbzinin olmaması, düzgün doldurulmaması və ya itirilməsi daşıma 

müqaviləsinin etibarlılığına təsir göstərmir. Baqajın hava gəmisində 

daşıyıcının razılığı ilə baqaj qəbzi olmadan daşınması daşıyıcını baqaja 

vurulan zərərə görə məsuliyyətdən azad etmir. 

 

842.3. 

 

Şərh edilən bəndə görə sərnişin daşınması müqaviləsinə subsidiar 

qaydada tapşırıq müqaviləsi haqqında göstərişlər (Bax MM-nin 40-cı fəslinin 

şərhinə) tətbiq edilir. Başqa sözlə, əgər şərh edilən paraqrafdan ayrı qayda 

irəli gəlmirsə, sərnişin daşınması haqqında müqaviləyə tapşırıq müqaviləsi 

haqqında göstərişlər tətbiq edilir. 
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Bu müddəa ən azı təəccüb doğurur. Bəli, sərnişin daşınması müqaviləsi 

tapşırıq müqaviləsi kimi xidmətlərin göstərilməsi müqaviləsidir. Lakin 

xatırladırıq ki, MM-nin 777.1-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) 

əsasən tapşırıq müqaviləsinə görə tapşırığı həyata keçirməyi öhdəsinə götürən 

şəxs (vəkalət alan) başqa şəxsin (vəkalət verənin) ona tapşırdığı əqdləri, işləri 

və ya digər xidmətləri konkret nəticə əldə olunmasına təminat vermədən icra 

etməyi öhdəsinə götürür. Sərnişin daşınması müqaviləsi üzrə isə daşıyıcı 

sərnişinə onu və lazım gələrsə onun əl yükünün təyinatı üzrə çatdırmağa, yəni 

icranın konkret nəticəsinə təminat verir. Müvafiq nəticə əldə olunmadıqda isə 

sərnişin nəinki muzdu azalda və ya heç ödəməyə bilər, hətta ona dəyən zərərin 

əvəzinin də ödənilməsini tələb edə bilər. 

Buna baxmayaraq, MM-nin 777.4-cü maddəsi (Bax həmin maddənin 

şərhinə) hətta nəzərdə tutur ki, MM-yə uyğun olaraq müqavilələrin hər hansı 

növünə aid olan müqavilələrə tapşırıq müqaviləsi haqqında qanunvericilik 

yalnız subsidiar şəkildə (əlavə vasitə kimi) tətbiq edilir. Başqa sözlə, tapşırıq 

müqaviləsinin bir növ xüsusi müqavilə növü olmasını və subsidiar qaydada 

hər hansı müqaviləyə tətbiq edilməsini vurğulamaq cəhdi göstərilir. Bu isə öz 

növbəsində tapşırıq müqaviləsinin özünün bir növ ―əriməsinə‖ şərait yaradır. 

Çünki hər hansı müqaviləyə tətbiq edilə bilən müqavilə növü ola bilməz. 

Müqavilə hüququna dair ümumi müddəalar MM-nin ―Ümumi hissə‖sində 

nəzərdə tutulur. Buna görə də qanunvericinin məntiqini inkişaf etdirsək 

tapşırıq müqaviləsinin də müddəaları MM-nin öhdəlik hüququna dair ümumi 

müddəalarında təsbit edilməli idi. 

MM-nin 777.4-cü maddəsindən (Bax həmin maddənin şərhinə) belə 

çıxır ki, güya daşıyıcı həm də vəkalət alandır və sərnişinin adından və 

hesabına əqdlər bağlaya bilər. Halbuki sərnişin daşınması müqaviləsinin 

konstruksiyası daşıyıcının belə hüquqa malik olmasını ehtiva etmir. Daşıyıcı 

yalnız sərnişini və lazım gələrsə onun əl yükünü təyinat yerinə çatdırmalıdır. 

Bu zaman daşıma özünə üçüncü şəxslə əqdin bağlamasını da daxil edirsə, 

daşıyıcıya etibarnamə verilməli və ya onunla əlavə olaraq tapşırıq müqaviləsi 

bağlanmalıdır. 

 

Maddə 843. Sərnişin daşınmasının qiyməti 

 

843.1. Əgər daşıma üçün müəyyən qiymət təyin edilməyibsə, 

daşımanın tarif qiyməti, tarif olmadıqda isə həmin nəqliyyat vasitəsində 

gediş üçün daşımanın müvafiq hissəsində tutulan adi haqq şərtləşdirilmiş 

haqq sayılır. 

843.2. Daşımanın dəyəri daşıyıcının tələbi ilə, lakin ən geci sərnişin 

nəqliyyat vasitəsindən düşənədək ödənilməlidir. 
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 Sərnişin daşınması müqaviləsi əvəzli müqavilədir. Sərnişin hər bir 

halda daşıyıcıya daşımaya görə muzd ödəməlidir. Bununla belə, muzdun 

miqdarı sərnişin daşınması müqaviləsinin mühüm şərtlərinə aid deyil, başqa 

sözlə, həmin miqdar müqavilədə müəyyən edilməyə də bilər. 

 

843.1. 

 

1. Sərnişin daşınmasının qiyməti bilavasitə müqavilədə müəyyən edilə 

bilər. ―Nəqliyyat haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 11-ci 

maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən əgər qanunvericilikdə başqa hallar nəzərdə 

tutulmamışdırsa, yükün, sərnişinin, baqajın və poçtun daşınmasına görə haqq 

müqavilə ilə (sazişlə, kontraktla) müəyyən edilir. Sərnişin daşınmasının 

qiyməti müqavilədə təsbit edilmədikdə, daşımanın tarif qiyməti, tarif 

olmadıqda isə həmin nəqliyyat vasitəsində gediş üçün daşımanın müvafiq 

hissəsində tutulan adi haqq şərtləşdirilmiş haqq sayılır. 

Sərnişin daşınması müqaviləsi adətən ümumi müqavilə olur (Bax MM-

nin 842.1-ci maddəsinin şərhinin 5-ci hissəsinə). Buna görə də müvafiq dövlət 

orqanları həmin müqavilə üçün tarif qiymətlərini müəyyən edir. ―Nəqliyyat 

haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 11-ci maddəsinin 2-ci 

bəndinə əsasən dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin həyata keçirilməsini təmin 

etmək, yaxud nəqliyyat sahəsində inhisar fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq və 

haqsız rəqabətin qarşısını almaq üçün nəqliyyat xidmətlərinin ayrı-ayrı 

növlərinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tənzimlənən (vahid) 

tariflər tətbiq edilə bilər. MM-nin 398.1-ci maddəsinə əsasən qanunda nəzərdə 

tutulmuş hallarda Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən 

müəyyənləşdirilən və ya tənzimlənən qiymətlər (tariflər, normalar, dərəcələr 

və s.) tətbiq edilir. 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 28 sentyabr 2005-ci il 

tarixli 178 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Qiymətləri (tarifləri) dövlət 

tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı»nın 12-ci 

bəndində bura aşağıdakılar aid edilmişdir: bütün növ nəqliyyat xidmətləri 

(magistral və yerli dəmir yolu xətlərinin, yol qurğu və tikililərinin istismarı, 

hərəkəti, idarəetmə və hərəkət təhlükəsizliyi fəaliyyəti, dəmir yolu stansiyaları 

və sərnişin vağzalları, respublika ərazisində yük və sərnişin daşıma xidmətləri; 

aeroport xidmətləri, aeroportların uçuş zolaqları və qurğuların istismarı, hava 

gəmilərinə aviasiya və aeronaviqasiya xidmətləri, aviasiya təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi xidmətləri, uçuşların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə 

hava gəmilərinə göstərilən texniki xidmətlər, respublika ərazisində yük və 

sərnişin daşıma xidmətləri; su limanı sahəsində xidmətlər (liman qurğularının 

istismarı, yükaşırma və hərəkət təhlükəsizliyi), Xəzər dənizində dövlətə məxsus 

gəmi ilə respublika ərazisində yük və sərnişin daşıma; metro nəqliyyatında 
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yolların, tunellərin və stansiyaların istismarı, hərəkəti, idarəetmə və hərəkət 

təhlükəsizliyi, sərnişin daşıma fəaliyyəti; şəhərlərarası və şəhərdaxili ümumi 

istifadədə olan nəqliyyatla sərnişin daşıma və s.). 

Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bilavasitə 

tarifləri müəyyən etməmişdir. Onun əvəzində bunu Azərbaycan Respublikasının 

Tarif (qiymət) Şurası edir (halbuki MM-nin 398.1-ci maddəsinə görə bu 

səlahiyyət Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə mənsubdur): 

məsələn, «Azərbaycan Hava Yolları» Dövlət Konserni tərəfindən istiqamətlər 

üzrə həyata keçirilən ölkədaxili sərnişin daşıma xidmətlərinin tarifləri barədə‖ 

25 dekabr 2007-ci il tarixli Qərarı, «Avtomobil nəqliyyatı ilə (taksi istisna 

olmaqla) Bakı şəhərində şəhərdaxili və şəhərətrafı, həmçinin Bakı-Sumqayıt 

(Sumqayıt-Bakı) marşrutu üzrə sərnişin daşıma xidmətinin tariflərinə baxılması 

barədə‖ 6 yanvar 2007-ci tarixli Qərarı və s. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, müqavilə ilə müəyyənləşdirilən qiymət də 

həmin tariflərə uyğun olmalıdır.  

MM-nin 398.3-cü maddəsinə əsasən əvəzli müqavilədə qiymət 

nəzərdə tutulmayıbsa və müqavilə şərtlərinə əsasən müəyyənləşdirilə 

bilməzsə, müqavilənin icrası üçün pul müqayisəyə gələ bilən hallarda oxşar 

mallar, işlər və ya xidmətlər üçün adətən alınan qiymət üzrə ödənilməlidir. 

Beləliklə də, sərnişin daşınması müqaviləsində qiymətin müəyyən edilməsi 

vacib deyil. 

 

2. Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 140-cı 

maddəsinə əsasən sərnişinin gediş və onun baqajının daşınması haqqı 

tərəflərin razılaşması əsasında müəyyənləşdirilir. Ümumi istifadədə olan 

nəqliyyatda sərnişinin gediş və onun baqajının daşınması haqqı Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilən 

tariflər əsasında müəyyənləşdirilir. 

Sərnişinin aşağıdakılara hüququ vardır: 

1) özü ilə beş yaşına çatmamış bir uşağı ona ayrıca yer verilmədən 

pulsuz (xarici sərnişin xətlərində isə güzəştli tariflə) aparmaq. Beş yaşına 

çatmamış digər uşaqlar, beş yaşından on iki yaşına qədər uşaqlar üçün 

qanunvericiliklə güzəştli daşınma tarifləri tətbiq edilir; 

2) müəyyən edilmiş normalar həddində pulsuz kayut baqajını aparmaq. 

 

843.2. 

 

Adətən daşımaya görə muzd sərnişin tərəfindən nəqliyyat sənədi əldə 

edildikdə, yəni müqavilə bağlandıqda ödənilir. Bəzi hallarda isə muzd 

sərnişin tərəfindən nəqliyyat vasitəsini tərk edərkən ödənilir. Şərh edilən 

bəndə görə isə daşımanın dəyəri daşıyıcının tələbi ilə, lakin ən geci sərnişin 
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nəqliyyat vasitəsindən düşənədək ödənilməlidir. Belə imperativ qaydanın 

müəyyən edilməsi məqsədəuyğun deyil. Belə çıxır ki, tərəflər müqavilədə 

başqa şərt müəyyənləşdirə bilməzlər. Məsələn, muzdun sərnişinin nəqliyyat 

vasitəsini tərk etdikdən sonra, tutaq ki, bank köçürməsi yolu ilə ödənilməsi 

şərh edilən bəndə uyğun deyil. Hesab edirik ki, bu, mülki hüquq 

subyektlərinin iradə sərbəstliyi prinsipinə (MM-nin 6.1.2-ci maddəsi) ziddir. 

Əslində, şərh edilən bənd yalnız o halda məqsədəuyğun və lazımlıdır 

ki, tərəflər müqavilədə ayrı şərt müəyyən etməyiblər. Mülki hüququn ümumi 

prinsiplərindən çıxış edərək, məsələyə məhz bu cür yanaşma doğru olardı. 

 

Maddə 844. Sərnişinin başqa şəxslə əvəz edilməsi 

 

Daşıma başlayanadək sərnişin gedişdə onun əvəzinə başqa şəxsin 

(üçüncü şəxsin) iştirak etməsini xahiş edə bilər. Əgər üçüncü şəxs 

daşımanın xüsusi tələblərinə uyğun gəlmirsə və ya onun iştirakına qanuni 

göstərişlər mane olursa, daşıyıcı onun iştirakına etiraz edə bilər. Daşıyıcı 

sərnişindən üçüncü şəxsin gedişi ilə əlaqədar yaranmış əlavə xərclərin 

əvəzini ödəməyi tələb edə bilər. 

 

1. Sərnişinin daşıma başlayanadək özünü üçüncü şəxslə əvəz etmək 

hüququ var. Burada söhbət tələbin güzəştindən gedir. MM-nin 194.1-ci 

maddəsinə əsasən tələb sahibi (kreditor) borclunun razılığı olmadan tələbi 

üçüncü şəxsə güzəşt edə bilər (tələbin güzəşti), bu şərtlə ki, həmin güzəşt 

öhdəliyin mahiyyətinə, onun borclu ilə razılaşmasına və ya qanunvericiliyə 

zidd olmasın. 

Əgər nəqliyyat sənədində sərnişinin adı göstərilməyibsə, sözügedən 

tələbin güzəştinə daşıyıcının razılığı tələb olunmur. Eyni ilə nəqliyyat sənədi 

əldə etmədən nəqliyyat vasitəsində yer tutmuş sərnişin də hüququnu başqa 

şəxsə daşıyıcının razılığı olmadan verə bilər. Bütün digər hallarda daşıyıcının 

bu cür güzəştə razılığı tələb olunur. 

 

2. Daşıyıcının müqafiq razılığı verməmək üçün əsaslı səbəbi olmalıdır. 

Bu səbəblər iki növ ola bilər: 1) üçüncü şəxs daşımanın xüsusi tələblərinə 

uyğun gəlmir; və ya 2) onun iştirakına qanuni göstərişlər mane olur. 

 

3. Əgər sərnişinin üçüncü şəxslə əvəzlənməsi nəticəsində daşıyıcının 

əlavə xərcləri yaranmışsa, o, həmin xərclərin əvəzini ödəməyi tələb edə bilər. 

 

4. Şərh edilən maddə Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 651b 

maddəsini təkrarlayır (Bax bu paraqrafın giriş şərhinin 2-ci hissəsinə). 
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Maddə 845. Sərnişin daşınması müqaviləsinin daşıma 

başlayanadək ləğvi 

 

845.1. Daşıma başlayanadək istənilən vaxt sərnişin müqavilənin 

ləğv olunduğunu bəyan edə bilər. 

845.2. Müqavilənin ləğvi ilə daşıyıcı şərtləşdirilmiş haqqı almaq 

hüququnu itirir. Lakin o, ağlabatan kompensasiya tələb edə bilər. 

Kompensasiyanın miqdarı daşıyıcının qənaət etdiyi xərclərin və gediş 

hüququnu başqa şəxsə satmaqdan əldə edə biləcəyi gəlirin dəyəri 

çıxılmaqla gedişin dəyəri ilə müəyyənləşdirilir. 

845.3. Adətən qənaət edilən xərclər və gedişin başqa şəxslərə 

satılması nəticəsində adətən əldə olunan mümkün gəlir nəzərə alınmaqla, 

müqavilədə hər nəqliyyat növü üçün kompensasiya kimi daşımanın 

dəyərindən faiz dərəcəsi müəyyənləşdirilə bilər. 

 

 Sərnişin daşınması müqaviləsi üzrə göstərilən xidmətdə maraqlı tərəf 

sərnişindir. Təbii ki, sərnişinin müvafiq xidmətə marağı olmadıqda, o, 

müqaviləni ləğv edə bilər. Lakin daşıyıcı daşımanı sahibkarlıq fəaliyyəti 

çərçivəsində həyata keçirdiyi üçün müqavilənin ləğvi nəticəsində müəyyən 

zərərə (əldən çıxmış fayda) məruz qala bilər. Buna görə də daşıyıcının 

adekvat kompensasiya almaq hüququ mövcuddur. 

 Sərnişin daşınması müqaviləsi müxtəlif nəqliyyat növləri vasitəsi ilə 

icra edildiyi üçün, bu məsələdə həmin nəqliyyat növləri ilə daşımalara dair 

qaydalar da rəhbər tutulmalıdır. 

 Şərh edilən maddə Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 651i maddəsini 

təkrarlayır (Bax bu paraqrafın giriş şərhinin 2-ci hissəsinə). 

 

845.1. 

 

1. Sərnişin müqaviləni ləğv etməsini daşıma başlayanadək daşıyıcıya 

bildirməlidir. Sərnişin bunu etməyərək, nəqliyyat vasitəsinə daxil olmursa və 

nəticədə daşımadan istifadə etmirsə belə, daşıyıcının muzdunu tam həcmdə 

ödəməlidir. 

Bununla belə, daşıma müqaviləsində fərqli qayda da müəyyən edilə 

bilər. Məsələn, hava sərnişin daşımalarında adətən sərnişin müqaviləni ləğv 

etmədən daşımadan istifadə etmədikdə belə, muzdu tam həcmdə ödəmir və ya 

ödəyibsə, onun bir qismi geri qaytarılır. 

 

2. Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 142-ci 

maddəsinə əsasən sərnişinin gəmi yola düşənədək, habelə səfər başlandıqdan 

sonra sərnişinlərin minməsi və ya düşməsi üçün gəminin daxil olduğu hər 
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hansı bir məntəqədə dənizlə sərnişin daşınması müqaviləsindən imtina etmək 

hüququ vardır. Əgər sərnişin dənizlə sərnişin daşınması müqaviləsindən 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş 

dənizlə sərnişin daşınması qaydaları ilə müəyyən edilmiş müddətdən gec 

olmayaraq imtina edibsə və ya gəmi səfərə çıxanadək xəstəlik nəticəsində 

gəmiyə gəlməyibsə, yaxud gəmi səfərə çıxanadək xəstəlik nəticəsində və ya 

daşıyıcıdan asılı olan səbəblərə görə dənizlə sərnişin daşınması 

müqaviləsindən imtina edibsə, sərnişinə gediş və baqajının daşınması üçün 

ödədiyi haqq tam həcmdə qaytarılır. 

 

845.2. 

 

Sərnişin müqaviləni ləğv etdikdə daşıyıcıya muzd ödəmir. Lakin bu 

halda daşıyıcı ağlabatan kompensasiya tələb edə bilər. MM-nin 21.2-ci 

maddəsinə əsasən zərər dedikdə, həmçinin hüququ pozulmuş şəxsin hüququ 

pozulmasaydı, həmin şəxsin adi mülki dövriyyə şəraitində əldə edəcəyi 

gəlirlər (əldən çıxmış fayda) başa düşülür. 

Şərh edilən bəndə görə, kompensasiyanın miqdarı daşıyıcının qənaət 

etdiyi xərclərin və gediş hüququnu başqa şəxsə satmaqdan əldə edə biləcəyi 

gəlirin dəyəri çıxılmaqla gedişin dəyəri ilə müəyyənləşdirilir. Təbii ki, 

nəticədə daşıyıcının gəliri hətta daha çox ola bilər. Məsələn, məlumdur ki, 

hava daşımaları zamanı gediş biletinin qiyməti daşıma anı yaxınlaşdıkca artır. 

Bu halda heç bir kompensasiyadan söhbət gedə bilməz. Əksinə, sərnişin hava 

daşımasına bir neçə dəqiqə qalmış müqaviləni ləğv etdikdə, daşıyıcı artıq boş 

qalmış yeri başqa sərnişinə sata bilməz, çünki ən azı yeni sərnişinin hava 

daşıması üçün zəruri olan qeydiyyat və digər prosedurları keçmək üçün vaxtı 

qalmayacaq. Bu halda kompensasiya elə muzda bərabər ola bilər. 

 

845.3. 

 

Təcrübədə kompensasiyanın miqdarını hesablamaq çətin olduğu üçün 

və ən azı daşıyıcının gediş hüququnu başqasına satıb-satmamaq imkanının 

reallığının qiymətləndirilməsinin qeyri-mümkünlüyünü nəzərə alaraq, 

müqavilədə hər nəqliyyat növü üçün kompensasiyanın miqdarı 

müəyyənləşdirilə bilər. 

Şərh edilən bənd bu miqdarı imperativ qaydada müəyyən edir: adətən 

qənaət edilən xərclər və gedişin başqa şəxslərə satılması nəticəsində adətən 

əldə olunan mümkün gəlir nəzərə alınmaqla, müqavilədə hər nəqliyyat növü 

üçün kompensasiya kimi daşımanın dəyərindən faiz dərəcəsi müəyyənləşdirilə 

bilər. Əvvəla, adətən qənaət edilən xərclər və gedişin başqa şəxslərə satılması 

nəticəsində adətən əldə olunan mümkün gəlirin nəzərə alınması qeyri-
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müəyyən olan ―adətən‖ sözünə görə yalnız tövsiyə kimi qəbul olunmalıdır və 

bu müddəanın hüquqi əhəmiyyəti yoxdur. Digər tərəfdən isə, kompensasiyanın 

mütləq olaraq daşımanın dəyərindən faiz dərəcəsi kimi müəyyənləşdirilməsi 

tələbi də məqsədəuyğun deyil. Belə çıxır ki, müqavilədən kompensasiyanın 

konkret miqdarı müəyyən edilə bilməz. Hesab edirik ki, bu, mülki hüquq 

subyektlərinin iradə sərbəstliyi prinsipinə (MM-nin 6.1.2-ci maddəsi) ziddir. 

 

Maddə 846. Sərnişin daşınmasının həyata keçirilməsi və 

daşıyıcının məsuliyyəti 

 

846.1. Daşıyıcı daşımanı müqaviləyə, sərnişinlərin müdafiəsi üçün 

qüvvədə olan göstərişlərə və sərnişin nəqliyyat vasitələrinin istismarı 

qaydalarına uyğun həyata keçirməlidir. Əgər daşıma müqaviləsində 

xüsusi müddəalar yoxdursa, adi nəqliyyat növləri üçün yolun həmin 

hissəsində qüvvədə olan adi şərtlər razılaşdırılmış şərtlər sayılır. Əgər 

daşıma bu tələbləri təmin etmirsə, qüsurla həyata keçirilmiş sayılır. 

846.2. Daşıma hər hansı qüsurla həyata keçirildikdə, sərnişinin, 

əgər o həmin qüsur barəsində dərhal daşıyıcıya bildiriş vermişsə və 

daşıyıcı qüsuru dərhal aradan qaldırmamışsa, aşağıdakı hüquqları 

vardır: 

846.2.1. daşımanın dəyərinin ağlabatan dərəcədə aşağı salınmasını 

tələb etmək; 

846.2.2. əgər daşıma qüsur nəticəsində xeyli pisləşmişsə və ya bu 

qüsura görə daşıyıcı üçün aşkar olan vacib əsaslar üzrə sərnişinə məqbul 

deyildirsə, gələcək üçün daşıma müqaviləsinin ləğv olunduğunu bəyan 

etmək. 

846.3. Əgər müqavilə bu Məcəllənin 846.2.2-ci maddəsinə uyğun 

ləğv edilərsə, sərnişin özünü təhlükəyə məruz qoymayacağı ən yaxın 

yerdə nəqliyyat vasitəsini tərk edə bilər. Bu halda daşıyıcı daşımanın 

şərtləşdirilmiş dəyərinin daşımanın icra edilməmiş hissəsinə uyğun 

qismini almaq hüququnu itirir. Əgər göstərilmiş nəqliyyat xidmətləri 

müqavilənin ləğvi nəticəsində sərnişin üçün maraq doğurmursa, daşıyıcı 

daşımanın qalıq dəyərini almaq hüququnu da itirir. 

846.4. Əgər daşıyıcıya bildirilmiş daşıma qüsuru daşıyıcının 

cavabdeh olduğu hallardan irəli gəlmişdirsə, sərnişin daşıma 

müqaviləsinin icra edilməməsi nəticəsində dəyən zərər üçün əlavə 

kompensasiya tələb edə bilər. 

 

 1. Şərh edilən maddə daşıyıcının daşımanı həyata keçirməsi üzrə 

vəzifə və məsuliyyətini müəyyən edir. 

 



 346 

2. Şərh edilən maddədə qeyd edilməsə də, daşıyıcı ilk növbədə 

daşımanı vaxtında həyata keçirməlidir. ―Nəqliyyat haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 12-ci maddəsinə uyğun olaraq daşıyıcı sərnişini 

və baqajı ayrı-ayrı nəqliyyat növləri üzrə məcəllələr, nizamnamələr, daşıma 

qaydalarına dair normativ hüquqi aktlar və müqavilələr ilə müəyyən edilmiş 

müddətdə təyinat məntəqəsinə çatdırmalıdır. 

Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 141-ci 

maddəsinə əsasən sərnişinin daşınması aşağıdakı müddətləri əhatə edir: 

1) sərnişinə və kayut baqajına münasibətdə – sərnişinin və onun kayut 

baqajının gəmidə olduğu müddəti, gəmiyə minmə və gəmini tərketmə 

müddətini, habelə sərnişinin su yolu ilə sahildən gəmiyə və gəmidən sahilə 

çatdırılması müddətini – əgər belə daşınma biletin qiymətinə daxildirsə və ya 

bu yardımçı daşınma üçün nəqliyyat vasitəsini daşıyıcı veribsə. Sərnişinin 

dəniz vağzalında, körpüdə və ya hər hansı bir başqa liman qurğusunda olduğu 

müddət daşınma müddətinə daxil edilmir; 

2) kayut baqajına münasibətdə – əgər baqaj daşıyıcı, onun işçisi və ya 

agenti tərəfindən qəbul edilib və sərnişinə təhvil verilməyibsə, sərnişinin 

dəniz vağzalında, körpüdə və ya hər hansı bir liman qurğusunda olduğu 

müddət daşınma müddətinə daxil edilir; 

3) kayut baqajı olmayan digər baqaja münasibətdə – baqaj daşıyıcı, 

onun işçisi və ya agenti tərəfindən sahildə, yaxud gəmidə qəbul edildiyi andan 

daşıyıcının, onun işçisinin və ya agentinin baqajı sərnişinə verdiyi ana kimi 

keçən müddəti. 

 

3. Daşıyıcının vəzifələrinin müəyyən edilməsi üçün sərnişinin də 

hüquqları əsasdır. Belə ki, ―Nəqliyyat haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 13-cü maddəsinə görə sərnişinlər aşağıdakı əsas hüquqlardan 

istifadə edə bilərlər: 

1) sərnişin daşımaları üçün açılmış istənilən marşrut üzrə istənilən 

nəqliyyat növünə bilet almaq;  

2) alınmış biletə uyğun yerlə təmin edilmək;  

3) müvafiq normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş yaş həddində 

olan uşaqları pulsuz və ya digər şərtlərlə aparmaq; 

4) müəyyən edilmiş normalar həddində özləri ilə pulsuz əl yükü 

aparmaq;  

5) tarifə uyğun daşımaya baqaj təhvil vermək;  

6) üzürsüz səbəbdən daşımanın göstərilən vaxtdan gec başa 

çatdırılmasına görə kompensasiya almaq;  

7) daşıma başlayana qədər bileti təhvil verib, daşımanı həyata keçirən 

nəqliyyat müəssisəsindən (daşıyıcıdan) ödənilmiş məbləği geri almaq. 
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Daşıyıcının qaytardığı məbləğin miqdarı, qaytarma və kompensasiya 

verilməsi qaydaları ayrı-ayrı nəqliyyat növləri üzrə normativ hüquqi aktlarla 

müəyyən edilir. 

Daşımanı davam etdirməkdən imtina edən daşıyıcı sərnişinin təyinat 

məntəqəsinə çatdırılmasını öz hesabına təmin etməli, yaxud müqavilənin 

pozulması nəticəsində sərnişinə vurulmuş bütün zərəri ödəməlidir. 

Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 54.1-ci 

maddəsinə görə isə gəmi kapitanının fikrincə gəmi məhv olmaq qarşısın-

dadırsa, gəmi kapitanı sərnişinlərin xilas edilməsi üçün bütün tədbirləri 

gördükdən sonra gəmi heyətinin üzvlərinə gəmini tərk etməyə icazə verir. 

―Avtomobil nəqliyyatı haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 31-ci maddəsinə uyğun olaraq sərnişin aşağıdakı əsas hüquqlara 

malikdir: 

1) marşrut üzrə gediş bileti əldə etmək, avtonəqliyyat vasitəsinin 

salonunda biletdə göstərilmiş yeri, biletdə yer göstərilmədikdə isə boş yeri 

tutmaq və gedişi həyata keçirmək; 

2) müntəzəm avtobus marşrutlarında ayrıca yer tutmadan, gediş haqqı 

ödəmədən 5 yaşına qədər bir uşağı özü ilə aparmaq; 

3) müvafiq normalar həddində özü ilə ödənişsiz əl yükünü aparmaq; 

4) çəkisi və ölçüləri müəyyən edilmiş normalardan artıq olmayan 

baqaj aparmaq; 

5) real dəyərindən yüksək olmamaqla baqajın qiymətini elan etmək; 

6) daşınma üçün təqdim olunan avtonəqliyyat vasitəsilə gediş tarifi 

alınmış gediş sənədinin (biletin) qiymətindən yüksək olarsa, gedişi əvvəl əldə 

olunmuş gediş bileti ilə əlavə pul ödəmədən həyata keçirmək; 

7) daşıyıcı daşınma haqqı sərnişinin aldığı gediş sənədinin (biletin) 

qiymətinə nisbətən aşağı olan avtonəqliyyat vasitəsi istifadə edərsə, gediş 

sənədini (bileti) qaytarmaq və ya gediş üçün faktiki ödədiyi məbləğlə bu halda 

ödənilməli məbləğ arasındakı fərqi geri alaraq gedişi həyata keçirmək; 

8) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul 

olunmalı olan «Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması 

Qaydaları» ilə müəyyən olunmuş qaydada gediş sənədini (bileti) geri 

qaytarmaq və ödənilmiş pulun tam məbləğini və ya müvafiq hissəsini geri 

almaq; 

9) daşıyıcının təqsiri üzündən vurulmuş zərərə və ziyana görə 

kompensasiya almaq. 

Həmin Qanunun 32-ci maddəsi həmçinin sərnişinin əsas vəzifələrini 

də müəyyən edir: 

1) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul 

olunmalı olan «Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması 

Qaydaları»na, habelə sərnişin daşımalarını tənzimləyən digər normativ 
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hüquqi aktların tələblərinə riayət etmək, daşıyıcı ilə bağlanmış müqavilənin 

şərtlərini yerinə yetirmək; 

2) öz təqsiri üzündən daşıyıcıya və digər şəxslərə vurulmuş zərərin 

əvəzini ödəmək; 

3) gediş sənədini (bileti) almaq, gediş haqqını vaxtında və tam həcmdə 

ödəmək və gediş müddətində gedişə hüquq verən müvafiq sənədlərə malik 

olmaq; 

4) müəyyən edilmiş hallarda baqaj və əl yükünün daşınmasına görə 

daşınma haqqını ödəmək. 

 

4. Daşıyıcının məsuliyyəti ―Nəqliyyat haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda da geniş təsbit edilmişdir. Belə ki, Qanunun 16-cı 

maddəsinə əsasən daşıyıcı sərnişinin təhlükəsizliyini, ona lazımi xidmət 

şəraitinin yaradılmasını, təhvil aldığı baqajın, yükün vaxtında daşınmasını və 

qorunmasını təmin etməlidir. Daşımaların yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar öz 

vəzifələrini (öhdəliklərini) icra etmədikdə, daşıyıcı həmin Qanunla, ayrı-ayrı 

nəqliyyat növləri üzrə məcəllələrlə, nizamnamələrlə və digər normativ hüquqi 

aktlarla, həmçinin daşıma müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada maddi 

məsuliyyət daşıyır. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamış hallarda, daşıyıcının 

maddi məsuliyyətinin məhdudlaşdırılması və ya götürülməsi haqqında 

müştərilərlə əldə etdiyi razılaşmalar etibarsız hesab edilir. 

Şəhər və şəhərətrafı daşımalar istisna olmaqla sərnişin daşımaları üzrə 

elan olunmuş reyslərin cədvəlində və ya müqavilədə müəyyən edilmiş reyslərin 

təxirə salınması və ya pozulması daşıyıcının təqsiri üzündən baş veribsə, o 

müvafiq normativ hüquqi aktlarda, ayrı-ayrı nəqliyyat növləri üzrə 

məcəllələrdə, nizamnamələrdə, habelə müqavilədə müəyyən edilmiş qaydada 

sərnişin qarşısında maddi məsuliyyət daşıyır. Sərnişin daşımalarının pozulması 

qarşısıalınmaz qüvvənin təsiri nəticəsində, sərnişinlərin həyat və sağlamlığına 

təhlükə yaranması, yaxud daşıyıcıdan asılı olmayan digər səbəblərdən baş 

verdiyi sübut edilərsə, daşıyıcı maddi məsuliyyət daşımaqdan azad olunur. 

Nəqliyyat vasitəsinin yola düşməsi ləngidildiyinə görə sərnişin 

daşımadan imtina edərsə, daşıyıcı sərnişinin ödədiyi gediş haqqını ona tam 

həcmdə qaytarmalıdır. Sərnişin daşımaları üzrə reyslərin 8 saat və ondan artıq 

müddətdə gecikdirilməsi zamanı daşıyıcı öz hesabına sərnişinləri 

mehmanxanada yerlə və yeməklə təmin etməlidir. Sərnişinin tələbi ilə 

daşımanın gecikdirilməsi, yaxud reysin dəyişdirilməsi barədə ona rəsmi sənəd 

verilir və ya biletdə müvafiq qeydiyyat aparılır. 

Qanunun 18-ci maddəsinə əsasən isə daşıyıcı sərnişindən baqajı 

daşımaya qəbul etdiyi andan onu sərnişinə təhvil verənə qədər həmin yükün 

və ya baqajın qorunmasını təmin etməlidir. Baqajın itməsinin, əskik 

çıxmasının və zədələnməsinin (xarab olmasının) daşıyıcının təqsiri olmadan 
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(Qanunda göstərilir ki, MM ilə müəyyən edilmiş hallarda daşıyıcıdan asılı 

olmayan səbəblərdən, halbuki MM-də konkret bu hal üçün belə müddəalar 

yoxdur) baş verdiyi sübut edilmədikdə, daşıyıcı müvafiq normativ hüquqi 

aktlarda, ayrı-ayrı nəqliyyat növləri üzrə məcəllələrdə, nizamnamələrdə və ya 

müqavilədə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyır. 

Müvafiq normativ hüquqi aktlarda, ayrı-ayrı nəqliyyat növləri üzrə 

məcəllələrdə, nizamnamələrdə və ya müqavilədə başqa qayda nəzərdə 

tutulmadıqda, daşıyıcı baqajın daşınması zamanı sərnişinə vurulmuş zərəri 

aşağıdakı miqdarda ödəyir: 

1) baqaj itirildikdə, yaxud əskik çıxdıqda – müvafiq olaraq itirilmiş, 

yaxud əskik çıxmış baqajın dəyəri miqdarında;  

2) baqaj zədələndikdə – onun dəyərinin azaldığı məbləğ miqdarında, 

zədələnmiş (xarab olmuş) baqajı bərpa etmək mümkün olmadıqda isə – onun 

tam dəyəri miqdarında;  

3) qiyməti elan olunmaqla daşınmaya təhvil verilmiş baqaj itirildikdə – 

həmin baqajın elan olunmuş qiyməti miqdarında. Daşıyıcı həmin baqajın 

həqiqi dəyərinin elan olunmuş qiymətindən aşağı olduğunu sübut etdikdə isə 

baqajın həqiqi dəyəri miqdarında. 

Yuxarıda göstərilən hallarda mübahisə yarandıqda baqajın həqiqi 

dəyərinin müəyyən edilməsi üçün onların daşıma müqaviləsində göstərilmiş 

dəyəri, yük göndərənin daşıma haqqının ödənilməsinə dair sənədi əsas 

götürülə bilər. Daşıma müqaviləsində baqajın dəyəri göstərilmədikdə, habelə 

ona dair hesablaşmalar bank vasitəsi ilə həyata keçirilmədikdə isə müqayisə 

edilə bilən analoji malların zərərin ödənildiyi mövcud tarixə olan dəyəri əsas 

kimi istifadə oluna bilər. 

Daşıyıcı baqajın itirilməsi, əskik çıxması və ya zədələnməsi (xarab 

olması) ilə əlaqədar müəyyən edilmiş zərəri ödəməklə yanaşı, həmin baqajın 

daşınmasına görə alınmış, daşıma haqqını da (əgər bu haqq baqajın dəyərinə 

daxil deyilsə) müştəriyə qaytarır. 

Daşıyıcının və ya müştərinin maddi məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün 

əsas ola bilən hallar müəyyən edilmiş qaydada tərtib olunan sənədlərlə 

(kommersiya aktı, ümumi formalı akt və ya i.a.) təsdiq olunur və daşıma ilə 

əlaqədar mübahisələrin həlli üçün məhkəməyə təqdim oluna bilər. 

Qanunun 20-ci maddəsinə müvafiq olaraq əgər qanunvericilikdə daha 

yüksək məsuliyyət nəzərdə tutulmayıbsa, daşıma zamanı sərnişinin səhhətinə 

vurulmuş ziyanın və ya onun ölümünün qarşısıalınmaz qüvvə və ya sərnişinin 

öz qəsdi nəticəsində törədilməsi sübut edilmədikdə, daşıyıcı qanunvericilikdə 

müəyyən edilmiş qaydada maddi məsuliyyət daşıyır. 

 

5. Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 145-ci 

maddəsinə əsasən sərnişinə zərərin vurulmasına səbəb olmuş hadisə xidməti 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Local%20Settings/Temp/3830


 350 

vəzifələri (səlahiyyətləri) hüdudunda hərəkət edən daşıyıcının, onun 

işçilərinin və ya agentlərinin təqsiri üzündən baş vermişdirsə, daşıyıcı 

sərnişinin ölümünə və ya sağlamlığının pozulmasına, habelə sərnişinin 

baqajının itirilməsinə və ya zədələnməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Sərnişinin 

baqajının itirilməsi və ya zədələnməsi baqajın daşındığı və ya daşınmalı 

olduğu gəminin gəlməsindən sonra baqajın ağlabatan müddətdə sərnişinə 

verilməməsi nəticəsində vurulmuş zərəri də əhatə edir. Sərnişinə zərərin 

vurulmasına səbəb olmuş hadisənin sərnişinin və onun baqajının daşınması 

zamanı baş verməsini, habelə vurulmuş zərərin miqdarını sübuta yetirmək 

vəzifəsi iddiaçının üzərinə düşür. 

Sərnişinin ölümü və ya sağlamlığının pozulması, yaxud onun kayut 

baqajının itirilməsi və ya zədələnməsi gəminin qəzaya uğraması, toqquşması, 

gəminin saya oturması, gəmidə partlayış və ya yanğın nəticəsində baş 

verdikdə, bu halda öz vəzifələri (səlahiyyətləri) hüdudunda hərəkət edən 

daşıyıcının, onun işçilərinin və ya agentlərinin təqsirli olması sübuta 

yetirilməyibsə, onda onlar təqsirli güman edilir. Bu qayda baqajın itirilməsinə 

və ya zədələnməsinə səbəb olan hadisənin xarakterindən asılı olmayaraq, 

kayut baqajı olmayan digər baqaja da şamil edilir. Digər hallarda təqsiri 

sübuta yetirmək vəzifəsi iddiaçının üzərinə düşür. 

Həmin Məcəllənin 146-cı maddəsinə müvafiq olaraq sərnişinin 

daşınması və ya onun bir hissəsinin icrası faktiki daşıyıcıya həvalə edildikdə, 

daşıyıcı bu fəslin qaydalarına müvafiq olaraq sərnişinin bütün daşınmasına 

görə məsuliyyət daşıyır. Bununla belə, faktiki daşıyıcının, sərnişin 

daşınmasında yaranan münasibətlərdə bu fəsildə müəyyən edilmiş qaydalarda 

nəzərdə tutulmuş vəzifələri və hüquqları vardır. Faktiki daşıyıcının icra etdiyi 

sərnişin daşınmasından yaranan münasibətlərdə daşıyıcı, vəzifələri 

(səlahiyyətləri) hüdudlarında hərəkət edən faktiki daşıyıcının, onun işçilərinin 

və ya agentinin hərəkətləri və ya hərəkətsizliyinə görə məsuliyyət daşıyır. 

Faktiki daşıyıcının üzərinə bu fəsildə müəyyən edilmiş qaydalarda 

nəzərdə tutulmayan öhdəliklərin qoyulması və ya bu fəsildə verilmiş 

hüquqlardan imtinası haqqında hər hansı bir saziş faktiki daşıyıcı üçün, yalnız 

onun özü buna yazılı razılıq verdikdə, qüvvədə olur. Daşıyıcı və faktiki daşıyıcı 

məsuliyyət daşıyırlarsa, onların məsuliyyəti birlikdə qəbul olunur. Bu qaydalar 

daşıyıcının və faktiki daşıyıcının bir-birinə reqres hüququna toxunmur. 

 

846.1. 

 

1. Sərnişin daşınmasının keyfiyyəti ilk növbədə müqavilə ilə müəyyən 

olunur. Bununla yanaşı daşıma sərnişinlərin müdafiəsi üçün qüvvədə olan 

göstərişlərə (məsələn, yol hərəkəti qaydalarına) və sərnişin nəqliyyat 

vasitələrinin istismarı qaydalarına uyğun həyata keçirməlidir. Daşıma 
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müqaviləsində xüsusi müddəalar yoxdursa, adi nəqliyyat növləri üçün yolun 

həmin hissəsində qüvvədə olan adi şərtlər razılaşdırılmış şərtlər sayılır. 

Daşıma bu tələbləri təmin etmirsə, qüsurla həyata keçirilmiş sayılır. 

 

2. ―Nəqliyyat haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 22-

ci maddəsinə əsasən nəqliyyat müəssisələri və daşıyıcılar sərnişinlərin həyat, 

səhhət və əmlakının təhlükəsizliyini, nəqliyyat vasitələrinin hərəkətlərinin 

təhlükəsizliyini, həmçinin ətraf mühitin mühafizəsini təmin etməyə 

borcludurlar. Nəqliyyat vasitələri, yollar, habelə nəqliyyatın işini təmin edən 

müvafiq texniki vasitələr (işlər, xidmətlər) dövlət standartları ilə müəyyən 

edilmiş insanın həyatı, səhhəti və əmlakının təhlükəsizliyinə dair məcburi 

tələblərə uyğun olmalıdırlar. 

Üzərində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti və yükləmə-boşaltma işləri 

həyata keçirilən nəqliyyat obyektləri (stansiya, liman, avtovağzal, aeroport, 

avtonəqliyyat terminalı, su yolları və dəmiryol xətləri) ərazilərinin hissələri 

yüksək təhlükəli zonalar sayılır. Belə zonalarda kənar şəxslərin olması 

qadağandır. Nəqliyyatın fəaliyyəti prosesində ətraf mühitin və əhalinin 

təhlükəsizliyinə zəmanət verən, atmosfer havasının, torpaqların, suyun, bitki 

və heyvanlar aləminin çirklənmədən qorunmasını, təbii ehtiyatların səmərəli 

istifadəsini və istehsalını təmin ekoloji norma və qaydalara əməl olunmalıdır. 

 

3. ―Aviasiya haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 50-ci 

maddəsinə əsasən daşıyıcı sərnişinin ölümü və ya bədən xəsarəti alması 

nəticəsində dəymiş ziyana görə məsuliyyət daşıyır, bu şərtlə ki, həmin hadisə 

hava gəmisinin bortunda və ya sərnişinin hava gəmisinə minməsi, yaxud onu 

tərk etməsi zamanı baş vermişdir. Daşıyıcının sərnişinin həyat və 

sağlamlığına vurulan zərərə görə məsuliyyəti Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyi və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə 

müəyyənləşdirilən hədlə məhdudlaşdırılır: 

1) zərər hissə-hissə ödənilirsə, ödəmələrin ümumi məbləği məsuliyyət 

həddini aşmamalıdır; 

2) əgər daşımanın yalnız bir hissəsi Azərbaycan Respublikasına 

mənsub olan daşıyıcı tərəfindən həyata keçirilərsə, bu daşıyıcının məsuliyyəti 

ümumi məsuliyyət həddini aşmamaqla, yalnız həyata keçirdiyi daşıma 

hissəsinə tətbiq edilir. Sərnişinlər daşıyıcı ilə bu maddədə göstərilən 

məsuliyyət həddindən daha yüksək məsuliyyət həddi barədə razılığa gələ 

bilərlər. 

Qeydə alınmış baqaj daşındığı müddətdə baqajın itirilməsi (əgər baqaj 

daşıyıcı tərəfindən daşıma üçün qəbul edildikdən sonra qanunvericilikdə və 

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə 

müəyyən olunmuş müddətdə çatdırılmayıbsa), məhv edilməsi və ya 
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zədələnməsi nəticəsində vurulan zərərə görə məsuliyyət daşıyıcının üzərinə 

düşür. Daşıyıcının, sərnişinin baqajının itirilməsinə və ya əskik gəldiyinə görə 

məsuliyyəti qeydiyyata alınmış baqajın, o cümlədən sərnişinlə birlikdə hava 

gəmisinin salonunda olan əşyaların (şəxsi əşyalar və qeydiyyatdan keçmədən 

hava gəmisinin salonunda aparılmasına icazə verilən baqaj da daxil olmaqla) 

hər kiloqramı üçün Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 

müqavilələrlə müəyyənləşdirilən hədlə məhdudlaşdırılır. 

Əgər beynəlxalq hava xətlərində Azərbaycan Respublikasına mənsub 

olan daşıyıcılar tərəfindən daşımaya qəbul edilən baqaj onun bəyan edilmiş 

dəyəri ilə daşıyıcıya təqdim edilmişdirsə, daşıyıcı bəyan edilmiş dəyərin 

həqiqi zərərdən yüksək olduğunu sübut etməsə, məsuliyyət bəyan edilmiş 

dəyər həddində müəyyənləşdirilir. Azərbaycan Respublikasının daxili hava 

xətlərində Azərbaycan Respublikasına mənsub olan daşıyıcılar tərəfindən 

daşımaya qəbul edilən, dəyəri bəyan olunmadan qeydiyyata alınmış baqaja 

görə daşıyıcının məsuliyyəti qeydiyyata alınmış baqajın həqiqi dəyəri 

miqdarında müəyyən edilməklə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təyin 

etdiyi həddi aşmamalıdır. 

Qeydiyyata alınmış baqajın bir hissəsinin itirildiyi, zədələndiyi, əskik 

gəldiyi, yaxud təyinat məntəqəsinə vaxtında çatdırılmadığı hallarda, 

daşıyıcının məsuliyyətinin həcmi müəyyən edilərkən, yalnız ümumi çəkisi 

nəzərə alınır. İçərisindəki əşyalar da daxil olmaqla, belə bağlamanın 

(bağlamaların) itirilməsi, zədələnməsi, əskik gəlməsi və ya təyinat yerinə 

vaxtında çatdırılmaması müvafiq baqaj qəbzinə daxil edilmiş digər 

bağlamaların və onların içərisindəkilərin dəyərinə təsir göstərdikdə, 

məsuliyyət həcmi müəyyən edilərkən, bütün bağlamaların ümumi çəkisi 

nəzərə alınır. Sərnişinlər bu məsuliyyət həddindən daha yüksək məsuliyyət 

həddi barədə daşıyıcı ilə razılığa gələ bilərlər. 

Hava daşımasında hər hansı gecikmə səbəbindən sərnişinlərə, 

qeydiyyata götürülmüş baqaja dəymiş zərərə görə məsuliyyət daşıyıcının 

üzərinə düşür. Daşıyıcı, zərərin qarşısının alınması üçün özü və ya onun 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təyin edilmiş nümayəndələri bütün 

tədbirlərin görüldüyünü və ya belə tədbirlərin görülməsi üçün onların heç bir 

imkanının olmamasını sübut etdikdə, məsuliyyətdən azad olunur. 

 

4. ―Avtomobil nəqliyyatı haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 33-cü maddəsinə əsasən avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin 

daşınmasını yerinə yetirən daşıyıcı aşağıdakı əsas hüquqlara malikdir: 

1) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul 

olunmalı olan «Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması 

Qaydaları»nın, habelə Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi 
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aktlarının tələblərinə və daşınma müqaviləsinin şərtlərinə riayət edilməsini 

sərnişindən tələb etmək; 

2) avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşınmasına görə daşınma haqqını 

almaq; 

3) qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, daşınma 

haqqını təyin etmək; 

4) sərnişinin təqsiri üzündən vurulmuş zərərin ödənilməsini 

Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktlarına və müqavilə şərtlərinə 

uyğun olaraq ondan tələb etmək; 

5) Qanunun 36-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda sərnişin 

daşınması üzrə müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsindən imtina etmək; 

6) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul 

olunmalı olan «Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması 

Qaydaları» ilə nəzərdə tutulmuş digər hüquqlara malik olmaq. 

Qanunun 34-cü maddəsinə uyğun olaraq avtomobil nəqliyyatı ilə 

sərnişin daşımalarının yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar daşıyıcının əsas 

vəzifələri aşağıdakılardır: 

1) sərnişin və baqaj daşımalarını Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabineti tərəfindən qəbul olunmalı olan «Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və 

baqaj daşınması Qaydaları»na, habelə Azərbaycan Respublikasının digər 

normativ hüquqi aktlarının tələblərinə uyğun olaraq yerinə yetirmək; 

2) sərnişinlərin hüquqlarının təmin olunmasını və Azərbaycan 

Respublikasının normativ hüquqi aktları ilə nəzərdə tutulmuş hallarda və 

qaydada sərnişinlərin icbari sığortalanmasını təşkil etmək; 

3) daşınmanın şərtləri və yerinə yetirilməsi qaydaları haqqında 

sərnişinlərə zəruri məlumatlar vermək; 

4) yol hərəkətinin və daşımaların təhlükəsizliyini təmin etmək, ekoloji 

və sanitar normalara riayət etmək; 

5) daşınma üzrə öhdəlikləri icra etmədikdə və ya lazımi qaydada icra 

etmədikdə Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktlarına uyğun 

olaraq sərnişinlərə vurulmuş ziyanın əvəzini və zərəri ödəmək; 

6) texniki və ya digər səbəblərdən, o cümlədən, öz təqsiri üzündən 

daşınma dayandırıldıqda, öz hesabına sərnişinlərin təyinat məntəqəsinə 

çatdırılmasını təmin etmək. 

Qanunun 35-ci maddəsinə müvafiq olaraq daşıyıcı daşınma üçün qəbul 

edilmiş baqaja görə sərnişinə baqaj qəbzi verməlidir. Daşıma başa çatdıqdan 

sonra baqaj sərnişinə və ya baqajı almaq səlahiyyəti olan şəxsə baqaj qəbzi 

təqdim edildikdə verilir. Tələb olunmamış baqaj daşıyıcıda saxlanılır. 30 gün 

keçdikdən sonra tələb olunmamış baqaj Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabineti tərəfindən qəbul olunmalı olan «Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və 

baqaj daşınması Qaydaları» ilə müəyyən olunmuş qaydada satıla bilər. 
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Baqajın satılmasından sonrakı altı ay ərzində sərnişin və ya baqaj qəbzini 

təqdim edən şəxs onun satışı ilə əlaqədar çəkilmiş xərclər çıxılmaqla, baqajın 

satılmasından daşıyıcının əldə etdiyi məbləği almaq hüququna malikdir. 

Qanunun 36-cı maddəsinə görə aşağıdakı hallarda avtomobil 

daşıyıcısının sərnişinləri daşımaqdan imtina etmək hüququ vardır: 

1) sərnişin avtonəqliyyat vasitəsində boş yer olmadıqda; 

2) sərnişin ictimai asayiş qaydalarını pozduqda; 

3) sərnişinin xəstə və ya sərxoş vəziyyətdə olması digər sərnişinlər 

üçün narahatlıq yaratdıqda; 

4) sərnişin daşınması qadağan edilmiş əşyaların və maddələrin olduğu 

baqajı və ya əl yükünü aparmaq niyyətində olduqda; 

5) sərnişin baqajın daşınmasına görə haqqı ödəmədikdə; 

6) sərnişində olan gediş sənədinin (biletin) yerinə yetirilən avtomobil 

daşınmasına uyğunsuzluğu aşkar edildikdə; 

7) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul 

olunmalı olan «Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması 

Qaydaları» ilə gediş haqqının bilavasitə daşınma prosesində ödənilməsi 

nəzərdə tutulduğu hallarda sərnişin gediş haqqını ödəmədikdə və ya tam 

ödəmədikdə; 

8) sərnişin Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən 

qəbul olunmalı olan «Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması 

Qaydaları»na əməl olunması barədə sürücünün və ya digər səlahiyyətli şəxsin 

qanuni tələblərini yerinə yetirməkdən imtina etdikdə. 

Qanunun 54-cü maddəsinə əsasən baqajın daşınma üçün qəbul edildiyi 

vaxtdan sərnişinə və ya digər səlahiyyətli şəxsə təhvil verilənədək 

itirilməsinin, əskik çıxmasının və ya zədələnməsinin (xarab olmasının) 

daşıyıcının təqsiri olmadan baş verdiyi sübut edilmədikdə, daşıyıcı məsuliyyət 

daşıyır. Daşıyıcı baqajın avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması zamanı vurulmuş 

zərəri aşağıdakı miqdarda ödəyir: 

1) baqaj itirildikdə, yaxud əskik çıxdıqda – müvafiq olaraq itirilmiş, 

yaxud əskik çıxmış baqajın dəyəri miqdarında; 

2) baqaj zədələndikdə (xarab olduqda) – onun dəyərinin azaldığı 

miqdarda, zədələnmiş baqajı bərpa etmək mümkün olmadıqda isə, onun tam 

dəyəri miqdarında; 

3) qiyməti elan olunmaqla avtomobil nəqliyyatı ilə daşınmaq üçün 

təhvil verilmiş baqaj itirildikdə – həmin baqajın elan olunmuş qiyməti 

miqdarında. Daşıyıcı həmin baqajın həqiqi dəyərinin elan olunmuş qiymətdən 

aşağı olduğunu sübut etdikdə isə – baqajın həqiqi dəyəri miqdarında. 

Baqajın həqiqi dəyərinin müəyyən edilməsi üçün onların daşınma 

müqaviləsində, yaxud hesablaşma sənədində göstərilmiş qiyməti əsas 

götürülür. Daşınma müqaviləsində baqajın qiyməti müəyyən edilmədikdə, 
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yaxud hesablaşma sənədi olmadıqda isə, analoji malların mövcud bazar 

qiyməti əsas kimi götürülür. Daşıyıcı baqajın itirilməsi, əskik çıxması və ya 

zədələnməsi (xarab olması) ilə əlaqədar müəyyən edilmiş zərəri ödəməklə 

yanaşı, həmin baqajın daşınmasına görə alınmış daşınma haqqını da (daşınma 

haqqı baqajın dəyərinə daxil olmadıqda) sərnişinə və ya səlahiyyəti olan digər 

şəxsə qaytarır. 

Qanunun 55-ci maddəsinə görə avtobusun yola düşməsinin, yaxud 

təyinat məntəqəsinə çatmasının gecikdirilməsinin (şəhərdaxili daşımalar 

istisna olmaqla) qarşısıalınmaz qüvvənin təsiri nəticəsində və ya daşıyıcıdan 

asılı olmayan digər səbəblərdən baş verdiyi sübut olunmadıqda, daşıyıcı 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul olunmalı olan 

«Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması Qaydaları» ilə 

müəyyən olunmuş qaydada və məbləğdə sərnişinə dəbbə pulunu ödəyir. 

Avtonəqliyyat vasitəsinin ləngiməsi səbəbindən sərnişinin daşımadan imtina 

etdiyi hallarda daşıyıcı (avtomobil nəqliyyatı ilə daşımaların təşkilatçısı) 

daşınma haqqını tam məbləğdə sərnişinə geri qaytarmalıdır. 

 

846.2. 

 

Daşıma qüsurla həyata keçirildikdə, sərnişin həmin qüsur barəsində 

dərhal daşıyıcıya bildiriş verməlidir. Öz növbəsində daşıyıcı həmin qüsuru 

dərhal aradan qaldırmalıdır (təbii ki, əgər bu mümkündürsə: məsələn, itirilmiş 

əl yükünün tapılması). Qüsur aradan qaldırılmadıqda və ya bu mümkün 

olmadıqda, sərnişinin aşağıdakı hüquqları vardır: 

1) daşımanın dəyərinin ağlabatan dərəcədə aşağı salınmasını tələb 

etmək; 

2) əgər daşıma qüsur nəticəsində xeyli pisləşmişsə və ya bu qüsura görə 

daşıyıcı üçün aşkar olan vacib əsaslar üzrə sərnişinə məqbul deyildirsə, gələcək 

üçün (konsensual) daşıma müqaviləsinin ləğv olunduğunu bəyan etmək. 
 

846.3. 
 

Daşıma qüsur nəticəsində xeyli pisləşdiyi və ya bu qüsura görə 

daşıyıcı üçün aşkar olan vacib əsaslar üzrə sərnişinə məqbul olmadığı halda 

gələcək üçün daşıma müqaviləsinin ləğv edilərsə, sərnişin özünü təhlükəyə 

məruz qoymayacağı ən yaxın yerdə nəqliyyat vasitəsini tərk edə bilər. Bu 

halda daşıyıcı daşımanın şərtləşdirilmiş dəyərinin daşımanın icra edilməmiş 

hissəsinə uyğun qismini almaq (alıbsa qaytarmalıdır) hüququnu itirir. Əgər 

göstərilmiş nəqliyyat xidmətləri müqavilənin ləğvi nəticəsində sərnişin üçün 

maraq doğurmursa, daşıyıcı daşımanın qalıq dəyərini almaq (alıbsa 

qaytarmalıdır) hüququnu da itirir, bu şərtlə ki, müqavilənin ləğvi fors-major 

halla bağlı deyil (Bax MM-nin 847.2-ci maddəsinin şərhinə). 
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846.4. 

 

MM-nin 846.3-cü maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) uyğun 

olaraq muzdun tam və ya qismən ödənilməməsi ilə yanaşı daşıyıcıya 

bildirilmiş daşıma qüsuru daşıyıcının cavabdeh olduğu hallardan irəli gəldiyi 

halda sərnişin daşıma müqaviləsinin icra edilməməsi nəticəsində dəyən 

zərərin əvəzinin də ödənilməsini daşıyıcıdan tələb edə bilər. 

 

Maddə 847. Sərnişin daşınmaları zamanı qarşısıalınmaz qüvvə 

 

847.1. Əgər daşıma müqaviləsinin bağlandığı məqamda 

qabaqcadan nəzərdə tutulması mümkün olmayan, nəqliyyat vasitəsinə 

texniki xidmət və onun istismarı ilə qarşılıqlı surətdə bağlı olmayan və 

ağlabatan ehtiyatlılıq şəraitində rəf edilməsi mümkün olmayan 

qarşısıalınmaz qüvvə ilə bağlı hadisənin kənarda baş verməsi nəticəsində 

daşıma xeyli çətinləşərsə, təhlükəyə məruz qalarsa və ya pisləşərsə, 

müqavilə həm daşıyıcı, həm də sərnişin tərəfindən ləğv edilə bilər. 

847.2. Müqavilənin ləğv edildiyi halda sərnişin özünü təhlükəyə 

məruz qoymayacağı ən yaxın yerdə nəqliyyat vasitəsini tərk edə bilər, 

daşıyıcı isə daşımanın şərtləşdirilmiş dəyərinin daşımanın icra edilməmiş 

hissəsinə uyğun qismini almaq hüququnu itirir. Müqavilənin iştirakçıları 

geriyə daşıma üçün əlavə xərcləri yarıbayarı çəkirlər. Qalan əlavə 

xərcləri sərnişin çəkir. 

 

 Daşımanın qüsurlu olması həmişə daşıyıcının təqsiri ucbatından baş 

vermir. Müvafiq qüsurlar fors-major hallardan (qarşısıalınmaz qüvvə) da irəli 

gələ bilər. Şərh edilən maddə məhz bu halları tənzimləyir. 

Şərh edilən maddə Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 651j maddəsini 

təkrarlayır (Bax bu paraqrafın giriş şərhinin 2-ci hissəsinə). 

 

847.1. 

 

1. Şərh edilən bənd sərnişin daşınması üçün fors-major halların 

mahiyyətini açıqlayır: daşıma müqaviləsinin bağlandığı məqamda qabaqcadan 

nəzərdə tutulması mümkün olmayan, nəqliyyat vasitəsinə texniki xidmət və 

onun istismarı ilə qarşılıqlı surətdə bağlı olmayan və ağlabatan ehtiyatlılıq 

şəraitində rəf edilməsi mümkün olmayan qarşısıalınmaz qüvvə. Bununla bağlı 

hadisənin kənarda baş verməsi nəticəsində daşıma xeyli çətinləşərsə, 

təhlükəyə məruz qalarsa və ya pisləşərsə, müqavilə həm daşıyıcı, həm də 

sərnişin tərəfindən ləğv edilə bilər. 
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2. Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 143-cü 

maddəsinə əsasən daşıyıcının aşağıda göstərilən ondan asılı olmayan hallarda 

dənizlə sərnişin daşınması müqaviləsinin icrasından imtina etmək hüququ 

vardır: 

1) gəminin ələ keçirilməsi təhlükəsini yaradan hərbi və ya digər 

əməliyyatlar; 

2) gəminin yola düşdüyü və ya təyinat məntəqəsinin blokadası; 

3) müqavilə tərəflərindən asılı olmayan səbəblərə görə müvafiq 

hakimiyyət orqanlarının sərəncamı ilə gəminin saxlanılması; 

4) gəminin dövlət ehtiyaclarının təmin edilməsinə cəlb olunması; 

5) gəminin məhv olması və ya güc tətbiq edilməklə ələ keçirilməsi; 

6) gəminin üzgüçülüyə yararsız hesab edilməsi. 

Daşıyıcı dənizlə sərnişin daşınması müqaviləsinin icrasından gəmi 

səfərə çıxanadək imtina etdikdə, sərnişinə gediş və baqajının daşınması üçün 

ödədiyi haqq tam həcmdə qaytarılır, səfərə çıxandan sonra imtina etdikdə isə – 

həmin haqq daşımanın icra olunmadığı məsafəyə mütənasib olaraq qaytarılır. 

Qeyd edilən hallar mövcud olduqda, dənizlə sərnişin daşınması 

müqaviləsinin icrasından imtina edən daşıyıcı öz hesabına sərnişinin tələbi ilə 

onu yola salındığı məntəqəyə çatdırmalı və ya sərnişinə onun çəkdiyi xərcləri 

ödəməlidir. 

Həmin Məcəllənin 144-cü maddəsinə uyğun olaraq əgər sərnişinin yola 

düşdüyü məntəqədə və ya təyinat məntəqəsində, yaxud daşınma marşrutunda 

təbii fəlakət, əlverişsiz sanitar-epidemioloji şərait, habelə daşıyıcıdan asılı 

olmayan və dənizlə sərnişin daşınması müqaviləsinin icrasını qeyri-mümkün 

edən digər hadisə və hallar nəticəsində zəruri olarsa, daşıyıcının gəminin yola 

düşməsini gecikdirmək, daşıma marşrutunu, sərnişinin minəcəyi və ya düşəcəyi 

məntəqəsini dəyişmək hüququ vardır. Bu hallarda daşıyıcı öz hesabına 

sərnişinin tələbi ilə onu yola düşdüyü məntəqəyə çatdırmalı və ya sərnişinə 

onun çəkdiyi xərcləri ödəməlidir. Bu qaydalar sərnişinin dənizlə sərnişin 

daşınması müqaviləsindən imtina etmək hüququna toxunmur. 

 

847.2. 

 

Fors-major halla əlaqədar müqavilənin ləğv edildiyi halda sərnişin 

özünü təhlükəyə məruz qoymayacağı ən yaxın yerdə nəqliyyat vasitəsini tərk 

edə bilər, daşıyıcı isə daşımanın şərtləşdirilmiş dəyərinin daşımanın icra 

edilməmiş hissəsinə uyğun qismini almaq (alıbsa qaytarmalıdır) hüququnu 

itirir. Beləliklə, sərnişin daşınması müqaviləsi fors-major halla əlaqədar ləğv 

edildikdə nəqliyyat xidməti sərnişin üçün artıq maraq doğurmadıqda belə 

(Bax MM-nin 846.3-cü maddəsinin şərhinə), muzdun müvafiq hissəsi sərnişin 



 358 

tərəfindən ödənilməlidir. Lakin eyni zamanda daşıyıcı geriyə daşıma üçün 

sərnişinin əlavə xərclərini ödəməlidir. 

 

Maddə 848. Sərnişinin pretenziyalarının ödənilməsi 

 

Sərnişin bu Məcəllənin 846-cı maddəsinə əsasən pretenziyaları 

daşıyıcıya müqavilədə nəzərdə tutulan daşımanın qurtarmasından ən 

geci bir ay keçənədək verməlidir. Müddət keçdikdən sonra sərnişin 

pretenziyaları yalnız həmin müddəti öz təqsiri olmadan gözləyə bilmədiyi 

halda verə bilər. Daşıyıcı sərnişinin pretenziyalarını qəbul etmədikdə 

onlar daşımanın qurtarmasından altı ay keçənədək ödənilir, bir şərtlə ki, 

məhkəmə qaydasında bundan da tez ödənilmiş olmasın. 

 

 

 1. Çox qarışıq maddədir. Hətta maddənin adı da qeyri-korrektdir: 

pretenziya necə ödənilə bilər?! Axı pretenziya mütləq olaraq pul tələbindən 

ibarət olmalı deyil! 

Maddənin adından da göründüyü kimi, söhbət sərnişinin daşımanın 

qüsurlarına dair (Bax MM-nin 846-cı maddədinin şərhinə) daşıyıcıya qarşı 

pretenziyaların irəli sürülməyindən gedir. Şərh edilən maddəyə görə belə 

pretenziya daşımanın qurtarmasından ən geci bir ay keçənədək verilməlidir. 

Həmin müddət keçdikdən sonra sərnişin pretenziyaları yalnız həmin müddəti 

öz təqsiri olmadan gözləyə bilmədiyi halda verə bilər. 

Məsələyə bu qədər diqqət yetirilməsi təəccüb doğurur. MM-nin digər 

müqavilə növlərində pretenziyaların verilmə qaydası və müddəti demək olar 

ki, tənzimlənmir. Ümumiyyətlə, yalnız MM-nin 373.4-cü maddəsinə uyğun 

olaraq xüsusi iddia müddətləri müəyyən edilərkən bəzən (məsələn, MM-nin 

715, 776 – Bax həmin maddənin şərhinə – və digər maddələri) prosessual 

məsələlərə toxunulur. Lakin iddia müddətləri ilə pretenziya arasında fərq 

böyükdür: Pretenziya hüququnu müddətlə məhdudlaşdırmağın mənası yoxdur, 

çünki hüququ pozulmuş tərəf iddia da qaldıra bilər. MM-nin 372.2-ci 

maddəsinə əsasən hüququ pozulmuş şəxsin iddiası ilə hüququn müdafiəsi 

üçün müddət iddia müddəti sayılır. 

Pretenziya üçün müddətin müəyyən edilməsi yalnız bir halda aktual 

ola bilər: əgər iddia qaldırmaqdan öncə pretenziyanın irəli sürülməsi qanunda 

vacib şərt kimi göstərilirsə (məsələn, Rusiya Federasiyasının Mülki 

Məcəlləsinin 797-ci maddəsində yük daşınması müqaviləsinə dair belə şərt 

mövcuddur). Şərh edilən halda isə belə şərt mövcud deyil. Deməli, sərnişin 

iddia qaldırmaq hüququnu saxlayır. ―Nəqliyyat haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 19-cu maddəsində də qeyd olunur ki, daşıyıcıya 

qarşı daşımadan törəyən iddianın məhkəməyə verilməsindən əvvəl, 
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qanunvericilikdə, ayrı-ayrı nəqliyyat növləri üzrə məcəllələrdə, 

nizamnamələrdə, digər normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş qaydada və 

müddətdə həmin daşıyıcıya tələb təqdim oluna bilər. Daşıyıcı təqdim olunan 

tələbə müəyyən edilmiş müddətdə baxıb, onun tamamilə və ya qismən təmin 

edilməsi və ya rədd edilməsi barədə tələbkara xəbər verməlidir. 

MM-nin 373.2-ci maddəsinə əsasən müqavilə tələbləri üzrə iddia 

müddəti üç ildir. Belə olduğu təqdirdə, təbii ki, sərnişin bir aylıq pretenziya 

müddətini buraxdıqda belə, bunda təqsirsiz olduğunu sübut etməkdə maraqlı 

olmayacaq və sadəcə iddia qaldıracaq. Bu isə şərh edilən maddənin müvafiq 

müddəasının hüquqi əhəmiyyətsizliyindən xəbər verir. 

 

2. Bəzi hallarda sərnişinin qüsur barədə bildiriş verməməsi qüsurun 

olmamasına dəlalət edir. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının Ticarət 

Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 151-ci maddəsinə əsasən aşağıda göstərilən hallarda 

sərnişin daşıyıcıya və ya onun agentinə yazılı bildiriş verməlidir: 

1) kayut baqajının zədələnməsi aşkar göründükdə – sərnişin gəmidən 

düşməzdən əvvəl və ya düşdüyü anda; 

2) digər baqajın zədələnməsi aşkar göründükdə – baqaj verilməzdən 

əvvəl və ya verildiyi anda; 

3) baqajın itirilməsi və ya zədələnməsi aşkar görünmədikdə – 

sərnişinin gəmidən düşdüyü gündən və ya baqajın verildiyi gündən, yaxud 

baqajın təhvil verilməli olduğu andan etibarən 15 gün ərzində. 

Baqaj alınan anda onun vəziyyəti daşıyıcı ilə birlikdə müayinə 

edildikdə və ya yoxlandıqda yazılı bildirişin verilməsi tələb olunmur. 

Sərnişin müvafiq tələbi yerinə yetirmədikdə hesab olunur ki, əks hal 

sübuta yetirilməyibsə, sərnişin baqajını zədələnməmiş alıb. 
 

3. Şərh edilən maddənin sonuncu cümləsi ümumiyyətlə anlaşılmazdır: 

daşıyıcı sərnişinin pretenziyalarını qəbul etmədikdə onlar daşımanın 

qurtarmasından altı ay keçənədək ödənilir, bir şərtlə ki, məhkəmə qaydasında 

bundan da tez ödənilmiş olmasın. Əvvəla, daşıyıcı sərnişinin pretenziyalarını 

qəbul etmədiyi halda altı ay ərzində onları necə ―ödəyir‖ (tutaq ki, söhbət pul 

tələbindən gedir)? Digər tərəfdən isə, əgər məsələ məhkəmədə həll olunursa, 

pretenziya müddətinin bura nə dəxli var? Əfsuslar olsun ki, MM-nin bir sıra 

müddəaları kimi, bu maddə də dolaşıq və tamamilə mənasızdır. 
 

4. Əslində, şərh edilən maddə Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 651g 

maddəsini təkrarlamalı idi (Bax bu paraqrafın giriş şərhinin 2-ci hissəsinə). 

Lakin cəhd çox uğursuz alınmışdır. Həmin maddəyə görə bir aylıq müddət 

həqiqətən turistin turist xidmətlərinin təşkilatçısına pretenziyaların 

bildirilməsi müddətidir. Altı aylıq müddət isə doğrudan da iddia müddətidir. 

Nə qədər təəssüflü olsa da, şərh edilən maddədən bu nəticəyə gəlmək olmur. 
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Maddə 849. Daşıyıcının məsuliyyətinin məhdudlaşdırılması 

 

849.1. Əgər daşıyıcının ayrı-ayrı və ya bütün nəqliyyat 

xidmətlərinə qanuni və ya rəsmi göstərişlər və ya beynəlxalq 

konvensiyalar tətbiq edilirsə və bu göstərişlərə və konvensiyalara görə 

zərərin əvəzinin ödənilməsi hüququ yalnız müəyyən şərtlər və ya 

məhdudiyyətlər olduqda əmələ gəlirsə və ya həyata keçirilə bilirsə, yaxud 

müəyyən şərtlər olduqda istisna edilirsə, daşıyıcı sərnişin qarşısında 

həmin göstərişlərə yalnız onları yerinə yetirdiyi halda istinad edə bilər. 

849.2. Bütün digər hallarda daşıyıcı sərnişinlə razılaşmaya əsasən 

öz məsuliyyətini daşımanın dəyərinin üç misli ilə məhdudlaşdıra bilər, bu 

şərtlə ki, sərnişinə zərər qəsdən və ya kobud ehtiyatsızlıq üzündən 

vurulmasın və ya sərnişin üçün yaranmış zərərə görə daşıyıcı yalnız onun 

xidmətində olmayan başqa şəxsin təqsiri nəticəsində məsuliyyət daşısın. 

 

 Sərnişin daşıyan təşkilatlar mülki dövriyyənin mühüm subyektlərindən 

biridir. Daşıma ilə əlaqədar onların tam məsuliyyət daşıması müəyyən 

hallarda onları maliyyə baxımdan çətin vəziyyətə qoya bilər. Bu isə öz 

növbəsində iqtisadiyyata ağır zərbə ola bilər. Bu baxımdan bəzən milli və 

beynəlxalq qanunvericilik sərnişin daşıyıcılarının məsuliyyətini müəyyən 

hədlə məhdudlaşdırır. Şərh edilən maddə də məhz bu məsələyə həsr olunub. 

Şərh edilən maddə əsasən Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 651h 

maddəsini təkrarlayır (Bax bu paraqrafın giriş şərhinin 2-ci hissəsinə). Lakin 

burada müəyyən xətalara yol verilmişdir. 
 

849.1. 
 

1. Daşıyıcının ayrı-ayrı və ya bütün nəqliyyat xidmətlərinə 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə (burada ―qanuni‖ sözünü 

qanun, ―rəsmi‖ sözünü isə digər normativ-hüquqi akt kimi başa düşmək 

lazımdır, amma təbii ki, belə terminlər qanunvericilik texnikası kontekstində 

qeyri-korrektdir) göstərişlər və ya beynəlxalq müqavilələr (şərh edilən 

bənddəki ―konvensiya‖ sözü çox dardır və bu baxımdan düzgün işlədilməyib) 

tətbiq edilə bilər. 

Milli qanunvericiliyin həmin göstərişləri və beynəlxalq müqavilələrlə 

zərərin əvəzinin ödənilməsi hüququnun yalnız müəyyən şərtlər və ya 

məhdudiyyətlər olduqda əmələ gəlməsi və ya həyata keçirilə bilinməsi, yaxud 

müəyyən şərtlər olduqda istisna edilməsi nəzərdə tutula bilər. Lakin daşıyıcı 

öz məsuliyyətini məhdudlaşdırmaq üçün həmin göstərişlərə və beynəlxalq 

müqavilələrə (şərh edilən bəndin bu hissəsində beynəlxalq müqavilələr 

unudulub) sərnişin qarşısında yalnız o halda istinad edə bilər ki, onları 

bütövlükdə yerinə yetirir. 
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2. Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 147-ci 

maddəsinə əsasən daşıyıcı pulun, qiymətli kağızların, qiymətli metalların, 

qiymətli daşların və onlardan hazırlanmış məmulatların, incəsənət əsərlərinin 

və digər qiymətli əşyaların itirilməsinə və ya zədələnməsinə görə, əgər belə 

qiymətli əşyalar onların salamat saxlanılmasına razılıq verən daşıyıcıya 

saxlanmaq üçün təhvil verilməyibsə, cavabdeh deyil. Saxlamaya təhvil 

verilmiş qiymətli əşyalara görə daşıyıcı Məcəllənin 148-ci maddəsində 

nəzərdə tutulmuş həddən yuxarı olmayan məsuliyyət daşıyır. 

Məcəllənin 148-ci maddəsinə görə isə sərnişinin həyatına və ya 

sağlamlığına vurulan zərərə görə daşıyıcının bütünlükdə daşımaya 

münasibətdə məsuliyyəti 175 min hesablaşma vahidindən (həmin Məcəllənin 

2.7-ci maddəsinə görə hesablaşma vahidi beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının 

müəyyən etdiyi borcalmanın xüsusi hüququ vahididir) artıq olmamalıdır. 

Kayut baqajının itirilməsinə və ya zədələnməsinə görə daşıyıcının bütünlükdə 

daşımaya münasibətdə məsuliyyəti bir sərnişin üçün 1,8 min hesablaşma 

vahidindən artıq olmamalıdır. Avtomobilin, o cümlədən onda və ya onun 

üstündə daşınan baqajın itirilməsinə və ya zədələnməsinə görə daşıyıcının 

bütünlükdə daşınmaya münasibətdə məsuliyyəti bir avtomobil üçün 10 min 

hesablaşma vahidindən artıq olmamalıdır. Göstərilən baqajdan fərqli olan 

baqajın itirilməsinə və ya zədələnməsinə görə daşıyıcının bütünlükdə 

daşımaya münasibətdə məsuliyyəti bir sərnişin üçün 2,7 min hesablaşma 

vahidindən artıq olmamılıdır. Daşıyıcı və sərnişin, avtomobilin zədələnməsi 

halında 300 hesablaşma vahidindən artıq olmayan və digər baqajın itirilməsi 

və ya zədələnməsi halında bir sərnişin üçün 135 hesablaşma vahidindən artıq 

olmayan franşiza çıxılmaqla, məsuliyyətin daşıyıcının üzərinə qoyulması 

barədə saziş bağlaya bilərlər. Bu halda göstərilən məbləğlər avtomobilin, 

yaxud digər baqajın itirilməsi və ya zədələnməsi nəticəsində sərnişinə 

vurulmuş zərərin məbləğindən çıxılır. Zərərin əvəzinin ödənilməsi məbləğinə 

hesablanan faizlər və məhkəmə xərcləri həmin maddədə nəzərdə tutulmuş 

məsuliyyətin hədlərinə daxil edilmir. 

Məcəllənin 149-cu maddəsinə əsasən müəyyən edilmiş qaydalara 

müvafiq olaraq vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi tələbi daşıyıcının və ya 

faktiki daşıyıcının işçisinə və ya agentinə qarşı irəli sürüldükdə, işçi və ya 

agent, əgər öz vəzifələri (səlahiyyətləri) hüdudunda hərəkət etdiyini sübuta 

yetirə bilsə, daşıyıcıya və faktiki daşıyıcıya şamil edilən məsuliyyətin 

məhdudlaşdırılması haqqında qaydalardan istifadə edə bilər. Məcəllənin 148-ci 

maddəsində nəzərdə tutulmuş məsuliyyət hədləri bir sərnişinin ölümü və ya bir 

sərnişinin sağlamlığına zərər vurulmasından, yaxud onun baqajının itirilməsi və 

ya zədələnməsindən irəli gələn bütün tələblər üzrə ödəniləsi olan məbləğlərin 

cəminə tətbiq edilir. Faktiki daşıyıcı tərəfindən sərnişinin daşınmasına 

münasibətdə daşıyıcının, faktiki daşıyıcının, habelə onların öz vəzifələri 
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(səlahiyyətləri) hüdudlarında hərəkət edən işçilərinin və ya agentlərinin ödəməli 

olduqları məbləğlərin cəmi bu fəsildə müəyyən edilmiş qaydalara müvafiq 

olaraq, daşıyıcının və ya faktiki daşıyıcının ödəməli olduqları məbləğin yuxarı 

həddindən çox ola bilməz. Bu halda göstərilən şəxslərin heç biri ona tətbiq 

edilən məsuliyyət həddindən artıq məsuliyyət daşımamalıdır. 

Məcəllənin 150-ci maddəsinə görə isə daşıyıcı, faktiki daşıyıcı, onların 

işçisi və ya agenti, əgər sərnişinə zərərin qəsdən və ya ehtiyatsızlıq 

nəticəsində törətdikləri hərəkətlər və ya hərəkətsizlik səbəbindən vurulduğu 

sübuta yetirilərsə, Məcəllənin 148-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş 

məsuliyyətin məhdudlaşdırılması hüququnu itirir. 

 

849.2. 

 

Bütün digər hallarda daşıyıcı sərnişinlə razılaşmaya əsasən öz 

məsuliyyətini daşımanın dəyərinin üç misli ilə məhdudlaşdıra bilər. Lakin 

aşağıdakı iki halda məsuliyyətin bu cür məhdudlaşdırılması əhəmiyyətsizdir: 

1) sərnişinə zərər daşıyıcı tərəfindən qəsdən və ya kobud ehtiyatsızlıq 

üzündən vurulub; və ya 2) sərnişinə zərər daşıyıcı ilə bağlı olan üçüncü şəxsin 

(məsələn, işçisinin) təqsiri nəticəsində vurulub. 

Sonuncu hala dair şərh edilən bəndin müddəası anlaşılmaz və qüsurlu 

ifadə edilib: ―sərnişin üçün yaranmış zərərə görə daşıyıcı yalnız onun 

xidmətində olmayan başqa şəxsin təqsiri nəticəsində məsuliyyət daşısın‖. 

Cümlənin stilistik cəhətdən qüsurlu olması ilə yanaşı ―yalnız‖ sözü və ―xidmə-

tində olmayan‖ ifadəsi tamamilə artıqdır. Əslində, Almaniya Mülki Qanunna-

məsinin 651h maddəsinin 1-ci bəndi əsasında hazırlanan şərh edilən halın qü-

surlu ifadə edilməsi turist xidmətləri haqqında müqavilə ilə sərnişin daşınması 

müqaviləsinin fərqlərindən irəli gəlir (Bax bu paraqrafın giriş şərhinin 2-ci 

hissəsinə). Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 651h maddəsinin 1-ci bəndində 

söhbət turist xidmətlərinin təşkilatçısının bilavasitə xidmətləri göstərən 

şəxslərin hərəkətlərinə görə məsuliyyətindən gedir (Bax MM-nin 862.3-cü 

maddəsinin şərhinə). Buna görə də şərh edilən müqavilə kontekstində, üstəgəl 

tərcümənin çox naşı olması nəticəsində bu müddəa absurd xarakter almışdır. 

 

§ 2. Yük daşınması 

 

 Daşıma müqavilələri sırasında yük daşınması müqaviləsi xüsusi yer 

tutur. Qloballaşan dünyada ticarət dövriyyəsinin miqyası misli görünməyən 

həddə çatmışdır. Belə şəraitdə mal mübadiləsini yük daşınması əqdləri 

olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Çünki əksər hallarda mal mübadiləsi 

professional daşıyıcılar vasitəsi ilə həyata keçirilir. 
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 Maddə 850. Yük daşınması müqaviləsi 

 

850.1. Yük daşınması müqaviləsinə görə daşıyıcı əşyaları haqq 

(yüklərin daşınması üçün haqq) müqabilində olduqları yerdən təyinat 

yerinə daşımağı (yola salmağı), yola salan və ya yükü alan isə daşımanın 

dəyərini ödəməyi öhdəsinə götürür. 

850.2. Əgər bu Məcəllənin bu paraqrafının aşağıdakı 

müddəalarından ayrı qayda irəli gəlmirsə, yük daşınması müqaviləsinə 

tapşırıq haqqında göstərişlər tətbiq edilir. 

 

Şərh edilən maddə sərnişin daşınması müqaviləsinin anlayışını və 

qismən hüquqi mənbələrini müəyyən edir. 

Yük daşınması müqaviləsi əvəzli və ikitərəflidir, habelə əsasən real 

olsa da, konsensual da ola bilər. Başqa sözlə, yükün daşınması haqqında 

öhdəlik mütləq olaraq yükün qəbul olunması ilə şərtləndirilməyə də bilər. 

―Nəqliyyat haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 9-cu 

maddəsinin 3-cü bəndi hətta nəzərdə tutur ki, müntəzəm daşımaların həyata 

keçirilməsi zərurəti yarandıqda, daşıyıcı və yük göndərən belə daşımaların 

təşkili haqqında müqavilələr bağlaya bilərlər. Yük daşımalarının təşkili 

haqqında müqaviləyə görə, digər öhdəliklərlə yanaşı, daşıyıcı yükü müəyyən 

olunmuş müddətdə qəbul etməli, yük göndərən isə həmin yükü daşımaya 

təqdim etməlidir. Daşımaların təşkili haqqında müqavilədə həmçinin 

daşımaların həcmi, müddəti, keyfiyyəti, nəqliyyat vasitələrinin verilməsi və 

daşıma üçün yüklərin təqdim olunması şərtləri daşımaların təşkilinin normativ 

hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmamış digər şərtləri də müəyyən edilir. 

Analoji müqavilələrin bağlanması Azərbaycan Respublikasının Ticarət 

Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 88-ci maddəsində (―Dənizlə yüklərin daşınmasının 

təşkili haqqında uzunmüddətli müqavilə‖) də nəzərdə tutulmuşdur. Həmin 

Məcəllənin 87.1-ci maddəsinə görə isə dənizlə yük daşınması müqaviləsi 

daşıyıcının, yük göndərənin ona verdiyi və ya verəcəyi yükü təyinat limanına 

daşımağı və yükün alınmasına vəkil edilən şəxsə (yük alana) verməyi, yük 

göndərən və ya fraxt edən isə daşımanın dəyərini (fraxtı) ödəməyi öhdəsinə 

götürməsi barəsində istənilən müqavilədir. Burada ―verdiyi və ya verəcəyi‖ 

ifadəsi müqavilənin həm real, həm də konsensual ola bilməsini təsdiqləyir. 

 

850.1. 

 

1. Yük daşınması müqaviləsi daşıyıcı və yük göndərən (―Nəqliyyat 

haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1, 9, 17, 18 və 21-ci 

maddələrində, habelə ―Avtomobil nəqliyyatı haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanunununda və  Azərbaycan Respublikasının Ticarət 
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Gəmiçiliyi Məcəlləsində, məsələn VIII fəslində ―yükgöndərən‖ yazılır, lakin 

bu səhvdir) arasında bağlanır. Daşıyıcının vəzifəsi müəyyən nəqliyyat növü 

ilə yükü yola düşmə yerindən təyinat yerinə çatdırmaqdan ibarətdir. Bunun 

müqabilində yük göndərən daşıyıcıya muzd ödəməlidir. Daşıyıcıdan yükü yük 

göndərən özü və ya üçüncü şəxs (yük alan) qəbul edə bilər (Bax MM-nin 851-

ci maddəsinin şərhinə). 

Daşınan yük təbii ki, daşınar əşyalar ola bilər. MM-nin 135.5-ci mad-

dəsinə görə daşınmaz əşyalara aid edilə bilməyən bütün əşyalar daşınar əşyalar 

sayılır. MM-nin 135.4-cü maddəsinə əsasən isə torpaq sahələri, yer təki sa-

hələri, ayrıca su obyektləri, meşələr, çoxillik əkmələr, binalar, qurğular və tor-

paqla möhkəm bağlı olan digər əşyalar, yəni təyinatına tənasübsüz zərər vurul-

madan yerinin dəyişdirilməsi mümkün olmayan obyektlər daşınmaz əşyalardır. 

 

2. Bununla belə çox sadə anlayış şərh edilən bənddə elə tərzdə ifadə 

edilmişdir ki, nəticədə əlavə problemlər yaranmışdır. Əvvəla, şərh edilən 

bənddə deyilir ki, daşıyıcı əşyaları olduqları yerdən təyinat yerinə daşımağı 

(yola salmağı) öhdəsinə götürür. Başqa sözlə, ―yola salmaq‖ ―daşımağın‖ 

sinonimi kimi istifadə edilib. Şərh edilən bənddə daşıyıcı ilə yük daşınması 

müqaviləsini bağlayan tərəf, yəni yük göndərən yola salan adlanır (nəzərə 

alsaq ki, şərh edilən paraqrafın digər maddələrində yalnız ―yük göndərən‖ 

terminindən istifadə olunur, şərh edilən bənddə ―yola salan‖ terminin 

istifadəsi düzgün deyil: bütün anlayışlar, o cümlədən subyektlər vahid 

terminlə ifadə edilməlidir). Beləliklə də yükü yola salan təbii ki, yük 

göndərəndir. Buna görə də daşıyıcının yükü yola salmağı öhdəsinə götürə 

bilməsi absurddur. Daşıyıcının öhdəliyi yükü daşımaqdan ibarətdir. 

 

3. Şərh edilən bəndə görə daşımaya görə daşıyıcıya muzdu ödəməyi 

öhdəsinə yük göndərən və ya yük alan (―Nəqliyyat haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 1, 17, 18 və 21-ci maddələrində, habelə 

―Avtomobil nəqliyyatı haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunununda 

əsasən və Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsində, 

məsələn VIII fəslində ―yükalan‖ yazılır, lakin bu səhvdir; şərh edilən bənddə 

əslində ―yükü alan‖ yazılıb, lakin, MM-nin 854.4.2-ci maddəsi – Bax həmin 

maddənin şərhinə – istisna olmaqla, şərh edilən paraqrafın digər maddələrində 

―yük alan‖ terminindən istifadə olunur) götürür. Təbii ki, faktiki olaraq 

daşımaya görə daşıyıcıya muzdu yük alan da ödəyə bilər. Lakin nəzərə alsaq 

ki, daşıyıcı ilə bağlanılan yük daşınması müqaviləsinin digər tərəfi yük alan 

deyil, yük göndərəndir (Bax MM-nin 851-ci maddəsinin şərhinə), muzdun 

ödənilməsi yük alanın öhdəliyi ola bilərmi? Təbii ki, ola bilməz, çünki yük 

alan yük daşınması müqaviləsinin tərəfi deyil. 
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Əslində daşıyıcıdan yükü qəbul edən yük göndərən deyil, yük alan 

olduqda, müvafiq yük daşınması müqaviləsi üçüncü şəxsin xeyrinə müqavilə 

kimi qiymətləndirilməlidir. MM-nin 403-cü maddəsinə (―Üçüncü şəxsin 

xeyrinə müqavilə‖) əsasən üçüncü şəxsin xeyrinə müqavilə elə müqavilədir ki, 

onun tərəfləri borclunun icranı müqavilədə göstərilmiş və ya göstərilməmiş, 

öhdəliyin öz xeyrinə icrasını borcludan tələb etmək hüququ olan üçüncü şəxsə 

həyata keçirməli olduğunu müəyyənləşdirirlər. Əgər MM-də və ya müqavilədə 

ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, yaxud öhdəliyin mahiyyətindən hər hansı ayrı 

hal irəli gəlmirsə, üçüncü şəxsin xeyrinə bağlanmış müqavilənin icrasını həm 

kreditor, həm də üçüncü şəxs tələb edə bilər. Müqavilədə üçüncü şəxsin xeyrinə 

qeyd-şərt qoymuş tərəf, kontragentin razılığından asılı olmayaraq, müqavilədə 

göstərilən üçüncü şəxsi dəyişmək hüququnu saxlayır. Əgər MM-də və ya 

müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, üçüncü şəxsin müqavilə üzrə öz 

hüququndan istifadə etmək niyyətini borcluya bildirdiyi andan tərəflər 

bağladıqları müqaviləni üçüncü şəxsin razılığı olmadan ləğv edə və ya 

dəyişdirə bilməzlər. Borclu kreditora qarşı irəli sürə biləcəyi etirazları 

müqavilədə üçüncü şəxsin tələbinə qarşı irəli sürə bilər. Üçüncü şəxs müqavilə 

üzrə ona verilmiş hüquqdan imtina etdikdə, kreditor həmin hüquqdan, əgər 

MM-yə və müqaviləyə zidd deyilsə, istifadə edə bilər. 

Bununla belə, yük daşınması müqaviləsində yük alanın da vəzifələri 

müəyyən edilə bilər: məsələn, yükün qəbul edilmə müddəti və tərzi və s., o 

cümlədən daşıyıcının muzdunun ödənilməsi. Lakin həmin öhdəliklər yük alan 

üçün yalnız o zaman qüvvəyə minir ki, o yükü qəbul etmək niyyətini bildirmiş 

olsun, o cümlədən konklüdent hərəkətlərlə. Buna görə də yük daşınması müqa-

viləsində daşıyıcının muzdunun yük alan tərəfindən ödəniləcəyinin nəzərdə 

tutulması yük alan tərəfindən daşıyıcı qarşısında belə öhdəlik götürməsinə 

dəlalət etmir. Hərçənd ola bilər ki, yük alan belə öhdəliyi yük göndərən 

qarşısında üzərinə götürmüş olsun (məsələn, aralarında bağlanan alqı-satqı 

müqaviləsi üzrə). Lakin hətta belə olduğu təqdirdə yük alan yükü qəbul etmək 

niyyətini daşıyıcıya bildirməyincə daşıyıcı qarşısında heç bir öhdəliyi yaranmır 

və muzdun ödənilməsi öhdəliyi yalnız yük göndərən üzərində qalmış olur. 

Qeyd edilənləri rəhbər tutaraq, bu nəticəyə gəlmək olar ki, şərh edilən 

bənddə daşımaya görə daşıyıcıya muzdun ödənilməsini daşıyıcı qarşısında 

yük alanın öhdəsinə götürə bilməsi müddəası səhvdir. 

 

4. ―Avtomobil nəqliyyatı haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 37.1-ci maddəsinə əsasən avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması 

müqaviləsinə görə avtomobil daşıyıcısı yük göndərən tərəfindən ona 

tapşırılmış yükü təyinat məntəqəsinə çatdırmağı və onu yük alana və ya yükü 

almağa səlahiyyəti olan şəxsə təhvil verməyi, yük göndərən isə, müqavilədə 
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başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa, yükün daşınmasına görə müəyyən 

olunmuş daşınma haqqını ödəməyi öhdəsinə götürür. 

Qanunun 39-cu maddəsinə görə avtomobil nəqliyyatı ilə mütəmadi 

yük daşınmasının yerinə yetirilməsi zərurəti yarandıqda, daşınmanın 

sifarişçisi (yük göndərən, avtomobil nəqliyyatı ilə daşımaların təşkilatçısı) 

yük daşınmasının təşkili haqqında daşıyıcı ilə uzunmüddətli müqavilə bağlaya 

bilər. Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının təşkili haqqında müqaviləyə 

əsasən daşıyıcı yükü müəyyən olunmuş müddətdə qəbul etməli, yük göndərən 

isə şərtləşdirilmiş həcmdə yükü daşınmaq üçün təqdim etməlidir. Avtomobil 

nəqliyyatı ilə yük daşınmasının təşkili haqqında müqavilədə daşımaların 

həcmi, müddəti, marşrutu, qrafiki, istifadə olunacaq avtonəqliyyat 

vasitələrinin növü, daşınma ilə əlaqədar digər xidmətlərin siyahısı, yük 

daşınması üçün avtonəqliyyat vasitələrinin və yükün daşıyıcıya təqdim 

edilməsinin şərtləri, hesablaşmaların qaydası, tərəflərin məsuliyyəti, yük 

daşınmasının təşkilinin digər şərtləri müəyyən edilir. Avtomobil nəqliyyatı ilə 

yük daşınmasının təşkili haqqında müqavilə yük göndərən və yük 

daşınmasının təşkilatçısı arasında bağlana bilər. Avtomobil nəqliyyatı ilə yük 

daşınmasının təşkili haqqında müqavilə yük daşınması müqaviləsinin 

bağlanması zəruriliyini istisna etmir. 

 

850.2. 

 

Şərh edilən bəndə görə yük daşınması müqaviləsinə subsidiar qaydada 

tapşırıq müqaviləsi haqqında göstərişlər (Bax MM-nin 40-cı fəslinin şərhinə) 

tətbiq edilir. Başqa sözlə, əgər şərh edilən paraqrafdan ayrı qayda irəli 

gəlmirsə, yük daşınması haqqında müqaviləyə tapşırıq müqaviləsi haqqında 

göstərişlər tətbiq edilir. 

Bu müddəa ən azı təəccüb doğurur. Bəli, yük daşınması müqaviləsi 

tapşırıq müqaviləsi kimi xidmətlərin göstərilməsi müqaviləsidir. Lakin 

xatırladırıq ki, MM-nin 777.1-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) 

əsasən tapşırıq müqaviləsinə görə tapşırığı həyata keçirməyi öhdəsinə götürən 

şəxs (vəkalət alan) başqa şəxsin (vəkalət verənin) ona tapşırdığı əqdləri, işləri 

və ya digər xidmətləri konkret nəticə əldə olunmasına təminat vermədən icra 

etməyi öhdəsinə götürür. Yük daşınması müqaviləsi üzrə isə daşıyıcı yük 

göndərənə yükü təyinatı üzrə çatdırmağa, yəni icranın konkret nəticəsinə 

təminat verir. Müvafiq nəticə əldə olunmadıqda isə yük göndərən nəinki 

muzdu azalda və ya heç ödəməyə bilər, hətta ona dəyən zərərin əvəzinin də 

ödənilməsini tələb edə bilər. 

Buna baxmayaraq, MM-nin 777.4-cü maddəsi (Bax həmin maddənin 

şərhinə) hətta nəzərdə tutur ki, MM-yə uyğun olaraq müqavilələrin hər hansı 

növünə aid olan müqavilələrə tapşırıq müqaviləsi haqqında qanunvericilik 
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yalnız subsidiar şəkildə (əlavə vasitə kimi) tətbiq edilir. Başqa sözlə, tapşırıq 

müqaviləsinin bir növ xüsusi müqavilə növü olmasını və subsidiar qaydada 

hər hansı müqaviləyə tətbiq edilməsini vurğulamaq cəhdi göstərilir. Bu isə öz 

növbəsində tapşırıq müqaviləsinin özünün bir növ ―əriməsinə‖ şərait yaradır. 

Çünki hər hansı müqaviləyə tətbiq edilə bilən müqavilə növü ola bilməz. 

Müqavilə hüququna dair ümumi müddəalar MM-nin ―Ümumi hissə‖sində 

nəzərdə tutulur. Buna görə də qanunvericinin məntiqini inkişaf etdirsək 

tapşırıq müqaviləsinin də müddəaları MM-nin öhdəlik hüququna dair ümumi 

müddəalarında təsbit edilməli idi. 

MM-nin 777.4-cü maddəsindən (Bax həmin maddənin şərhinə) belə 

çıxır ki, güya daşıyıcı həm də vəkalət alandır və yük göndərənin adından və 

hesabına əqdlər bağlaya bilər. Halbuki yük daşınması müqaviləsinin 

konstruksiyası daşıyıcının belə hüquqa malik olmasını ehtiva etmir. Daşıyıcı 

yalnız yükü təyinat yerinə çatdırmalıdır. Bu zaman daşıma özünə üçüncü 

şəxslə əqdin bağlamasını da daxil edirsə, daşıyıcıya etibarnamə verilməli və 

ya onunla əlavə olaraq tapşırıq müqaviləsi bağlanmalıdır. 

 

Maddə 851. Yük göndərən və yük alan 

 

Yük göndərən daşımanın təşəbbüsçüsü olan və daşıyıcı ilə 

müqavilə bağlayan şəxsdir. Yük göndərən həm yükün daşımadan əvvəl 

olduğu şəxs, həm də yükün göndərildiyi şəxs (yük alan) ola bilər. 

 

1. Şərh edilən maddədən etibarən şərh edilən paraqrafda daşıyıcı ilə 

yük daşınması müqaviləsini bağlayan tərəf yola salan deyil, yük göndərən 

adlanır. Yük daşınması müqaviləsi məhz yük göndərənin marağında olduğu 

üçün adətən daşımanın təşəbbüsçüsü də məhz o olur. Başqa sözlə, yük 

daşınması müqaviləsi üzrə oferta göndərən tərəf adətən yük göndərən olur.  

Bununla belə, şərh edilən maddədə yük göndərənin imperativ qaydada 

oferent (təşəbbüskar) kimi göstərilməsi dügzün deyil. MM-nin 408-ci 

maddəsinə (―Oferta‖) əsasən müqavilə bağlanması haqqında təklif (oferta) o 

zaman verilmiş sayılır ki, bir və ya bir neçə şəxsə ünvanlanmış bu təklifdə 

onu vermiş şəxsin (oferentin) razılıq (aksept) olduqda, öz təklifinin icrasına 

hazır olduğu ifadə edilsin. Ofertada müqavilənin mühüm şərtləri əks 

olunmalıdır. Şəxslərin qeyri-müəyyən dairəsinə ünvanlanmış təklifdə (o 

cümlədən, reklamda) bilavasitə ayrı qayda göstərilməyibsə, bu təklif ofertaya 

dəvət sayılır. Oferta ünvan sahibinin onu aldığı andan onu göndərmiş şəxsi 

bağlı edir. Ofertanın geri götürülməsinə dair bildiriş ofertadan əvvəl və ya 

onun özü ilə eyni vaxtda daxil olduqda, oferta verilməmiş sayılır. 

Beləliklə, daşıyıcı da potensial yük göndərənlərə yük daşınması 

müqaviləsinin bütün mühüm şərtlərini əks edən oferta göndərdikdə və yük 
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göndərən onu aksept etdikdə yük daşınması müqaviləsi bağlanmış hesab 

olunur. Təbii ki, bu halda daşımanın təşəbbüskarı qismində məhz daşıyıcı 

çıxış edir. Şərh edilən maddənin birinci cümləsi isə yük daşınması 

müqaviləsinin daşıyıcının ofertası əsasında bağlanması imkanını 

məhdudlaşdırır. Hesab edirik ki, bu, mülki hüquq subyektlərinin iradə 

sərbəstliyi prinsipinə (MM-nin 6.1.2-ci maddəsi) ziddir. 

 

 2. Şərh edilən maddənin ikinci cümləsində deyilir: ―Yük göndərən həm 

yükün daşımadan əvvəl olduğu şəxs, həm də yükün göndərildiyi şəxs (yük alan) 

ola bilər‖. Əlbəttə, bu cümlə çox qüsurludur. Necə yəni yük göndərən yükün 

daşımadan əvvəl olduğu şəxs ola bilər? Yəgin ki, qanunverici demək istəyib ki, 

yük göndərən yükün daşımadan əvvəlki sahibi, yəni yükü yola salan şəxs ola 

bilər. Lakin buna heç şübhə də ola bilməzdi və əgər bu aksioma anlaşıqlı 

şəkildə ifadə edilə bilmirdisə, bunu heç etməyə də dəyməzdi. 

 Bütövlükdə isə nə qədər paradoksal olsa da, qanunvericinin bu cümlə 

ilə demək istədiyi bəllidir: yük alan yük göndərən özü və ya üçüncü şəxs ola 

bilər! Sadə bir fikir! Əfsuslar olsun ki, şərh edilən cümlənin müəllifləri sadə 

bir fikri mürəkkəbləşdirərək dolaşıqlıq yaratmışlar. 

 MM-nin 850.1-ci maddəsinin şərhinin 3-cü hissəsində (Bax həmin 

şərhə) qeyd edildiyi kimi, yük daşınması müqaviləsi üzrə yük alan üçüncü 

şəxs olduqda, həmin müqavilə üçüncü şəxsin xeyrinə müqavilə hesab edilir. 

 

Maddə 852. Ekspeditor. Nəqliyyat komisyonçusu 

 

852.1. Ekspeditor üçüncü şəxslər (daşıyıcılar) vasitəsi ilə yüklərin 

ilkin yerindən təyinat yerinə daşınmasını öz adından, lakin yük 

göndərənin hesabına təşkil edən şəxsdir. 

852.2. Daşıyıcılar ilə münasibətlərdə ekspeditor yük göndərənin 

hüquq və vəzifələrinə malikdir. 

852.3. Ekspeditor yük göndərənin göstərişlərinə əməl etməlidir. O, 

daşıyıcıları öz məsuliyyəti ilə seçir. Əgər ekspeditor daşımanı tamamilə 

və ya qismən özü həyata keçirirsə, daşıyıcının hüquq və vəzifələrinə 

malik olur. Əgər bir neçə yük göndərinin əşyalarının aralıq və son təyinat 

yerləri eynidirsə, ekspeditor bu əşyaları qruplaşdıraraq yığma nəqliyyat 

təşkil edə bilər. Bütün hallarda o, yük göndərənin mənafelərini qorumalı 

və göstərişlərinə əməl etməlidir. O, qarşıya çıxan bütün çətinliklər 

barəsində yük göndərənə məlumat verməlidir. 

852.4. Ekspeditorun öz xidmətləri üçün muzd almaq və yük 

göndərən üçün çəkdiyi xərclərin əvəzinin ödənilməsi hüququ vardır. 

Ekspeditorun muzdu xüsusən aşağıdakılardan ibarət ola bilər: 
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852.4.1. daşıyıcıların muzdlarının məbləğindən faiz dərəcəsi 

(komisyon muzdu); 

852.4.2. və (və ya) daşımanın dəyəri və ekspeditorun muzdu da 

daxil olmaqla, əvvəldən axıradək bütün daşıma xərcləri üçün muzd. 

852.5. Ekspeditor yük göndərənin göstərişlərindən bütün 

kənaraçıxmalar üçün onun qarşısında məsuliyyət daşıyır. Ekspeditor 

daşıyıcıların təqsiri üçün də məsuliyyət daşıyır, amma daşıyıcıları seçərkən 

lazımi vicdanlılıq göstərdiyini sübuta yetirdiyi hallar istisna təşkil edir. 

 

 Daşıma müqavilələri sırasında xüsusi yeri ekspedisiya müqaviləsi 

tutur. Azərbaycan SSR-nin 1964-cü il 11 sentyabr tarixli Mülki Məcəlləsində 

bu müqaviləyə hətta ayrıca 4 maddədən ibarət olan fəsil (34-cü fəsil 

―Ekspedisiya‖) həsr edilmişdi. Lakin şərh edilən maddənin adının ikinci 

hissəsindən (―Nəqliyyat komisyonçusu‖) göründüyü kimi, mövcud MM 

ekspedisiya müqaviləsini komissiya müqaviləsinin (Bax MM-nin 44-cü 

fəslinin şərhinə) növünə aid edir. Düzdür, maddənin özündə bu termindən 

istifadə edilmir. Ümumiyyətlə, şərh edilən maddədə ―ekspedisiya müqaviləsi‖ 

ifadəsi yoxdur, çünki qanunverici bu müqaviləni komissiya müqaviləsi hesab 

etdiyi üçün yalnız ekspeditorun anlayışını verir. Bununla belə ―Nəqliyyat 

haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 9-cu maddəsində 

nəqliyyat-ekspedisiya xidmətləri xatırlanır. 

Yeri gəlmişkən, hesab edirik ki, maddənin adının faktiki olaraq iki 

cümlədən ibarət olması məqsədəuyğun deyil. ―Nəqliyyat komisyonçusu‖ adı 

altında ekspeditor başa düşüldüyü üçün maddənin adının ―Ekspeditor 

(nəqliyyat komisyonçusu)‖ qoyulması daha düzgün olardı. 

 

852.1. 

 

Ekspeditor (nəqliyyat komisyonçusu) daşıyıcı(lar) vasitəsi ilə yüklərin 

ilkin yerindən təyinat yerinə daşınmasını öz adından, lakin yük göndərənin 

hesabına təşkil edən şəxsdir. Xatırladırıq ki, MM-nin 808.1-ci maddəsinə (Bax 

həmin maddənin şərhinə) əsasən komissiya müqaviləsinə görə bir tərəf 

(komisyonçu) digər tərəfin (komitentin) tapşırığı ilə muzd müqabilində öz 

adından, lakin komitentin hesabına bir və ya bir neçə əqd bağlamağı öhdəsinə 

götürür. Komisyonçunun üçüncü şəxslə bağladığı əqd üzrə hüquqları, əqddə 

komitent adlandırılmış olduqda və ya əqdin icrası üzrə üçüncü şəxslə bilavasitə 

münasibətlərə girdikdə belə, komisyonçu əldə edir və komisyonçu mükəl-

ləfiyyətli olur. Beləliklə də, ekspeditorun komisyonçu hesab edilməsi əsaslıdır. 

Maraqlıdır ki, Azərbaycan SSR-nin 1964-cü il 11 sentyabr tarixli Mülki 

Məcəlləsinin 380-ci maddəsinə əsasən ekspedisiya müqaviləsinə görə bir tərəf 

(ekspeditor) digər tərəfin (müştərinin) hesabına onun, yaxud öz adından 
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müştəriyə məxsus olan yükləri göndərməyi, yaxud onun ünvanına daxil olmuş 

yükü almağı, müştəri isə, bu iş üçün müəyyən haqq verməyi öhdəsinə götürür. 

Başqa sözlə, həmin Məcəllə ekspeditorun yük göndərənin də adından çıxış 

etməsini istisna etmirdi. Lakin mövcud MM bunu istisna edərək, ekspedisiya 

müqaviləsini birmənalı olaraq komissiya müqaviləsinin növü hesab edir. 

Analoji yanaşma Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 407-ci maddəsində də 

mövcuddur. Rusiya Federasiyasının Mülki Məcəlləsi isə SSRİ dövründə olduğu 

kimi ekspedisiyanı xüsusi fəsildə (41-ci) tənzimləyir və Məcəllənin 801-ci 

maddəsinə görə ekspeditor müştərinin də adından əqd bağlaya bilər. 

 

852.2. 

 

Ekspeditor yük göndərənin deyil, öz adından çıxış etdiyi üçün təbii ki, 

daşıyıcılar ilə münasibətlərdə yük göndərənin hüquq və vəzifələrinə malikdir. 

 

852.3. 

 

1. Ekspeditor yük göndərənin göstərişlərinə əməl etməli, onun 

mənafelərini qorumalı və qarşıya çıxan bütün çətinliklər barəsində yük 

göndərənə məlumat verməlidir. 

 

2. Ekspeditor daşıyıcıları öz məsuliyyəti ilə seçir. Bu isə o deməkdir 

ki, o daşıyıcıların təqsiri ucbatından yük göndərənə dəyən zərər üçün 

məsuliyyət daşıyır (Bax MM-nin 852.5-ci maddəsinin şərhinə). 

 

3. Ekspeditor mütləq olaraq daşımanı üçüncü şəxs olan daşıyıcılara 

həvalə etməli deyil. O, daşımanı tamamilə və ya qismən özü də həyata keçirə 

bilər və bu halda daşıyıcının hüquq və vəzifələrinə malikdir. 

 

4. Yük göndərən üçün yükün təyinat yerinə çatdrılması üsulu və 

qaydası maraq kəsb etmir. Ekspeditor isə eyni zamanda bir neçə yük 

göndərənə xidmət göstərə bilər. Bu zaman bir neçə yük göndərənin 

əşyalarının aralıq və son təyinat yerləri eynidirsə, ekspeditor bu əşyaları 

qruplaşdıraraq yığma nəqliyyat (yəni həmin əşyaların yığma şəkildə eyni 

nəqliyyat vasitəsi ilə daşınması) təşkil edə bilər.  

 

852.4. 

 

Ekspeditor yük göndərənə əvəzli xidmət göstərir və buna görə də ona 

çəkdiyi xərclərin əvəzi ilə yanaşı muzd da ödənilir. Şərh edilən bənd 

ekspeditorun muzdunun iki formasını nəzərdə tutur: 
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1) daşıyıcıların muzdlarının məbləğindən faiz dərəcəsi (komisyon 

muzdu); və ya 

2) yük göndərəndən daşıma üçün alınan muzdun tərkib hissəsi. 

Muzdun ikinci formasına dair cümlə şərh edilən bənddə düzgün 

qurulmayıb: ―daşımanın dəyəri və ekspeditorun muzdu da daxil olmaqla, 

əvvəldən axıradək bütün daşıma xərcləri üçün muzd‖. Belə ki, şərh edilən 

cümlə elə ekspeditorun muzdunu tərif edir, buna görə ―ekspeditorun muzdu da 

daxil olmaqla‖ ifadəsi yersizdir və cümləni mənasız edir. 
 

852.5. 
 

1. Ekspeditor yük göndərənin göstərişlərinə əməl etməli və onun 

mənafelərini qorumalıdır (Bax MM-nin 852.3-cü maddəsinin şərhinə). 

Ekspeditor yük göndərənin göstərişlərindən bütün kənaraçıxmalar üçün və 

bunun nəticəsində yük göndərənə dəyən zərərə görə onun qarşısında 

məsuliyyət daşıyır. 
 

2. Ekspeditor daşıyıcıları öz məsuliyyəti ilə seçir (Bax MM-nin 852.3-

cü maddəsinin şərhinə). Buna görə də ekspeditor daşıyıcıların təqsiri üçün də 

məsuliyyət daşıyır, amma daşıyıcıları seçərkən lazımi vicdanlılıq göstərdiyini 

sübuta yetirdiyi hallar istisna təşkil edir. Bu halda yük göndərən qarşısında 

daşıyıcılar birbaşa məsuliyyət daşıyır. 

Burada ekspeditorun məsuliyyəti komisyonçunun məsuliyyətindən 

fərqlənir. Belə ki, MM-nin 814-cü maddəsinə əsasən komisyonçu komitentin 

hesabına əqd bağladığı üçüncü şəxsin öhdəliklərinin icrası üçün məsuliyyət 

daşıyır, bu şərtlə ki, o belə məsuliyyət götürmüş olsun. Məsuliyyət üçüncü 

şəxslə bağlanmış əqddən onun üçün irəli gələn bütün öhdəliklərə şamil edilir. 

Bu halda komisyonçuya əlavə muzd verilməlidir. 

 

Maddə 853. Yük göndərənin zəruri məlumatları 

 

853.1. Yük göndərən daşıyıcıya aşağıdakıları dəqiq göstərməlidir: 

853.1.1. yük alanın ünvanı; 

853.1.2. çatdırılma yeri; 

853.1.3. yük yerlərinin miqdarı, qabı, tərkibi və brutto çəkisi; 

853.1.4. göndərmə müddəti və nəqliyyat növü; 

853.1.5. qiymətli obyektlər olduqda – onların dəyəri; 

853.1.6. habelə xüsusi təhlükəli və potensial təhlükəli yüklər 

olduqda – təhlükənin konkret növü və belə hallarda qəbul edilməli 

ehtiyat tədbirləri. 

853.2. Yük göndərən bu məlumatın olmaması və dəqiqsizliyi 

nəticəsində dəyən zərərin əvəzini ödəyir. 
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 Yük daşınması zamanı daşıyıcı müəyyən risklər daşıyır. Buna görə də 

yük göndərən müəyyən məlumatların daşıyıcıya dəqiq bildirilməsinə görə 

məsuliyyət daşıyır. 

 

853.1. 

 

Belə ki, yük göndərən daşıyıcıya aşağıdakıları dəqiq göstərməlidir: 

1) yük alanın ünvanı; 

2) çatdırılma yeri; 

3) yük yerlərinin miqdarı, qabı, tərkibi və brutto çəkisi; 

4) göndərmə müddəti və nəqliyyat növü; 

5) qiymətli obyektlər olduqda – onların dəyəri; 

6) habelə xüsusi təhlükəli və potensial təhlükəli yüklər olduqda – 

təhlükənin konkret növü və belə hallarda qəbul edilməli ehtiyat tədbirləri. 

―Nəqliyyat haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 22-ci 

maddəsinin 3-cü bəndinə əsasən partlayıcı, tezalışan, radioaktiv, zəhərli və 

digər təhlükəli yükləri göndərən və alan müştərilər onların daşınma 

təhlükəsizliyinə zəmanət verməli, yüklərin daşınması zamanı baş vermiş qəza 

hadisəsi barədə xəbərdarlıq etmək, həmçinin qəzanın nəticələrini ləğv etmək 

üçün lazımi vasitələrə və işçi qüvvəyə malik olmalıdırlar. 

 

853.2. 

 

Müvafiq məlumatın daşıyıcıya verilməməsi və ya qeyri-dəqiq 

verilməsi nəticəsində daşıyıcıya dəyən zərərin əvəzi yük göndərən tərəfindən 

ödənilməlidir. 

 

Maddə 854. Qaimə 

 

854.1. Yük daşınması müqaviləsi və onun həyata keçirilməsi 

formulyar şəklində tərtib edilən sənədlə (qaimə ilə) təsdiq edilə bilər. 

Əksi sübuta yetirilənədək qaimə aşağıdakıları təsdiq edir: 

854.1.1. yük göndərən ilə daşıyıcı arasında müqavilə; 

854.1.2. bir və ya bir neçə daşıyıcı tərəfindən yükün daşımaya 

qəbul olunması; 

854.1.3. yük alan tərəfindən yükün qəbul edilməsi; 

854.1.4. müqavilə iştirakçılarından birinin bəyan etdiyi 

reklamasiyalar və ya qeyd-şərtlər; 

854.1.5. yük göndərənin və ya yük alanın yükə dair sərəncam 

vermək hüququ; 

854.1.6. daşıyıcının yükə girov hüququ. 
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854.2. Qaimənin üç orijinalında yük göndərənin və daşıyıcının 

imzaları və ya ştempelləri olmalıdır. Qaimənin birinci nüsxəsi yük 

göndərənə verilir, ikinci nüsxəsi yükü müşayiət edir, üçüncü nüsxəsi isə 

daşıyıcıya verilir. 

854.3. Qaimədə aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir: 

854.3.1. bu Məcəllənin 853-cü maddəsində göstərilən məlumatlar; 

854.3.2. qaimənin tərtib edildiyi yer və tarix; 

854.3.3. yük göndərənin adı və ünvanı; 

854.3.4. daşıyıcının adı və ünvanı; 

854.3.5. yükləmənin yeri və tarixi; 

854.3.6. yük yerlərinin adı və nömrələri; 

854.3.7. daşımanın qiyməti (yük daşınması üçün haqq, əlavə 

xərclər); 

854.3.8. zərurət olduqda daşımanın şərtləri barəsində yük 

göndərənin xüsusi göstərişləri. 

854.4. Zərurət olduqda qaimədə aşağıdakı əlavə məlumatlar da 

göstərilə bilər: 

854.4.1. yükün boşaldılıb başqa nəqliyyat vasitələrinə 

yüklənməsinin qadağan edilməsi; 

854.4.2. yük göndərənin öz hesabına qəbul etdiyi və ya yükü alana 

avansını verdiyi xərclər; 

854.4.3. yük alanın daşıyıcıya ödədiyi dəyər (yükə əlavə edilmiş, 

yük təhvil verilərkən icra olunmalı ödənişin məbləği); 

854.4.4. yükün dəyəri; 

854.4.5. yük göndərənin sığorta barəsində təlimatı; 

854.4.6. yükün daşınması üçün şərtləşdirilmiş müddətlər; 

854.4.7. daşıyıcıya yüklə birlikdə verilmiş sənədlərin siyahısı. 

854.5. Yük göndərən qaimədəki məlumatların dəqiqliyi və tamlığı 

üçün daşıyıcı qarşısında məsuliyyət daşıyır. 

854.6. Əgər yük göndərən bu Məcəllənin 854.3.2, 854.3.4-854.3.8 

və ya 854.4-cü maddələrində nəzərdə tutulan məlumatları yanlış və ya 

natamam vermişdirsə, bununla əlaqədar bütün zərər üçün daşıyıcı 

qarşısında məsuliyyət daşıyır. 

854.7. Qaimənin tərtib edilmədiyi, yaxud yanlış və ya natamam 

tərtib edildiyi, yaxud itirildiyi halda da yük daşınması müqaviləsi 

qüvvədə olur. Müqavilənin iştirakçıları yük daşınması haqqında 

şərtləşdirdikləri müqavilənin mövcudluğunu və məzmununu sübuta 

yarayan hər bir vasitə ilə sübut edə bilərlər. 

 

 1. Yük daşınması müqaviləsi həm şifahi, həm də yazılı formada bağlana 

bilər. Yazılı formada bağlanan yük daşınması müqaviləsi bir çox hallarda qaimə 
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şəklində olur. Şərh edilən maddə qaimə ilə bağlı hüquqi münasibətləri 

tənzimləyir. Qabaqcadan qeyd edək ki, qaimə qiymətli kağız deyil. 

 Şərh edilən maddədə yük daşınması müqaviləsi ilə qaimə arasında 

ziddiyyət olduqda, məsələnin həllinə dair göstəriş mövcud deyil. Almaniya 

Ticarət Qanunnaməsinin 446-cı maddəsinə əsasən bu halda yük göndərənlə 

daşıyıcı arasında münasibətlərə dair yük daşınması müqaviləsinə üstünlük 

verilir. Lakin müqavilədə qaiməyə istinad olmadıqda, yük alana münasibətdə 

üstünlük qaiməyə verilir. Hesab edirik ki, bu ədalətsizlikdir. 

 

2. Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 109-

114-cu maddələrinə əsasən dənizlə yük daşınması müqaviləsinin 

mövcudluğunu, yükün daşıyıcı tərəfindən qəbul edilməsini və vurulmasını 

təsdiqləyən və müqabilində daşıyıcının yükü təhvil vermək öhdəliyini üzərinə 

götürdüyü sənəd konosamentdir. Konosament yük daşınma üçün qəbul 

edildikdən sonra verilir. Yük göndərən daşıyıcıya konosamentə daxil etmək 

üçün təqdim etdiyi məlumatların düzgünlüyünə təminat verir və belə 

məlumatların düzgün olmaması nəticəsində daşıyıcıya vurulmuş zərərə görə 

məsuliyyət daşıyır. Daşıyıcının zərərin əvəzinin ödənilməsinə olan hüququ 

dənizlə yük daşınması müqaviləsi üzrə daşıyıcının yük göndərən olmayan hər 

hansı bir üçüncü şəxs qarşısında məsuliyyətini aradan qaldırmır. 

Konosamentin əvəzinə dəniz qaiməsi və ya yükün daşınma üçün qəbul 

edilməsini təsdiqləyən digər sənəd verilə bilər. Daşıyıcı konosamenti olmayan 

yükün daşınma üçün qəbul edilməsini təsdiqləyən digər sənəd verdikdə, belə 

sənəd dənizlə yük daşınması müqaviləsinin bağlanmasının və yükün həmin 

sənəddə göstərildiyi kimi daşıyıcı tərəfindən qəbulunun sübutudur. 

Konosamentə aşağıdakı məlumatlar daxil edilməlidir: 

1) daşıyıcının adı; 

2) dənizlə yük daşınması müqaviləsinə müvafiq olaraq yükvurma 

limanının adı və yükün daşınmaq üçün qəbul edildiyi tarix; 

3) yük göndərənin adı və olduğu yer; 

4) dənizlə yük daşınması müqaviləsinə əsasən təyinat limanının adı; 

5) yük alanın adı, əgər yük göndərən tərəfindən göstərilibsə; 

6) yükün adı, yükün identifikasiyası üçün lazım olan əsas markalar, 

müvafiq hallarda yükün təhlükəli xarakterinə və ya xüsusi xassələrinə dair 

göstəriş, yerlərin və ya predmetlərin sayı, yükün çəkisi və ya digər üsulla 

qeyd edilmiş miqdarı. Bu halda bütün məlumatlar yük göndərənin təqdim 

etdiyi kimi qeyd edilir; 

7) yükün və onun qablaşdırılmasının xarici vəziyyəti; 

8) yük alan tərəfindən ödəniləcək fraxtın məbləği və ya fraxtın onun 

tərəfindən ödənilməsinə dair digər göstəriş; 

9) konosamentin verildiyi yer və tarix; 
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10) konosamentin əsl nüsxələrinin sayı, əgər onların sayı birdən 

artıqdırsa; 

11) daşıyıcının və ya onun adından hərəkət edən şəxsin imzası. 

Tərəflərin razılaşması ilə konosamentə digər məlumatlar və qeyd-şərtlər əlavə 

edilə bilər. Gəmi kapitanı tərəfindən imzalanmış konosament daşıyıcının 

adından imzalanmış hesab edilir. 

Konosamentdə yükün adına, onun əsas markalarına, yerlərin və ya 

predmetlərin sayına, çəkisinə və ya miqdarına dair məlumatların faktik qəbul 

edilmiş yükə uyğun olmaması barədə daşıyıcının və ya onun adından 

konosament verən digər şəxsin kifayət qədər əsasları olduqda, daşıyıcı və ya 

onun adından konosament verən digər şəxs konosamentə həmin uyğunsuzluq 

barədə, uyğunsuzluqların və ya məlumatların yoxlanılması üçün ağlabatan 

imkanın olmadığına konkret göstərişlə, qeyd-şərt etməlidir. Daşıyıcı və ya 

onun adından konosament verən digər şəxs konosamentdə yükün xarici 

vəziyyətini göstərmədikdə hesab edilir ki, konosamentdə yükün yaxşı xarici 

vəziyyəti göstərilib. Barəsində qeyd-şərt edilmiş məlumatlar istisna olmaqla, 

başqa hal sübuta yetirilmədikdə, konosament yükün daşınma üçün daşıyıcı 

tərəfindən konosamentdə təsvir edildiyi kimi qəbul edilməsinin sübutudur. 

Konosament, konosamentdə göstərilmiş yükün təsvirinə əsasən vicdanla 

hərəkət edən üçüncü şəxsə verildikdə, daşıyıcı tərəfindən əks halın sübuta 

yetirilməsinə yol verilmir. 

Konosament müəyyən bir yük alanın adına (adlı konosament), yük 

göndərənin və ya yük alanın göstərişinə (orderli konosament) və ya təqdim 

edənə (adsız konosament) verilə bilər. Orderli konosamentdə onun yük 

göndərənin və ya yük alanın göstərişinə verilməsi qeyd olunmadıqda, 

konosament yük göndərənin göstərişinə verilmiş hesab edilir. Konosament 

aşağıdakı qaydaların gözlənilməsi ilə başqasına verilir: 

1) adlı konosament adlı verilmə qeydi üzrə və ya tələbin güzəşti üçün 

müəyyən edilmiş qaydalara müvafiq olaraq digər formada başqasına verilə 

bilər; 

2) orderli konosament adlı və ya blank verilmə qeydi üzrə başqasına 

verilə bilər; 

3) təqdim edənə (adsız) konosament sadə təqdim edilmə yolu ilə 

başqasına verilə bilər. 

Yük göndərənin arzusu ilə ona konosamentin bir neçə əsl nüsxəsi 

verilə bilər. Belə halda konosamentin hər bir əsl nüsxəsində konosamentin 

mövcud olan əsl nüsxələrinin sayı göstərilir. Konosamentin birinci təqdim 

edilmiş əsl nüsxəsinə əsasən yük verildikdən sonra onun qalan əsl nüsxələri 

öz qüvvəsini itirir. 
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3. ―Aviasiya haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 48-ci 

maddəsinə əsasən yüklər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada bağlanmış 

daşıma müqaviləsinə uyğun olaraq yük göndərənin verdiyi aviaqaimə və ya 

daşıyıcının verdiyi yük qəbzi əsasında daşınır. Aviaqaiməni yük göndərən tərtib 

edir və daşıyıcı, daşıyıcının qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təyin 

edilən nümayəndəsi və ya nəqliyyat-ekspeditor təşkilatı rəsmiləşdirir. Zəruri 

halda daşıyıcı və daşıyıcının qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təyin 

edilən nümayəndəsi aviaqaiməyə əlavə yük qaiməsi tərtib edə bilər. Yük 

göndərənin və daşıyıcının imzaları ştempellə əvəz edilə bilər. Daşıyıcı 

aviaqaiməni yükün hava gəmisinə yüklənməsindən əvvəl imzalayır. Yükün iki 

və ya daha artıq təyinat məntəqəsinə çatdırılması nəzərdə tutulduqda, 

daşıyıcının tələbi ilə yük göndərən ayrı-ayrı aviaqaimələr tərtib edir. 

Aviaqaimədə aşağıdakılar göstərilməlidir: 

1) yük göndərənin və yük alanın adı və ünvanları; 

2) göndərilmə və təyinat məntəqələri; 

3) yükləmə yeri və tarixi; 

4) yük yerlərinin sayı, qablaşdırma, tərkibi və brutto çəkisi; 

5) göndərilmə tarixi; 

6) qiymətli əşyalar olduqda, onların dəyəri; 

7) təhlükə potensiallı, o cümlədən xüsusilə təhlükəli yüklər olduqda, 

mümkün təhlükənin konkret növü və buna müvafiq görülən, görülməli olan 

ehtiyat tədbirləri; 

8) göndərilmə və təyinat məntəqələri eyni dövlətin ərazisində, bir və 

ya bir neçə dayanacaq isə digər dövlətin ərazisindədirsə azı bir belə 

dayanacaq barədə məlumat; 

9) yükə vurulan zərərə görə daşıyıcının məsuliyyətinin Azərbaycan 

Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə və qanunvericiliyə 

uyğun olaraq müəyyən edilməsi və məhdudlaşdırılması barədə məlumat. 

Yük göndərənin aviaqaimədə yükə aid məlumatları yanlış, qeyri-

dürüst və ya natamam göstərməsi nəticəsində daşıyıcıya və ya qarşısında 

daşıyıcının məsuliyyət daşıdığı hər hansı şəxsə vurulan zərərə görə məsuliyyət 

yük göndərənin üzərinə düşür. Əks hal sübut edilməyincə, aviaqaimə daşıma 

müqaviləsinin bağlanmasını sübut və müqavilədə göstərilən daşıma şərtlərini 

əks edir. Əks hal sübut edilməyincə, aviaqaimənin yükün çəkisi, qabaritləri, 

qablaşdırılması və yerlərin sayı barədə qeydləri sübut kimi qəbul edilir. 

Daşıyıcının yük göndərənin iştirakı ilə məlumatları yoxlaması və bu faktın 

aviaqaimədə qeyd olunması və ya yükün vəziyyətinin açıq-aşkar təyin edilə 

bilməsi halları istisna olmaqla, yükün faktiki sayı və ya həcmi barədə 

məlumatlar daşıyıcıya qarşı sübut kimi qəbul edilmir. 

Aviaqaimənin olmaması, düzgün doldurulmaması, yaxud itirilməsi 

daşıma müqaviləsinin etibarlılığına təsir etmir. Yükün hava gəmisinə 



 377 

daşıyıcının razılığı ilə aviaqaiməsiz yüklənməsi daşıyıcını yükə vurulmuş 

zərərə görə məsuliyyətdən azad etmir. Yerinə yetiriləcək yük daşıması 

haqqında məlumatları əks edən hər hansı vasitə aviaqaimə əvəzinə tətbiq 

edilməklə, yük göndərənin razılığı ilə icraya götürülə bilər. Belə hallarda 

daşıyıcı yük göndərənin tələbinə əsasən, ona malın eyniləşdirilməsini mümkün 

edən və həmin vasitələrdə saxlanılan qeydlərdəki məlumatlara buraxılma 

imkanı verən yük qəbzi təqdim edir. Tranzit və təyinat məntəqələrində yük 

haqqında məlumatları əks etdirən vasitələrdən istifadənin mümkün olmaması 

daşıyıcıya yükün daşımaya qəbul edilməsindən imtina etmək hüququ vermir. 

 

4. ―Avtomobil nəqliyyatı haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 40-cı maddəsinə əsasən avtomobil nəqliyyatı ilə əmtəə təyinatlı 

yüklərin daşınması əmtəə-nəqliyyat qaiməsi ilə rəsmiləşdirilir. Əmtəə-

nəqliyyat qaiməsi ilə rəsmiləşdirilməmiş əmtəə təyinatlı yüklər daşınma üçün 

qəbul edilə bilməz. Əmtəə-nəqliyyat qaiməsi Azərbaycan Respublikasının 

müvafiq normativ hüquqi aktları ilə müəyyən olunmuş formada tərtib edilir. 

Yük daşıma müqaviləsində başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, əmtəə-

nəqliyyat qaiməsi yük göndərən tərəfindən tərtib edilir. Əmtəə-nəqliyyat 

qaiməsində aşağıdakılar göstərilir: 

1) yük alanın ünvanı; 

2) yükün çatdırılma yeri; 

3) yük yerlərinin miqdarı, qabı, tərkibi və brutto çəkisi; 

4) yükün göndərilmə vaxtı və avtonəqliyyat vasitəsinin növü; 

5) yük qiymətli obyekt olduqda – onun dəyəri; 

6) xüsusi təhlükəli və potensial təhlükəli yük olduqda – təhlükənin 

konkret növü və belə hallarda yerinə yetirilməli ehtiyat tədbirləri; 

7) qaimənin tərtib edildiyi yer və tarix; 

8) yük göndərənin adı və ünvanı; 

9) daşıyıcının adı və ünvanı; 

10) yükləmənin yeri və tarixi; 

11) yük yerlərinin adı və nömrələri; 

12) daşımanın qiyməti (yük daşınması üçün haqq, əlavə xərclər); 

13) zərurət olduqda, daşımanın şərtləri barəsində yük göndərənin 

xüsusi göstərişləri. 

Zəruri hallarda əmtəə-nəqliyyat qaiməsində aşağıdakı məlumatlar 

göstərilə bilər: 

1) yükün boşaldılıb başqa nəqliyyat vasitələrinə yüklənməsinin 

qadağan edilməsi; 

2) tərəflərin öz üzərinə götürdükləri və ya bir-birinə verdiyi avansın 

məbləğləri; 

3) yük alanın daşıyıcıya ödədiyi məbləğ; 
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4) yükün dəyəri; 

5) yükün sığortalanmasına dair yük göndərənin göstərişi; 

6) yükün daşınması üçün şərtləşdirilmiş müddətlər; 

7) daşıyıcıya yüklə birlikdə verilmiş sənədlərin siyahısı. 

Yük daşınması müqaviləsinin tərəfləri zəruri hesab etdikləri digər 

məlumatları əmtəə-nəqliyyat qaiməsinə daxil edə bilərlər. Beynəlxalq 

avtomobil yük daşımaları yerinə yetirilərkən beynəlxalq nümunəli əmtəə-

nəqliyyat qaiməsi tərtib olunur. Qeyri-əmtəə təyinatlı yüklərin, o cümlədən 

torpaq və qar kütləsinin, məişət və digər tullantıların daşınması ölçmə aktı və 

ya tərəzidə çəkmə aktı ilə rəsmiləşdirilə bilər. Bu cür aktların tərtib edilməsi, 

habelə qeyri-əmtəə təyinatlı yüklərin qəbul edilməsi və təhvil verilməsi 

qaydası Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul 

olunmalı olan «Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması Qaydaları» ilə 

müəyyən edilir. Avtomobil nəqliyyatı ilə əhalinin yüklərinin daşınması əmtəə-

nəqliyyat qaiməsi və ya sifariş-tapşırıqla rəsmiləşdirilə bilər. Avtomobil 

nəqliyyatı ilə əhalinin yüklərinin daşınması Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul olunmalı olan «Avtomobil nəqliyyatı ilə 

yüklərin daşınması Qaydaları»na əsasən təşkil olunur və yerinə yetirilir. 

Qanunun 41-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının 

normativ hüquqi aktları ilə müəyyən olunmuş yük müşayiətedici digər 

sənədlər tələb olunduğu hallarda (uyğunluq sertifikatı, baytarlıq və fitosanitar 

sertifikatı, malın mənşə sertifikatı) əvvəlcədən rəsmiləşdirilərək yük göndərən 

tərəfindən əmtəə-nəqliyyat qaiməsinə əlavə olunmalıdır. Daşıyıcı yük 

müşayiətedici əlavə sənədlərin düzgünlüyünü yoxlamaq vəzifəsini daşımır. 

Yük müşayiətedici əlavə sənədlərdən lazımi qaydada istifadə etmədikdə və ya 

həmin sənədlər itirildikdə əmlak məsuliyyəti daşıyıcının üzərinə qoyulur. 

 

854.1. 

 

1. Şərh edilən bənd qaimənin formulyar şəklində tərtib edilməsini qeyd 

edir. ―Formulyar‖ sözü latın mənşəlidir (formula) və forma, qayda mənasını 

verir. Mülki dövriyyədə ―formulyar‖ yalnız zəruri sahələri (məsələn, tərəflərin 

rekvizitləri, alınan malın miqdarı və s.) doldurulmalı olan nümunəvi müqavilə 

mənasında işlənir. Bu sözə MM-nin Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 

2003-cü il tarixli 566-IIQD saylı Qanunu ilə qüvvədən düşmüş 401-ci 

maddəsində (―Qoşulma müqaviləsi‖) rast gəlinirdi. Belə ki, MM-nin 401.1-ci 

maddəsində deyilirdi ki, qoşulma müqaviləsi elə müqavilədir ki, onun 

şərtlərini tərəflərdən biri formulyarlarda və ya başqa standart formalarda 

müəyyənləşdirilir və bu şərtləri digər tərəf yalnız təklif olunmuş müqaviləyə 

bütövlükdə qoşulmaq yolu ilə qəbul edə bilir. 
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2. Beləliklə, MM formulyar dedikdə standart formalı müqaviləni 

nəzərdə tutur. Deməli, qaimə müqavilədir. Buna görə də əksi sübuta 

yetirilənədək qaimə yük göndərən ilə daşıyıcı arasında müqavilənin olması ilə 

yanaşı aşağıdakıları da təsdiq edir: 

1) bir və ya bir neçə daşıyıcı tərəfindən yükün daşımaya qəbul 

olunması; 

2) yük alan tərəfindən yükün qəbul edilməsi (təbii ki, əgər qaimənin 

üçüncü nüsxəsi yük alana verilibsə – Bax MM-nin 854.2-ci maddəsinin 

şərhinə); 

3) müqavilə iştirakçılarından birinin bəyan etdiyi reklamasiyalar (yəni 

pretenziyalar) və ya qeyd-şərtlər (təbii ki, əgər bu pretenziya və qeydlər 

qaimədə öz əksini tapıbsa); 

4) yük göndərənin və ya yük alanın yükə dair sərəncam vermək 

hüququ; 

5) daşıyıcının yükə girov hüququ. Burada nəzərə almaq lazımdır ki, 

daşıyıcının hər hansı yükə girov hüququ mövcud deyil. Belə ki, MM-nin 

139.2-ci maddəsinə əsasən qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda daşınar 

əmlaka hüquqlar da dövlət qeydiyyatına alınmalıdır. Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2007-ci il 11 aprel tarixli 564 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

―Daşınar əmlakın rəsmi reyestrləri, onların tərtib edilməsi və aparılması 

Qaydaları‖ ilə müvafiq daşınar əşyaların siyahısı müəyyən edilmişdir. Buna 

görə də həmin əşyalara dair ipoteka hüququ aidiyyatı dövlət orqanında 

(məsələn, avtomobillərə ipoteka hüququ Azərbaycan Respublikasının Daxili 

İşlər Nazirliyində) dövlət qeydiyyatına alınmalıdır. Daşıyıcının daşınan yükə 

girov hüququ ilə bağlı məsələyə MM-nin 860-cı maddəsinin şərhində (Bax 

həmin şərhə) daha ətraflı toxunulmuşdur. 

 

3. Azərbaycan Respublikasının 11 fevral 2000-ci il tarixli Qanunla 

qoşulduğu ―Beynəlxalq yük daşınması müqaviləsi (BYDM) haqqında» 1956-cı 

il 19 may tarixli Konvensiyanın 9-cu maddəsinə əsasən qaimə müqavilənin 

şərtlərini və yükün daşıyıcı tərəfindən qəbul olunmasını təsdiq edir. 

Qaimələrdə daşıyıcının əsaslı qeydləri olmadıqda, yükün xarici görünüşünü 

və qablaşdırılmasının vəziyyəti yaxşı hesab olunur və yük yerlərinin sayı, 

həmçinin əlaməti və nömrələri qaimədə göstərilənlərlə uyğun olur. 

 

854.2. 

 

Qaimə üç nüsxədə tərtib olunur və hər bir nüsxədə yük göndərənin və 

daşıyıcının imzaları və ya ştempelləri (yəni ştampları, yaxud möhürləri) 

olmalıdır. Qaimənin birinci nüsxəsi yük göndərənə və ya yük alana (Bax MM-

nin 856.1.2-ci maddəsinin şərhinə) verilir, ikinci nüsxəsi yükü müşayiət edir 
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və son nəticədə yük alana verilir (Bax MM-nin 856.1.3-cü maddəsinin 

şərhinə), üçüncü nüsxəsi isə daşıyıcıya verilir. 

 

854.3. 

 

1. Qaimənin mütləq rekvizitləri aşağıdakılardır: 

1) MM-nin 853.1-ci maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) 

göstərilən məlumatlar; 

2) qaimənin tərtib edildiyi yer və tarix; 

3) yük göndərənin adı və ünvanı; 

4) daşıyıcının adı və ünvanı; 

5) yükləmənin yeri və tarixi; 

6) yük yerlərinin adı və nömrələri; 

7) daşımanın qiyməti (yük daşınması üçün haqq, əlavə xərclər) 

Şərh edilən bəndə görə zərurət olduqda daşımanın şərtləri barəsində 

yük göndərənin xüsusi göstərişləri də qaimədə göstərilə bilər. Lakin bu, 

qaimənin mütləq rekviziti deyil və əslində MM-nin 854.4-cü maddəsində (Bax 

həmin maddənin şərhinə) göstərilməli idi. 

 

2. Azərbaycan Respublikasının 11 fevral 2000-ci il tarixli Qanunla 

qoşulduğu ―Beynəlxalq yük daşınması müqaviləsi (BYDM) haqqında» 1956-cı 

il 19 may tarixli Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən qaimədə 

aşağıdakılar göstərilməlidir: 

1) onun tərtib olunma yeri və tarixi; 

2) yük göndərənin adı və ünvanı; 

3) daşıyıcının adı və familiyası; 

4) daşıma üçün yükün qəbul edilmə yeri və tarixi və nəzərdə tutulan 

təhvil olunma yeri; 

5) yük alanın adı və ünvanı; 

6) təhlükəli yüklər daşınan zaman yükün xarakterinin qəbul edilmiş 

əlaməti; 

7) yük yerlərinin sayı, onların əsas nişanı və nömrəsi; 

8) yükün qeyri-xalis çəkisi və digər ölçü vahidləri ilə göstərilən 

miqdarı; 

9) yük daşınması ilə əlaqədar xərclər (daşıma haqqı, əlavə xərclər, 

gömrük rüsumları və vergiləri) həmçinin müqavilə bağlandığı vaxtdan yükün 

təhvil verilməsinə qədər digər xərclər; 

10) gömrük rəsmiləşdirilməsi və sairə üçün tələb olunan təlimatlar; 

11) Konvensiyada müəyyən edilən qaydaya riayət etməklə, bütün 

qeydlərdən asılı olmayaraq yük daşınmasının həyata keçirilməsinin 

göstərilməsi. 
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854.4. 

 

1. Daşımanın şərtləri barəsində yük göndərənin xüsusi göstərişləri 

(Bax MM-nin 854.3-cü maddəsinin şərhinə) ilə yanaşı zərurət olduqda 

qaimədə aşağıdakı əlavə məlumatlar da göstərilə bilər: 

1) yükün boşaldılıb başqa nəqliyyat vasitələrinə yüklənməsinin 

qadağan edilməsi; 

2) yük göndərənin öz hesabına qəbul etdiyi və ya yük alana avansını 

verdiyi xərclər; 

3) yük alanın daşıyıcıya ödədiyi dəyər (yükə əlavə edilmiş, yük təhvil 

verilərkən icra olunmalı ödənişin məbləği); 

4) yükün dəyəri; 

5) yük göndərənin sığorta barəsində təlimatı; 

6) yükün daşınması üçün şərtləşdirilmiş müddətlər; 

7) daşıyıcıya yüklə birlikdə verilmiş sənədlərin siyahısı. 

 

2. Azərbaycan Respublikasının 11 fevral 2000-ci il tarixli Qanunla 

qoşulduğu ―Beynəlxalq yük daşınması müqaviləsi (BYDM) haqqında» 1956-cı 

il 19 may tarixli Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 2-3-cü bəndlərinə əsasən 

lazım olduqda qaimədə aşağıdakılar göstərilməlidir: 

1) qadağan edilən yük daşımaları; 

2) yük göndərənin öz öhdəsinə götürdüyü xərclər; 

3) yükün təhvil verilməsi zamanı yük üçün müəyyən olunmuş ödəniş 

məbləği; 

4) yükün bəyannamələşdirilmiş dəyəri və yük göndərən üçün onun 

əlavə qiyməti; 

5) yükün sığortası haqqında yük göndərənin transportyora təlimatı; 

6) yük daşınmasının razılaşdırılmış icra müddəti; 

7) daşıyıcıya verilmiş sənədlərin siyahısı. 

Tərəflər qaimədə zəruri hesab etdikləri hər cür başqa göstərişləri qeyd 

edə bilərlər. 

 

854.5. 

 

Yük göndərən qaimədəki məlumatların dəqiqliyi və tamlığı üçün 

daşıyıcı qarşısında məsuliyyət daşıyır və MM-nin 853.2-ci və 854.6-cı 

maddələrinə (Bax həmin maddələrin şərhinə) uyğun olaraq yük göndərənə 

dəyən zərərin əvəzini ödəməlidir. Analoji müddəa Almaniya Ticarət 

Qanunnaməsinin 426 və 445-ci maddələrində də mövcuddur. 
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854.6. 

 

MM-nin 854.5-ci maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) göstərildi-

yi kimi, yük göndərən qaimədəki məlumatların dəqiqliyi və tamlığı üçün da-

şıyıcı qarşısında məsuliyyət daşıyır. Buna görə də əgər yük göndərən MM-nin 

854.3.2, 854.3.4-854.3.8 və ya 854.4-cü maddələrində (Bax həmin maddələrin 

şərhinə) nəzərdə tutulan məlumatları yanlış və ya natamam vermişdirsə, 

bununla əlaqədar bütün zərər üçün daşıyıcı qarşısında məsuliyyət daşıyır. 

 

854.7. 

 

Qeyd edildiyi kimi, yük daşınması müqaviləsi şifahi formada da 

bağlana bilər. Buna görə də qaimənin tərtib edilmədiyi, yaxud yanlış və ya 

natamam tərtib edildiyi, yaxud itirildiyi halda da yük daşınması müqaviləsi 

qüvvədə olur. Müqavilənin iştirakçıları yük daşınması haqqında 

şərtləşdirdikləri müqavilənin mövcudluğunu və məzmununu sübuta yarayan 

hər bir vasitə ilə sübut edə bilərlər. 

 

Maddə 855. Yükün qablaşdırılması 

 

855.1. Yük göndərən yükün lazımınca qablaşdırılmasını təmin 

etməlidir. O, qablaşdırmanın zahirən görünməyən qüsurları üçün 

məsuliyyət daşıyır. 

855.2. Öz növbəsində daşıyıcı yükü daşımaya qeyd-şərtsiz qəbul 

edərkən mövcud olmuş zahirən görünən qüsurların nəticələri üçün 

məsuliyyət daşıyır. 

 

 Yük daşınması müqaviləsi üzrə yük göndərənin vəzifələrindən biri 

əşyanın qablaşdırılmasıdır. Qablaşdırma dedikdə əşyanın yük alan tərəfindən 

qəbul edilənədək (bəzi hallarda istifadə edilənədək) saxlanmasını təmin edən 

vasitələr (materiallar, qurğular və s.) başa düşülür. 

Əşyanın qablaşdırılması onun xarici təsirdən müdafiəsi məqsədlərinə 

xidmət edir. Bəzi hallarda əşyanın qablaşdırılması onun dövriyyəsinin 

asanlaşdırılmasına yönəlir. Belə ki, bəzi hallarda əşyanın qabsız olması onun 

daşınmasını qeyri-mümkün edir. Bəzi hallarda isə əşyanın xüsusiyyətlərindən 

asılı olaraq qablaşdırma xarici mühiti elə əşyanın (məsələn, partlayıcı və ya 

radioaktiv əşyalar) özündən mühafizə etmək məqsədlərinə xidmət edir. 

Beləliklə, əşyanın qablaşdırılması onun keyfiyyətinin və həmin keyfiyyətin 

saxlanmasının zəruri elementidir. 

Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 106-cı 

maddəsinə görə daşıma və yenidən yükləmə zamanı yükün tam saxlanılmasını 
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təmin etmək üçün tarada daşınmalı və (və ya) qablaşdırılmalı olan yüklər 

daşımaya lazımi tara və (və ya) qablaşdırma vasitələrində təqdim edilməlidir. 

Yük göndərən yükü lazımi qaydada markalamalı və yük barəsində daşıyıcıya 

bütün zəruri məlumatları təqdim etməlidir. Yük xüsusi rəftar tələb etdiyi 

halda, yük göndərən daşıyıcını yükün xüsusiyyətləri və onunla rəftarın 

qaydası barədə məlumatlandırmalıdır. 
 

855.1. 
 

Yük göndərən yükün lazımınca, yəni daşıma zamanı yükün 

təhülkəsizliyini təmin edən tərzdə qablaşdırılmasını təmin etməlidir. 

Qablaşdırmanın zahirən görünməyən və ya yük daşımaya qəbul edilərkən 

daşıyıcı tərəfindən qeyd edilmiş görünən qüsurları nəticəsində yük göndərənə 

dəyən zərərin riskini yük göndərən özü daşıyır. Qablaşdırmanın zahirən 

görünməyən və ya yük daşımaya qəbul edilərkən daşıyıcı tərəfindən qeyd 

edilmiş görünən qüsurları nəticəsində daşıyıcıya və ya üçüncü şəxslərə dəyən 

zərərin əvəzi yük göndərən tərəfindən ödənilir. 
 

855.2. 
 

Daşıyıcı yükü daşımaya qəbul edərkən onun qablaşdırılmasının 

zahirən görünən qüsurlarının olmamasına əmin olmalıdır. Belə qüsurlar 

olduqda yükü daşımaya qəbul etdikdə belə yük göndərənə həmin qüsurlar 

barədə bildiriş verməlidir. Daşıyıcı yükü daşımaya qeyd-şərtsiz qəbul edərkən 

mövcud olmuş zahirən görünən qüsurların nəticələri üçün məsuliyyət daşıyır 

və yük göndərənə, yaxud üçüncü şəxslərə dəyən zərərin əvəzini ödəməlidir. 

 

Maddə 856. Yükə dair sərəncam vermək hüququ 

 

856.1. Nə qədər ki yük hələ daşıyıcıdadır, yük göndərənin 

daşıyıcıya onun xərcləri və zərərləri üçün kompensasiya ödəyərək, yükü 

geri qəbul etmək və ya çatdırma yerini və yük alanı dəyişdirmək hüququ 

vardır. Bu müddəalar aşağıdakı hallarda tətbiq edilmir: 

856.1.1. yük daşınması müqaviləsində və ya qaimədə yükə dair 

sərəncam verməyə yalnız yük alanın ixtiyarının çatdığı 

müəyyənləşdirildikdə; 

856.1.2. qaimənin birinci nüsxəsi yük alana verildikdə; 

856.1.3. yük təyinat yerinə gəldikdən sonra yük alan yükün 

çatdırılmasını tələb etdikdə və ya daşıyıcı qaimənin ikinci nüsxəsini yük 

alana verdikdə; 

856.1.4. yük göndərən yükün alınması barədə daşıyıcıdan qəbz 

aldıqda və onu qaytara bilmədikdə. 
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856.2. Bu Məcəllənin 856.1.1-856.1.4-cü maddələrində nəzərdə 

tutulan hallarda daşıyıcı yük alanın göstərişlərinə şərtsiz əməl etməlidir. 

Bu Məcəllənin 856.1.4-cü maddəsində nəzərdə tutulan halda, yük təyinat 

yerinə gələnədək daşıyıcı bunu etməyə yalnız yükün alınması barədə yük 

alana qəbz çatdırıldıqda borcludur. 

 

 1. MM-nin 851-ci maddəsinin şərhində (Bax həmin şərhə) qeyd 

edildiyi kimi, yük alan həm yük göndərən özü, həm də üçüncü şəxs ola bilər. 

Yük alanın üçüncü şəxs olduğu əksər hallarda yükün yük alana çatıdırlması 

yük göndərənin yük alan qarşısında hansısa öhdəliyinin (məsələn, alqı-satqı 

müqaviləsinin) yerinə yetirilməsindən irəli gəlir. 

Bəzən yükün daşıyıcı tərəfindən daşımaya qəbul edilməsi faktı yük 

alan üçün təminat xarakterli fakt qismində çıxış edə bilər və sonuncu yük 

göndərən yükə görə qarşısında qarşılıqlı öhdəliyini icra edə bilər (məsələn, 

alınan malın qiymətini ödəyə bilər). Belə ki, məlum olduğu kimi, nağdsız 

hesablaşmaların formasından biri olan akkreditivin (MM-nin 53-cü fəslinin 3-

cü paraqrafı ―Akkreditiv üzrə hesablaşmalar‖) icrası üçün vəsait alan icraçı 

banka akkreditivin bütün şərtlərinin yerinə yetirildiyini təsdiqləyən sənədləri 

təqdim edir (MM-nin 980.1-ci maddəsi). Təqim edilən həmin sənədlər 

qismində qaimə də ola bilər. 

Buna görə də yük daşınması müqaviləsinin daşıyıcının yük göndərənlə 

bağlamasına baxmayaraq, bəzi hallarda daşımaya qəbul edilən yükə dair 

sərəncam vermə hüququ yük alana keçmiş olur. Buna görə də daşımada olan 

yükə dair sərəncam vermə hüququnun kimə (yük göndərənə, yaxud yük alana) 

mənsub olması məsələsi olduqca vacibdir. 

 

2. Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 115-ci 

maddəsinə uyğun olaraq yük yük alana verilənə kimi, habelə belə hüquq yük 

alana və ya üçüncü şəxsə verilənə kimi yük göndərənin yük üzərində 

sərəncam vermək hüququ vardır. Yük üzərində sərəncam vermək hüququ yük 

alana və ya üçüncü şəxsə verildikdə yük göndərən bu barədə daşıyıcını 

məlumatlandırmalıdır. Yük göndərənin, ona verilmiş konosamentin bütün əsl 

nüsxələrinin təqdim olunması müvafiq təminat verməsi şərti ilə, gəmi 

səfərəçıxma yerindən yola düşənə kimi yükün qaytarılmasını, aralıq limanında 

yükün verilməsini və ya daşıma sənədində göstərilməyən yük alana 

verilməsini tələb etmək hüququ vardır. 

 

856.1. 

 

Ümumi qaydaya görə yük göndərənin hələ daşıyıcıda olan yükü geri 

qəbul etmək və ya çatdırma yerini və/və ya yük alanı dəyişdirmək hüququ 
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vardır. Bu zaman yük göndərən daşıyıcıya onun xərcləri və zərərləri üçün 

kompensasiya ödəməlidir. Yük göndərənin bu hüququ aşağıdakı hallarda 

mövcud deyil: 

1) yük daşınması müqaviləsində və ya qaimədə yükə dair sərəncam 

verməyə yalnız yük alanın ixtiyarının çatdığı müəyyənləşdirildikdə; 

2) qaimənin birinci nüsxəsi yük alana verildikdə; 

3) yük təyinat yerinə gəldikdən sonra yük alan yükün çatdırılmasını 

tələb etdikdə və ya daşıyıcı qaimənin ikinci nüsxəsini yük alana verdikdə; 

4) yük göndərən yükün alınması barədə daşıyıcıdan qəbz aldıqda və 

onu qaytara bilmədikdə. 

 

856.2. 

 

MM-nin 856.1-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) uyğun 

olaraq yükə dair sərəncam vermək hüququ yük göndərənə məxsus olmadıqda, 

daşıyıcı yük alanın göstərişlərinə şərtsiz əməl etməlidir. Lakin əgər yükə dair 

sərəncam vermək hüququnun yük göndərənə məxsus olmaması yükün 

alınması barədə daşıyıcıdan alınan qəbzin yük göndərən tərəfindən qaytara 

bilinməməsi ilə bağlıdırsa, yük təyinat yerinə gələnədək daşıyıcı yük alanın 

göstərişlərinə şərtsiz əməl etməyə yalnız yükün alınması barədə yük alana 

qəbz çatdırıldıqda borcludur. 

 

Maddə 857. Yükün gəlməsi haqqında bildiriş 

 

Daşıyıcı yükün çatdırılma yerinə gəlməsi barədə yük alana dərhal 

bildiriş verməlidir. 

 

Yük təyinat yerinə çatan kimi daşıyıcı bu barədə yük alana dərhal 

bildiriş verməlidir. Şərh edilən maddədə bildirişin formasına dair tələb 

olmadığı üçün onun şifahi formada verilməsi istisna edilmir. 

 

Maddə 858. Yükün çatdırılması zamanı maneələr 

 

858.1. Əgər yük qəbul edilmirsə və ya yük üzrə ödənişlər həyata 

keçirilmirsə və ya yük alanı müəyyənləşdirmək mümkün deyilsə, daşıyıcı 

yük göndərənə bu barədə məlumat verməli və yük göndərənin riski və 

hesabı ilə yükü müvəqqəti saxlamaya götürməli və ya saxlama üçün 

üçüncü şəxsə verməlidir. Əgər yük göndərən və yük alan şərait nəzərə 

alınmaqla ağlabatan müddət ərzində yükə dair zəruri sərəncamlar 

verməzlərsə, ekspertin köməyi ilə daşıyıcı eynilə komisyonçu kimi yükü 

ixtiyarlı şəxsin xeyrinə sata bilər. 



 386 

858.2. Əgər yük tez korlanandırsa və ya onun ehtimal edilən dəyəri 

xərcləri ödəmirsə, daşıyıcı ləngimədən bu faktı rəsmən təyin edilmiş eks-

pertin köməyi ilə müəyyənləşdirməli və yükü çatdırılma zamanı maneələrin 

olduğu haldakı kimi eyni qaydada satmalıdır. Yükün satılmasına dair 

sərəncam verilməsi barədə iştirakçılara imkan daxilində bildiriş verilir. 

858.3. Daşıyıcı yüklə rəftar üçün ona verilmiş səlahiyyətlərin icrası 

zamanı mülkiyyətçinin mənafelərini maksimum müdafiə etməyə 

borcludur. Bu vəzifələri öz təqsiri üzündən pozduqda o, zərərin əvəzinin 

ödənilməsi üçün məsuliyyət daşıyır. 
 

 Yük daşınması müqaviləsinə görə daşıyıcı yükü yük alana təqdim 

etdikdən sonra öhdəliyini icra etmiş hesab edilir. Yükün yük alana təqdim 

edilməsi üçün maneələr vicdanlı daşıyıcının marağında deyil, ən azı ona görə 

ki, o, yükün saxlanılması üçün əlavə xərclər çəkməli olur. Buna görə də şərh 

edilən maddə bu sahədə daşıyıcının mənafelərinin qorunmasına yönəlib. 
 

858.1. 
 

Əgər: 1) yük qəbul edilmirsə və ya 2) yük üzrə ödənişlər həyata 

keçirilmirsə və ya 3) yük alanı müəyyənləşdirmək (və ya tapmaq) mümkün 

deyilsə, daşıyıcı yük göndərənə bu barədə məlumat verməli və yük 

göndərənin riski və hesabına yükü müvəqqəti saxlamaya götürməli və ya 

saxlama üçün üçüncü şəxsə verməlidir. Bu halda yaranan münasibətlərə MM-

nin 45-ci fəsli (Bax həmin fəslin şərhinə) tətbiq olunur. 
 

2. Əgər yük göndərən və ya (şərh edilən bənddə ―və ya‖ əvəzinə ―və‖ 

yazılıb, amma bu səhvdir, çünki yükə dair sərəncamı yalnız bir tərəf verə 

bilər) yük alan şərait nəzərə alınmaqla ağlabatan müddət ərzində yükə dair 

zəruri sərəncamlar verməzlərsə, daşıyıcı yükün dəyəri və digər ünsürlərinə 

dair ekspertin (şərh edilən bənddə ekspertin müstəqil olması qeyd edilmədiyi 

üçün hətta daşıyıcının işçisi də ekspert kimi çıxış edə bilər) rəyi əsasında 

komisyonçu qismində yükü ixtiyarlı şəxsin (yük göndərənin və ya yük alanın 

– Bax MM-nin 856-cı maddəsinin şərhinə) xeyrinə sata bilər. Başqa sözlə, 

daşıyıcı burada komisyonçuya bərabər tutulur. 

Belə ki, MM-nin 817-ci maddəsinə (―Komisyonçunun satış hüququ‖ – 

Bax həmin maddənin şərhinə) əgər komitent müqaviləyə və ya şəraitə uyğun 

komisyon malına sahibliyə başlamalı olsa da, bunu etmirsə, komisyonçu 

komisyon malının satışını həyata keçirmək hüququnu əldə edir. Əgər mal 

korlanmaya meyllidirsə və ya sonradan malda onun qiymətdən düşməsinə 

səbəb ola biləcək dəyişikliklər aşkar edilərsə və komitentlə əlaqə yaratmağa 

vaxt olmazsa, komisyonçu komitentə qabaqcadan bildiriş verməklə, malın 

satılması qayğısına qalmaq hüququna malikdir. 
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858.2. 

 

Yük tez korlanandırsa və ya onun ehtimal edilən dəyəri çəkilən əlavə 

xərcləri ödəmirsə, daşıyıcı ləngimədən bu faktı rəsmən təyin edilmiş ekspertin 

köməyi ilə müəyyənləşdirməli və yükü çatdırılma zamanı maneələrin olduğu 

haldakı kimi (yəni MM-nin 858.1-ci maddəsinə əsasən – Bax həmin maddənin 

şərhinə) eyni qaydada satmalıdır. Yükün satılmasına dair sərəncam verilməsi 

barədə iştirakçılara imkan daxilində bildiriş verilir. 

Şərh edilən bənddə yükün tez korlanan olması və ya onun ehtimal 

edilən dəyəri çəkilən əlavə xərcləri ödəməsi faktının rəsmən təyin edilmiş 

ekspertin köməyi ilə müəyyənləşdirilməsi sual doğurur. Rəsmən təyin edilən 

ekspert kimdir? Təbii ki, söhbət dövlət orqanı tərəfindən təyin olunan 

ekspertdən getmir, çünki: 1) mövcud qanunvericilikdə bu səlahiyyətin hansı 

dövlət orqanına mənsub olması təsbit olunmayıb; 2) bunun üçün məhkəməyə 

müraciət edilməlidirsə, məhkəmə qərarı əlbəttə ki, qısa müddətdə 

verilməyəcək, bu isə şərh edilən bəndin məqsədi ilə uzlaşmır – yükün tez 

korlanan olması və ya yükün ehtimal edilən dəyərəinin çəkilən əlavə xərcləri 

ödəməməsi. Məsələnin elə mahiyyəti onun təcili olmasındadır. Deməli, 

―rəsmi‖ sözü burada ―dövlət‖ sözünün sinonimi deyil. 

Çox güman ki, burada ―rəsmən təyin edilmiş‖ dedikdə ekspertlə hər 

hansı müqavilənin (mülki və ya əmək) olmasıdır. Bu isə o deməkdir ki, MM-

nin 858.1-ci maddəsindəki (Bax həmin maddənin şərhinə) ekspertlə şərh 

edilən maddədəki ekspertin heç bir fərqi yoxdur. Belə olduğu təqdirdə bir 

maddənin iki bəndində fərqli terminlərlə eyni məzmunlu məsələlərin tənzimi 

təəssüf doğurur. 
 

858.3. 
 

Yükün çatdırılması zamanı maneələri dəf edən daşıyıcı hər bir halda 

yüklə rəftar zamanı mülkiyyətçinin mənafelərini maksimum müdafiə etməyə 

borcludur. Daşıyıcı bu vəzifələri pozduqda, zərərin əvəzinin ödənilməsi üçün 

yük göndərən qarşısında məsuliyyət daşıyır. Maraqlıdır ki, şərh edilən bənddə 

daşıyıcının həmin vəzifəni ―öz təqsiri üzündən‖ pozması qeyd olunur. Sanki 

vəzifəni təqsirsiz də pozmaq olar?! Əlbəttə, bu səhv ifadədir. Qanunverici 

əslində demək istəyib ki, daşıyıcı yükə onun təqsiri ucbatından dəyən zərərin 

əvəzini ödəməlidir. 

 

Maddə 859. Yük daşıyıcısının məsuliyyəti 

 

859.1. Yükün itirildiyi və ya məhv olduğu halda daşıyıcı onun tam 

dəyərini ödəyir. Əgər yük daşıyıcı tərəfindən daşımaya qəbul edildikdən 

sonra üç ay ərzində çatdırılmazsa, əksi sübut edilənədək itirilmiş sayılır. 
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859.2. Bundan başqa, daşıyıcı çatdırmanın gecikdirilməsi və ya 

yükün zədələnməsi və ya qismən məhv olması ilə bağlı bütün zərər üçün 

məsuliyyət daşıyır. 

859.3. Əgər daşıyıcı yükün itirilməsinin və ya məhvinin 

aşağıdakılar nəticəsində baş verdiyini sübuta yetirərsə, bu Məcəllənin 

859.1-859.2-ci maddələrində nəzərdə tutulan məsuliyyət tətbiq edilmir: 

859.3.1. risk məlum olsa da, yükün xarakteri və ya nəqliyyat 

vasitəsinin birbaşa təyinatı; 

859.3.2. yük göndərənin və ya yük alanın təqsiri və ya göstərişi; 

859.3.3. daşıyıcının lazımi vicdanlılığı şəraitində qarşısı alınması 

mümkün olmayan hallar. 

859.4. Daşıyıcı daşımanı tamamilə və ya qismən başqa daşıyıcının 

vasitəsi ilə həyata keçirdiyi halda da məsuliyyət daşıyır. Onun daşıma 

üçün yükü verdiyi daşıyıcıya qarşı reqres hüququ saxlanılır. 

859.5. Daşıyıcıya qarşı bütün iddialar yük qeyd-şərtsiz qəbul 

edildikdən və ödənildikdən sonra ödənilir. Bu müddəa aşağıdakı hallarda 

tətbiq edilmir: 

859.5.1. daşıyıcı qəsd və ya kobud ehtiyatsızlıq üçün məsuliyyət 

daşıyırsa; 

859.5.2. əgər iddialar yükün zahirən görünən zədələrinə 

əsaslanırsa, yük alan bunları şərait nəzərə alınmaqla onun üçün mümkün 

və yolverilən müddət ərzində aşkar etdikdə və bu barədə daşıyıcıya 

zədələr aşkar edildikdən sonra dərhal, lakin çatdırılmadan ən geci səkkiz 

gün keçənədək bildiriş verdikdə. 

 

1. Şərh edilən maddə yük daşınması müqaviləsinin əsas 

elementlərindən biri olan daşıyıcının məsuliyyətini müəyyən edir. 

 

2. ―Nəqliyyat haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 16-

cı maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən daşımaların yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar 

öz vəzifələrini (öhdəliklərini) icra etmədikdə, daşıyıcı bu Qanunla, ayrı-ayrı 

nəqliyyat növləri üzrə məcəllələrlə, nizamnamələrlə və digər normativ hüquqi 

aktlarla, həmçinin daşıma müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada maddi 

məsuliyyət daşıyır. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamış hallarda, daşıyıcının 

maddi məsuliyyətinin məhdudlaşdırılması və ya götürülməsi haqqında 

müştərilərlə əldə etdiyi razılaşmalar etibarsız hesab edilir. 

Həmin Qanunun 17-ci maddəsi həmçinin nəqliyyat vasitələrinin 

verilməməsinə görə daşıyıcının və verilmiş nəqliyyat vasitələrindən istifadə 

edilməməsinə görə müştərinin maddi məsuliyyətini də müəyyən edir. Belə ki, 

əldə olunmuş daşıma müqaviləsinə (sifarişə) zidd olaraq daşıyıcı yük 

göndərənə yükün daşınması üçün nəqliyyat vasitəsi vermədikdə, yaxud 
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vaxtında vermədikdə, müştəri isə yük daşımaları üçün verilmiş nəqliyyat 

vasitəsindən istifadə etmədikdə, yaxud vaxtında istifadə etmədikdə, ayrı-ayrı 

nəqliyyat növləri üzrə məcəllələrlə, nizamnamələrlə, həmçinin daşıma 

müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada maddi məsuliyyət daşıyırlar. 

Daşıyıcı və ya yük göndərən (yük alan) müvafiq olaraq nəqliyyat vasitələrinin 

verilməməsinin, yaxud vaxtında verilməməsinin, nəqliyyat vasitələrindən 

istifadə edilməməsinin, yaxud vaxtında istifadə edilməməsinin qarşısıalınmaz 

qüvvənin təsiri və ya müvafiq normativ hüquqi aktlarla nəzərdə tutulan 

qaydada müəyyən edilmiş istiqamətlərdə yük daşımalarının dayandırılması, 

yaxud məhdudlaşdırılması nəticəsində, habelə daşıyıcıdan və ya yük 

göndərəndən (yük alandan) asılı olmayan sair səbəblərdən baş verdiyini sübut 

edərlərsə, maddi məsuliyyətdən azad olunurlar. 

Qanunun 18-ci maddəsinə uyğun olaraq daşıyıcı müştəridən yükü 

daşımaya qəbul etdiyi andan onu yük alana təhvil verənə qədər həmin yükün 

qorunmasını təmin etməlidir. Yükün itməsinin, əskik çıxmasının və 

zədələnməsinin (xarab olmasının) daşıyıcının təqsiri olmadan (Qanunda 

göstərilir ki, MM ilə müəyyən edilmiş hallarda daşıyıcıdan asılı olmayan 

səbəblərdən, halbuki MM-də konkret bu hal üçün belə müddəalar yoxdur) baş 

verdiyi sübut edilmədikdə, daşıyıcı müvafiq normativ hüquqi aktlarda, ayrı-

ayrı nəqliyyat növləri üzrə məcəllələrdə, nizamnamələrdə və ya müqavilədə 

müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyır. Müvafiq normativ hüquqi 

aktlarda, ayrı-ayrı nəqliyyat növləri üzrə məcəllələrdə, nizamnamələrdə və ya 

müqavilədə başqa qayda nəzərdə tutulmadıqda, daşıyıcı yükün daşınması 

zamanı müştəriyə vurulmuş zərəri aşağıdakı miqdarda ödəyir: 

1) yük itirildikdə, yaxud əskik çıxdıqda – müvafiq olaraq itirilmiş, 

yaxud əskik çıxmış yükün dəyəri miqdarında; 

2) yük zədələndikdə – onun dəyərinin azaldığı məbləğ miqdarında, 

zədələnmiş (xarab olmuş) yükü bərpa etmək mümkün olmadıqda isə – onun 

tam dəyəri miqdarında;  

3) qiyməti elan olunmaqla daşınmaya təhvil verilmiş yük itirildikdə – 

həmin yükün elan olunmuş qiyməti miqdarında. Daşıyıcı həmin yükün həqiqi 

dəyərinin elan olunmuş qiymətindən aşağı olduğunu sübut etdikdə isə yükün 

həqiqi dəyəri miqdarında. 

Yuxarıda göstərilən hallarda mübahisə yarandıqda yükün həqiqi 

dəyərinin müəyyən edilməsi üçün onların daşıma müqaviləsində göstərilmiş 

dəyəri, yük göndərənin daşıma haqqının ödənilməsinə dair sənədi əsas 

götürülə bilər. Daşıma müqaviləsində yükün dəyəri göstərilmədikdə, habelə 

yükə dair hesablaşmalar bank vasitəsi ilə həyata keçirilmədikdə isə müqayisə 

edilə bilən analoji malların zərərin ödənildiyi mövcud tarixə olan dəyəri əsas 

kimi istifadə oluna bilər. 
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Daşıyıcı yükün itirilməsi, əskik çıxması və ya zədələnməsi (xarab 

olması) ilə əlaqədar müəyyən edilmiş zərəri ödəməklə yanaşı, həmin yükün 

daşınmasına görə alınmış, daşıma haqqını da (əgər bu haqq yükün dəyərinə 

daxil deyilsə) müştəriyə qaytarır. Daşıyıcının və ya müştərinin maddi 

məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün əsas ola bilən hallar müəyyən edilmiş 

qaydada tərtib olunan sənədlərlə (kommersiya aktı, ümumi formalı akt və ya 

i.a.) təsdiq olunur və daşıma ilə əlaqədar mübahisələrin həlli üçün 

məhkəməyə təqdim oluna bilər. 

Qanunun 19-cu maddəsinə müvafiq olaraq daşıyıcıya qarşı daşımadan 

törəyən iddianın məhkəməyə verilməsindən əvvəl, qanunvericilikdə, ayrı-ayrı 

nəqliyyat növləri üzrə məcəllələrdə, nizamnamələrdə, digər normativ hüquqi 

aktlarda nəzərdə tutulmuş qaydada və müddətdə həmin daşıyıcıya tələb 

təqdim oluna bilər. Daşıyıcı təqdim olunan tələbə müəyyən edilmiş müddətdə 

baxıb, onun tamamilə və ya qismən təmin edilməsi və ya rədd edilməsi barədə 

tələbkara xəbər verməlidir. 

 

3. ―Avtomobil nəqliyyatı haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 54-cü maddəsinə əsasən yükün daşınma üçün qəbul edildiyi 

vaxtdan yük alana və ya digər səlahiyyətli şəxsə təhvil verilənədək 

itirilməsinin, əskik çıxmasının və ya zədələnməsinin (xarab olmasının) 

daşıyıcının təqsiri olmadan baş verdiyi sübut edilmədikdə, daşıyıcı məsuliyyət 

daşıyır. Daşıyıcı yükün avtomobil nəqliyyatı ilə daşınması zamanı vurulmuş 

zərəri aşağıdakı miqdarda ödəyir: 

1) yük itirildikdə, yaxud əskik çıxdıqda – müvafiq olaraq itirilmiş, 

yaxud əskik çıxmış yükün dəyəri miqdarında; 

2) yük zədələndikdə (xarab olduqda) – onun dəyərinin azaldığı 

miqdarda, zədələnmiş yükü bərpa etmək mümkün olmadıqda isə, onun tam 

dəyəri miqdarında; 

3) qiyməti elan olunmaqla avtomobil nəqliyyatı ilə daşınmaq üçün 

təhvil verilmiş yük itirildikdə – həmin yük elan olunmuş qiyməti miqdarında. 

Daşıyıcı həmin yükün həqiqi dəyərinin elan olunmuş qiymətdən aşağı 

olduğunu sübut etdikdə isə – yükün həqiqi dəyəri miqdarında. 

Yükün həqiqi dəyərinin müəyyən edilməsi üçün onların daşınma 

müqaviləsində, yaxud hesablaşma sənədində göstərilmiş qiyməti əsas 

götürülür. Daşınma müqaviləsində yükün qiyməti müəyyən edilmədikdə, 

yaxud hesablaşma sənədi olmadıqda isə, analoji malların mövcud bazar 

qiyməti əsas kimi götürülür. Daşıyıcı yükün itirilməsi, əskik çıxması və ya 

zədələnməsi (xarab olması) ilə əlaqədar müəyyən edilmiş zərəri ödəməklə 

yanaşı, həmin yükün daşınmasına görə alınmış daşınma haqqını da (daşınma 

haqqı yükün dəyərinə daxil olmadıqda) yük göndərənə (yük alana) və ya 

səlahiyyəti olan digər şəxsə qaytarır. 
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4. Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 131-ci 

maddəsinə əsasən daşıyıcı yükün itirilməsinə və ya zədələnməsinə görə 

aşağıdakı ölçüdə məsuliyyət daşıyır: 

1) yükün itirilməsinə görə – itirilmiş yükün dəyəri miqdarında; 

2) yükün zədələnməsinə görə – yükün dəyərinin azalmasının məbləği 

miqdarında; 

3) qiyməti elan edilməklə daşınma üçün qəbul edilmiş yükün 

itirilməsinə görə – yükün elan edilmiş qiyməti miqdarında. 

Ödənilməli olan ümumi məbləğ yük boşaldılan yerdə və gündə və ya 

müqaviləyə əsasən boşaldılacaq yerdə və gündə yükün mövcud qiymətindən 

hesablanır. Yükün qiyməti əmtəə birjasındakı qiymətindən, bu olmadıqda isə 

bazar qiymətindən, bunlar olmadıqda isə bu növ və bu keyfiyyətdə olan 

yükün adi qiymətindən hesablanır. Yükün itirilməsi və ya zədələnməsi üçün 

əvəzi ödənilən məbləğdən yükün itirilməsi və ya zədələnməsinə görə yük 

sahibinin ödəmədiyi yükün daşınma xərcləri (fraxt, rüsumlar və s.) tutulur. 

Məcəllənin 132-ci maddəsinə uyğun olaraq yükün növü və çeşidi, 

habelə dəyəri yük göndərən tərəfindən yük vurulanadək elan edilmədikdə və 

konosamentə daxil edilmədikdə, daşınma üçün qəbul edilmiş yükün itirilməsi-

nə və ya zədələnməsinə görə daşıyıcının məsuliyyəti, bir yerə və ya göndə-

rilmənin digər vahidinə görə 666,67 hesablaşma vahidindən və ya itirilmiş və 

ya zədələnmiş yükün brutto çəkisinin bir kiloqramına görə iki hesablaşma 

vahidindən çox olmamaqla hansı məbləğin çox olmasından asılı olaraq qəbul 

olunur. Daşınma üçün qəbul edilmiş yükün çatdırılmasının gecikdirilməsinə 

görə daşıyıcının məsuliyyəti dənizlə yük daşınması müqaviləsində ödənilməsi 

nəzərdə tutulmuş fraxtın məbləğindən çox ola bilməz. Daşıyıcı tərəfindən 

ödəniləsi ümumi məbləğ yükün tam itirilməsinə görə müəyyən edilə biləcək 

məsuliyyətin həddindən artıq ola bilməz. Əgər yükün daşınması üçün 

konteyner, altlıq və ya digər qurğu istifadə edilirsə, konosamentdə sadalanan 

belə qurğuda bu kimi daşınan yerlərin miqdarı və ya göndərilmə vahidləri 

maddənin məqsədləri üçün yerlərin miqdarı və ya göndərilmənin vahidləri 

hesab edilir. Göstərilən hal istisna olmaqla, belə qurğu yük yeri və ya vahidi 

hesab edilir. Dənizlə yük daşınması müqaviləsinin tərəfləri öz razılaşmaları 

əsasında daha artıq məsuliyyət həddi müəyyən edə bilərlər. 

 

5. ―Aviasiya haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 50-ci 

maddəsinə əsasən qeydə alınmış yükün daşındığı müddətdə (yükün hava 

gəmisinə vurulması, təyinatı üzrə çatdırılması, yenidən yüklənməsi) yükün 

itirilməsi (əgər yük daşıyıcı tərəfindən daşıma üçün qəbul edildikdən sonra 

qanunvericilikdə və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 

müqavilələrdə müəyyən olunmuş müddətdə çatdırılmayıbsa), məhv edilməsi 

və ya zədələnməsi nəticəsində vurulan zərərə görə məsuliyyət daşıyıcının 



 392 

üzərinə düşür. Daşıyıcının, yük göndərənin yükünün itirilməsinə və ya əskik 

gəldiyinə görə məsuliyyəti qeydiyyata alınmış yükün hər kiloqramı üçün 

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə 

müəyyənləşdirilən hədlə məhdudlaşdırılır. Əgər beynəlxalq hava xətlərində 

Azərbaycan Respublikasına mənsub olan daşıyıcılar tərəfindən daşımaya 

qəbul edilən yük onun bəyan edilmiş dəyəri ilə daşıyıcıya təqdim 

edilmişdirsə, daşıyıcı bəyan edilmiş dəyərin həqiqi zərərdən yüksək olduğunu 

sübut etməsə, məsuliyyət bəyan edilmiş dəyər həddində müəyyənləşdirilir. 

Azərbaycan Respublikasının daxili hava xətlərində Azərbaycan 

Respublikasına mənsub olan daşıyıcılar tərəfindən daşımaya qəbul edilən, 

dəyəri bəyan olunmadan qeydiyyata alınmış yükə görə daşıyıcının 

məsuliyyəti qeydiyyata alınmış yükün həqiqi dəyəri miqdarında müəyyən 

edilməklə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təyin etdiyi həddi aşmamalıdır. 

Qeydiyyata alınmış yükün bir hissəsinin itirildiyi, zədələndiyi, əskik 

gəldiyi, yaxud təyinat məntəqəsinə vaxtında çatdırılmadığı hallarda, daşıyı-

cının məsuliyyətinin həcmi müəyyən edilərkən, yalnız ümumi çəkisi nəzərə 

alınır. İçərisindəki əşyalar da daxil olmaqla, belə bağlamanın (bağlamaların) 

itirilməsi, zədələnməsi, əskik gəlməsi və ya təyinat yerinə vaxtında 

çatdırılmaması müvafiq aviaqaiməyə və ya yük qəbzinə daxil edilmiş digər 

bağlamaların və onların içərisindəkilərin dəyərinə təsir göstərdikdə, 

məsuliyyət həcmi müəyyən edilərkən, bütün bağlamaların ümumi çəkisi 

nəzərə alınır. Yük göndərənlər bu maddədə göstərilən məsuliyyət həddindən 

daha yüksək məsuliyyət həddi barədə daşıyıcı ilə razılığa gələ bilərlər. 

Hava daşımasında hər hansı gecikmə səbəbindən sərnişinlərə, 

qeydiyyata götürülmüş yükə dəymiş zərərə görə məsuliyyət daşıyıcının 

üzərinə düşür. Daşıyıcı, zərərin qarşısının alınması üçün özü və ya onun 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təyin edilmiş nümayəndələri bütün 

tədbirlərin görüldüyünü və ya belə tədbirlərin görülməsi üçün onların heç bir 

imkanının olmamasını sübut etdikdə, məsuliyyətdən azad olunur. 

 

859.1. 

 

Hər şeydən əvvəl daşıyıcı yükün itirilməsi və ya məhv olması üçün 

cavabdehdir. Bu halda daşıyıcı yükün tam dəyərini ödəməlidir. Əgər yük 

daşıyıcı tərəfindən daşımaya qəbul edildikdən sonra üç ay ərzində 

çatdırılmazsa, onun itirilməsi prezumpsiyası mövcuddur (əksi daşıyıcı 

tərəfindən sübut edilməlidir). 

MM-nin 859.3-cü maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) yükün 

itirilməsi və ya məhv olması üçün daşıyıcının məsuliyyətini istisna edən hallar 

təsbit edilmişdir. 
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859.2. 

 

Yükün itirilməsi və ya məhvi ilə yanaşı daşıyıcı çatdırmanın 

gecikdirilməsi və ya yükün zədələnməsi və ya qismən məhv olması ilə bağlı 

da bütün zərər üçün məsuliyyət daşıyır. 

MM-nin 859.3-cü maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) yükün 

qismən məhv olması üçün daşıyıcının məsuliyyətini istisna edən hallar təsbit 

edilmişdir. 

 

859.3. 

 

1. Əgər daşıyıcı yükün itirilməsinin və ya məhvinin aşağıdakılar 

nəticəsində baş verdiyini sübuta yetirərsə, MM-nin 859.1-859.2-ci 

maddələrində (Bax həmin maddələrin şərhinə) nəzərdə tutulan məsuliyyət 

tətbiq edilmir: 

1) risk məlum olsa da, yükün xarakteri və ya nəqliyyat vasitəsinin 

birbaşa təyinatı; 

2) yük göndərənin və ya yük alanın təqsiri və ya göstərişi; 

3) daşıyıcının lazımi vicdanlılığı şəraitində qarşısı alınması mümkün 

olmayan hallar. 

Beləliklə, şərh edilən bənddə qeyd edilən hallar MM-nin 859.1-ci 

maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) nəzərdə tutulan məsuliyyəti tam 

istisna edir. MM-nin 859.2-ci maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) 

nəzərdə tutulan məsuliyyət isə yalnız bir halda istisna edilir – yük qismən 

məhv olduqda. Çatdırmanın gecikdirilməsi və ya yükün zədələnməsi hətta 

şərh edilən bənddə sadalanan hallar olsa belə, daşıyıcının məsuliyyətini istisna 

etmir. Əlbəttə ki, bu cür yanaşma təəccüb doğurur. Məsələn, yük göndərənin 

və ya yük alanın təqsiri və ya göstərişi nəticəsində yük zədələnibsə, daşıyıcı 

buna görə niyə məsuliyyət daşımalıdır?! Hesab edirik ki, şərh edilən bənddə 

ciddi qüsur var – burada sadalanan hallar çatdırmanın gecikdirilməsi və ya 

yükün zədələnməsinə də aid edilməli idi. 

 

2. Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 130-cu 

maddəsinə uyğun olaraq yükün itirilməsinin, zədələnməsinin və ya 

çatdırılmasının gecikdirilməsinin aşağıdakılar nəticəsində baş verdiyini sübuta 

yetirə bilən daşıyıcı daşımaya qəbul edilmiş yükün itirilməsinə və ya 

zədələnməsinə, yaxud yükün çatdırılmasının gecikdirilməsinə görə məsuliyyət 

daşımır: 

1) qarşısıalınmaz qüvvə; 

2) dənizdə və gəmilərin üzdükləri digər sularda təhlükələr və ya 

təsadüflər; 
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3) dənizdə insanların xilas edilməsi üçün istənilən tədbirlər və ya 

əmlakın xilas edilməsi üçün ağlabatan tədbirlər; 

4) daşıyıcının təqsiri olmadan baş verən yanğın; 

5) müvafiq hakimiyyət orqanlarının hərəkətləri və ya sərəncamları 

(saxlanma, həbs, karantin və s.); 

6) hərbi əməliyyatlar və xalq iğtişaşları; 

7) yük göndərənin və ya yük alanın hərəkətləri və ya hərəkətsizlikləri; 

8) yükün zahirən görünməyən çatışmazlıqları, onun xüsusiyyətləri və 

ya təbii itkisi; 

9) yükün tarasının və ya qabının xarici görünüşündən gözəçarpmayan 

çatışmazlıqları; 

10) markaların lazımi qədər və ya aydın olmaması; 

11) işin tam və ya qismən dayandırılmasına, yaxud 

məhdudlaşdırılmasına səbəb olan tətillər və ya digər hallar; 

12) daşıyıcının, onun işçilərinin və ya agentlərinin təqsiri olmadan 

yaranan digər hallar. 

Yük dənizlə yük daşınması müqaviləsində nəzərdə tutulan boşaltma 

limanında tərəflərin razılığa gəldikləri müddətdə, belə razılıq olmadıqda isə 

konkret halları nəzərə almaqla qayğıkeş daşıyıcıdan tələb olunan ağlabatan 

müddətdə verilmədikdə, daşıyıcı yükün çatdırılmasını gecikdirmiş hesab 

edilir. Əgər yükboşaltma limanında bu müddətdən sonra 30 təqvim günü 

ərzində yükü almağa səlahiyyəti olan şəxsə verilməyibsə, daşıyıcıya qarşı 

yükün itirilməsi ilə əlaqədar tələb irəli sürməyə hüququ olan şəxs yükü 

itirilmiş hesab edə bilər. Yükün daşınma üçün qəbul edildiyi andan onun 

verilməsi anına kimi daşıyıcı daşınma üçün qəbul edilmiş yükün itirilməsinə 

və ya zədələnməsinə, yaxud çatdırılmasının gecikdirilməsinə görə məsuliyyət 

daşıyır. Daşıyıcı yükün itirilməsinin, zədələnməsinin və ya çatdırılmasının 

gecikdirilməsinin gəminin idarə edilməsində gəmi kapitanının, gəmi heyətinin 

digər üzvlərinin və ya dəniz bələdçisinin hərəkəti və ya hərəkətsizliyi 

nəticəsində baş verdiyini sübuta yetirə bilsə (naviqasiya səhvi), məsuliyyət 

daşımır. Təyinat limanına salamat yük yerlərində və yük göndərənin salamat 

plombları ilə gəlmiş, yolda açılma izləri olmayan salamat tarada çatdırılmış, 

habelə yük göndərənin və ya yük alanın nümayəndəsinin müşayiəti ilə 

daşınan yükün itirilməsinə və ya zədələnməsinə görə, əgər yük alan daşınma 

üçün qəbul edilmiş yükün daşıyıcının təqsiri nəticəsində itirilməsini və ya 

zədələnməsini sübuta yetirə bilməsə, daşıyıcı məsuliyyət daşımır. 

 

859.4. 

 

Daşıyıcı yük göndərən qarşısında birbaşa məsuliyyət daşıyır. Hər hansı 

əsasla (müqavilədə nəzərdə tutulduqda və ya tutulmadıqda) daşıyıcı daşımanı 
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tamamilə və ya qismən başqa daşıyıcının vasitəsi ilə həyata keçirdiyi halda da 

məsuliyyət daşıyır. Bu zaman daşıyıcının yükü verdiyi daşıyıcıya qarşı reqres 

hüququ mövcuddur. 

 

859.5. 

 

Daşıyıcı, bir qayda olaraq, daşıma fəaliyyəti ilə professional əsaslarla 

məşğul olur. Şərh edilən bənd daşıyıcının dövriyyəsinin təminatı qismində 

çıxış edir – yük qeyd-şərtsiz qəbul edildikdə daşıyıcının muzdu ödənilməlidir. 

Başqa sözlə, yük alan hər hansı iradını yükü qəbul edərkən (və ya yük 

göndərən bu anadək) dərhal bildirməlidir (məsələn, gecikməyə dair). Əgər 

yük irad bildirilmədən qəbul edilibsə, yük göndərənin və ya yük alanın 

sonrakı iradları muzdun ödənilməməsinə səbəb deyil. Əlbəttə, daşıyıcıya qarşı 

irad muzd ödənilənədək də bildirilə bilər və hətta iddia da qaldırıla bilər. 

Lakin muzd müqavilə ilə şərtləndirilən anda ödənilməlidir. 

Əks halda, MM-nin 449-cu maddəsinə (―Pul öhdəliyinin icra 

edilməməsi üçün məsuliyyət‖) əsasən yük göndərənin pul öhdəliyinin icra 

edilməməsi üçün məsuliyyəti yaranacaq. Həmin maddəyə görə özgəsinin pul 

vəsaitini qanunsuz saxlamaqla, onu qaytarmaqdan boyun qaçırmaqla, onun 

ödənilməsini digər şəkildə gecikdirməklə və ya başqa şəxsin hesabına pul 

vəsaitini əsassız əldə etməklə və ya toplamaqla ondan faydalanmağa görə 

həmin vəsaitin məbləğindən faizlər ödənilməlidir. Faizlərin miqdarı pul 

öhdəliyinin və ya onun müvafiq hissəsinin icra edildiyi gün üçün Azərbaycan 

Respublikasının Milli Bankı tərəfindən müəyyənləşdirilən bank uçot dərəcəsi 

(―Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 31.1-ci maddəsində sadəcə ―uçot dərəcəsi‖ 

adlanır) ilə müəyyənləşdirilir. Borc məhkəmə qaydasında tutulduqda 

məhkəmə kreditorun tələbini qərarın çıxarıldığı gün üçün Azərbaycan 

Respublikasının Milli Bankı tərəfindən müəyyənləşdirilən bank uçot 

dərəcəsini əsas götürməklə ödəyə bilər. 

Əgər sonradan yük alanın və ya yük göndərənin iddiası haqlı hesab 

edilərsə (məsələn, məhkəmə qərarı ilə), daşıyıcı təbii ki, vurduğu zərərin 

əvəzini ödəməlidir. 

Bununla belə, aşağıdakı hallarda yük göndərən (və ya yük alan) muzdu 

ödəmədən iddiasının təmin edilməsini tələb edə bilər: 

1) daşıyıcı qəsd və ya kobud ehtiyatsızlıq üçün məsuliyyət daşıyırsa; 

2) çatdırılmadan sonra ən geci səkkiz təqvim günü ərzində yük alan 

yükün ağlabatan müddətdə aşkar edilən zahirən görünən zədələri barədə 

daşıyıca dərhal bildiriş verdikdə. 
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Maddə 860. Yükə girov hüququ 

 

860.1. Daşıyıcı ona çatası daşıma haqqına və xərclərin 

kompensasiyasına əsasən yükə girov hüququna malikdir. Yükə girov 

hüququnun əldə edilməsinə bu Məcəllənin 182-ci maddəsinin müddəaları 

şamil edilir. Yük göndərənin yükün mülkiyyətçisi olmadığı, lakin həmin 

yük barəsində yük göndərənin yükün mülkiyyətçisindən sərəncam 

vermək səlahiyyəti olması ilə əlaqədar daşıyıcının vicdanlı olduğu 

hallarda da, yükə girov hüququ əldə edilir. 

860.2. Əgər daşıyıcı öz girov hüququnu həyata keçirirsə, yükün 

çatdırılması yalnız mübahisəli məbləğin məhkəmədə depozitə qoyulduğu 

halda tələb edilə bilər. Bu məbləğ fraxt verənin girov hüququ barəsində 

yükü əvəz edir. 

 

1. Şərh edilə maddə daşıyıcının daşınan yükə girov hüququnu təsbit 

edir. Analoji müddəa Almaniya Ticarət Qanunnaməsinin 440-cı maddəsində 

də mövcuddur. 

MM-nin 281.1-ci maddəsinə görə girov hüququ girov müqaviləsinin 

bağlandığı andan, girov hüququnun dövlət qeydiyyatına alınmalı olduğu 

hallarda isə onun qeydə alındığı andan əmələ gəlir. Fərz edək ki, yük 

daşınması müqaviləsinin özü girov müqaviləsinin ekvivalenti kimi qəbul 

olunur. MM-nin 280.1-ci maddəsinə əsasən girov müqaviləsi yazılı formada 

bağlanmalıdır. Məlumdur ki, yük daşınması müqaviləsi şifahi formada da 

bağlana bilər. Belə çıxırmı ki, daşıyıcının müvafiq girov hüququ yalnız yazılı 

formada (o cümlədən qaimə şəklində: xatırladırıq ki, MM-nin 854.1-ci 

maddəsinə – Bax həmin maddənin şərhinə – görə qaimə prezumpsiya 

formasında daşıyıcının yükə girov hüququnu təsdiqləyir) bağlanan yük 

daşınması müqaviləsi çərçivəsində yaranır? Etiraf edək ki, məsələyə bu cür 

yanaşma həm məntiqsizdir, həm də şifahi formada bağlanılan müqavilə üzrə 

daşıyıcının maraqlarına cavab vermir. 

Digər tərəfdən, nəzərə almaq lazımdır ki, MM-nin 269.7-ci maddəsinə 

əsasən girovla təmin edilmiş öhdəlik üzrə kreditorun (girov saxlayanın) 

hüququ var ki, borclunun həmin öhdəliyi icra etmədiyi halda girov qoyulmuş 

əşyanın dəyərindən həmin əşyanın mənsub olduğu şəxsin (girov qoyanın) 

digər kreditorlarına nisbətən üstün qaydada təminat alsın. Yük daşınması 

müqaviləsində daşıyıcının girov hüququ barədə müddəa olmadıqda, çox 

güman ki, borclunun (yük göndərənin) digər kreditorları daşıyıcının əşyaya 

dair hər hansı üstünlük hüququnu (girov hüququnu) tanımayacaqlar. Bir sözlə, 

məsələ ciddi mübahisəyə səbəb ola bilər. Deməli, yük daşınması 

müqaviləsində daşıyıcının girov hüququ barədə qeyd yoxdursa, girov 

müqaviləsi və təbii ki, girov hüququ da mövcud deyil. 
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2. Əslində, qeyd edilən münasibətlər çərçivəsində daşıyıcı öhdəliklərin 

icrasının təmin edilməsinin digər üsulundan – borclunun əmlakının 

saxlanmasından istifadə etməlidir. MM-nin 468-ci maddəsinə (―Saxlama 

anlayışı və onun əsasları‖) görə borcluya və ya borclunun göstərdiyi şəxsə 

verilməli əmlak kreditorda olduqda, əgər borclu həmin əmlakı ödəmək və ya 

kreditora bununla bağlı xərclərin və digər zərərin əvəzini ödəmək öhdəliyini 

vaxtında icra etməzsə, kreditorun həmin əmlakı müvafiq öhdəlik icra 

edilənədək saxlamaq ixtiyarı vardır. Əmlakın və ya ona çəkilən xərclərin və 

digər zərərin əvəzinin ödənilməsi ilə bağlı olmasa da, tərəfləri sahibkarlar 

kimi fəaliyyət göstərən öhdəlikdən əmələ gələn tələblər də əmlakın 

saxlanması ilə təmin edilə bilər. Kreditor onda olan əmlakı həmin əmlak 

kreditorun sahibliyinə daxil olduqdan sonra əmlaka hüquqları üçüncü şəxsin 

əldə etməsinə baxmayaraq saxlaya bilər. Göstərilən maddənin qaydaları, əgər 

müqavilədə ayrı şərt nəzərdə tutulmayıbsa, tətbiq edilir. 

Göründüyü kimi, məsələyə məhz bu cür yanaşma həm qanunidir, həm 

də daşıyıcının maraqlarına tam cavab verir, çünki digər kreditorların yük 

göndərənə qarşı tələbləri olsa belə, daşıyıcının müvafiq öhdəlik icra 

edilənədək əşyanı saxlamaq ixtiyarı vardır. 

Daşıyıcının məhz borclunun əmlakının saxlanması üsulundan istifadə 

etməsinin məqsədəuyğunluğu daşıyıcının sahibliyində yük göndərənə mənsub 

olan rəsmi reyestrdə qeydə alınmalı olan daşınar əşya (məsələn, avtomobil) 

olduqda özünü daha qabarıq şəkildə təsdiqləyir. Məlum olduğu kimi, həmin 

əşyaların təminat kimi çıxış etməsi girov deyil, ipoteka adlanır (MM-nin 

269.4-cü maddəsi, ―İpoteka haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 1.0.1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 aprel 

2007-ci il tarixli 564 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş ―Daşınar əmlakın rəsmi 

reyestrləri, onların tərtib edilməsi və aparılması Qaydaları‖nın 2.14-cü 

bəndi). Deməli, şərh edilən maddə həmin əşyalara şamil edilmir. Buna görə 

də rəsmi reyestrdə qeydə alınan daşınar əşyalara dair daşıyıcının maraqları 

təmin olunmur. Lakin borclunun əmlakının saxlanması üsulu hər hansı 

daşınar əşyaya aiddir. Madam ki, belədir, məsələnin məhz bu cür qoyuluşu 

daşıyıcının maraqlarına tam cavab verir. 

Maraqlıdır ki, Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi 

Məcəlləsi də məsələyə məhz bu cür yanaşır. Belə ki, Məcəllənin 124-cü 

maddəsinə əsasən yük verildikdə o, daşıyıcının yükün hesabına çəkdiyi 

xərcləri, gəminin boşaltma limanında boşdayanmasına görə haqqı, habelə, 

əgər bu, konosamentdə və ya yükün daşınması həyata keçirilən digər sənəd 

əsasında nəzərdə tutulmuşdursa, fraxtı və gəminin yükvurma limanında 

boşdayanmasına görə haqqı ödəməyə, ümumi qəza halında isə qəza haqqını 

ödəməyə və ya lazımi təminat təqdim etməyə borcludur. Bu məbləğlər 
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ödənilənədək və ya təminat təqdim edilənədək daşıyıcı yükü saxlamaq 

hüququna malikdir. 

 

3. Bütövlükdə şərh edilən maddənin dili çox qüsurludur. Bəzi 

müddəaların mənası tam aydın deyil. 

Azərbaycan Respublikasının 24 iyun 2005-ci il tarixli 949-IIQD saylı 

Qanunu ilə şərh edilən maddədən aşağıdakı məzmunlu 3-cü bənd 

çıxarılmışdır: ―Bütün mübahisəli hallarda yükün olduğu yerdəki məhkəmə 

yükün depozitə qoyulmasına və ya satılmasına dair sərəncam verə bilər. 

Satışın qarşısı bütün mübahisəli tələblərin məbləğinin ödənilməsi və ya 

depozitə qoyulması vasitəsi ilə alına bilər‖. 

 

860.1. 

 

Beləliklə, maddənin ümumi şərhindəki mülahizələrə baxmayaraq, şərh 

edilən bəndə görə yük göndərənin daşıyıcıya ödəməli olduğu muzd və çəkilən 

xərclərin əvəzi barədə öhdəlik girovla təmin edilir. Girov predmeti daşınan 

yükdür. 

MM-nin 271.1-ci maddəsinə əsasən əşyanı girov qoyan yalnız onun 

mülkiyyətçisi ola bilər. Lakin yük göndərənin yükün mülkiyyətçisi olub-

olmamasını müəyyənləşdirmək daşıyıcının vəzifəsi deyil. Buna görə də şərh 

edilən maddə yük göndərənin yükün mülkiyyətçisi olmadığı hansı hallarda da 

daşıyıcının yükə girov hüququnun mövcud olduğunu tənzimləyir. 

Bunun üçün şərh edilən maddəyə əsasən yükə girov hüququnun əldə 

edilməsinə MM-nin 182-ci maddəsinin (―Vicdanlı əldə edən‖) müddəaları 

şamil edilir. Həmin maddəyə görə əşyanı özgəninkiləşdirənin onun 

mülkiyyətçisi olmadığı, lakin bu fakt barədə vicdanlı əldə edən olduğu 

hallarda da əldə edən əşyanın mülkiyyətçisi olur. Əgər əldə edən 

özgəninkiləşdirənin mülkiyyətçi olmadığını bilirmişsə və ya bilməli idisə, 

vicdanlı əldə edən sayılmır. Vicdanlılıq faktı əşya verilənə qədər mövcud 

olmalıdır. Daşınar əşyanın mülkiyyətçisi bu əşyanı itirmişsə, əşya ondan 

oğurlanmışsa və ya iradəsinin ziddinə olaraq başqa şəkildə onun sahibliyindən 

çıxmışsa, yaxud əldə edən onu əvəzsiz almışsa, həmin əşyanı əldə edən 

vicdanlı ola bilməz. Bu məhdudiyyətlər auksionda özgəninkiləşdirilmiş pula, 

qiymətli kağızlara və əşyalara tətbiq olunmur. 

Beləliklə, yükü göndərən onun mülkiyyətçisi olmadıqda, lakin bu 

fakta dair daşıyıcı vicdanlı əldə edən olduğu hallarda da girov saxlayan hesab 

olunur. 

Bununla yanaşı daşıyıcı yük göndərənin yükün mülkiyyətçisi 

olmadığını bildikdə belə, lakin həmin yük barəsində yükün mülkiyyətçisindən 
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alınan sərəncam vermək səlahiyyətinə malik olmasını vicdanlı şəkildə 

düşündükdə də, yükə girov hüququ əldə edir. 

 

860.2. 

 

1. Şərh edilən bəndin dili çətin və qüsurlu olsa da, onun müəlliflərinin 

nə demək istədiyini sağlam məntiqə əsaslanaraq müəyyən dərəcədə başa 

düşmək mümkündür. 

Təcrübədə ola bilər ki, yük göndərən daşıyıcıya çatacaq muzd və ya 

xərclərin əvəzi məbləği ilə razı olmadığı üçün (məsələn, gecikməyə görə) ödə-

nişi həyata keçirmir. Lakin yük göndərən təbii olaraq yükün ləngimədən çatdı-

rılmasında maraqlıdır və girov saxlayan olan daşıyıcının MM-nin 296-cı mad-

dəsinə (―Girov qoyulmuş əşyaya tutmanın yönəldilməsi qaydası‖) əsasən yükə 

tutma yönəldilməsi proseduruna başlamasını istəmir. Şərh edilən maddəyə görə 

bu halda yük göndərən mübahisəli məbləği məhkəmə prosesini uduzacağı hal 

üçün təminat qismində məhkəmənin depozit hesabına köçürə və əvəzində yü-

kün onun çatdırılmasını tələb edə bilər. Başqa sözlə, daşıyıcının təminatı qis-

mində artıq yükə girov deyil, məhkəmənin depozit hesabında olan pul məbləği-

dir. Şərh edilən bəndə belə deyilir: ―Bu məbləğ fraxt verənin girov hüququ ba-

rəsində yükü əvəz edir‖. Əlbəttə, cümlənin belə üslubda qurulması 

yolverilməzdir. 

Bu azmış kimi, cümlədə ―daşıyıcı‖ əvəzinə ―fraxt verən‖ termini 

istifadə olunur. Fraxt verən daşıyıcı deyil, tamamilə fərqli və MM-də yalnız 

epizodik toxunulan öhdəliyin tərəfidir. Fraxt verən və fraxt edənin bağladığı 

çarter müqaviləsi əslində əmlak kirayəsi müqaviləsinin növüdür. Azərbaycan 

Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin 87.3.1 və 87.5-ci 

maddələrinə əsasən dənizlə yük daşınması üçün bütün gəminin, onun bir 

hissəsinin və ya müəyyən gəmi yerlərinin verilməsi şərti ilə bağlanılan 

müqavilə çarter müqaviləsidir. Həmin Məcəllə (Məcəllənin bir sıra maddəsi 

məhz bu müqaviləyə həsr olunub: məsələn, 90-92 və s.) çarter müqaviləsini 

yük daşınması müqaviləsinə aid edir, halbuki bu zaman daşıyıcının gəmini 

(nəqliyyat vasitəsini) müştəriyə verməkdən savayı başqa vəzifəsi yoxdursa, 

belə müqaviləni daşıma müqaviləsi hesab etmək düzgün deyil. ―Avtomobil 

nəqliyyatı haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu da bu müqaviləni 

icarəyə aid edir (29 və 38-ci maddələr). 

 

2. Lakin mövcud qanunvericilikdə məhkəmənin mübahisəli məbləğin 

depozitə qəbul etməsi halı nəzərdə tutulmayıb. Azərbaycan Respublikasının 

Mülki Prosessual Məcəlləsinin 161.3-cü maddəsinə əsasən pul məbləğinin 

alınması haqqında iddia təmin edildikdə cavabdeh yol verilmiş təmin 

tədbirləri əvəzinə iddiaçı tərəfindən tələb olunan məbləği məhkəmənin 
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depoziti hesabına verməyə haqlıdır. Göründüyü kimi, burada söhbət artıq 

təmin edilmiş iddiadan gedir. Yük göndərən isə hələ baxılan iddia üzrə pul 

məbləğinin məhkəmə tərəfindən depozitə qəbul olunmasında maraqlıdır. Belə 

mexanizm olmadığı üçün şərh edilən bəndin hüquqi əhəmiyyətini də yoxdur. 

Yeri gəlmişkən burada notarius tərəfindən də pul məbləğinin depozitə 

qəbul olunması mümkün deyil. Çünki ―Notariat haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 74-cü maddəsinə görə notarius öhdəliyin icra 

predmetinin, pul məbləğlərinin və qiymətli kağızların depozitə daxil olması 

haqqında kreditora məlumat verir və kreditorun tələbi ilə bu pul məbləğini və 

ya qiymətli kağızları ona verir. Bizim halda isə söhbət mübahisəli pul 

məbləğindən gedir və həmin məbləğ mübahisə həll olunmayanadək daşıyıcıya 

verilməli deyil. 

 

3. Bütövülkdə isə şərh edilən bəndin müddəası müsbət haldır. Yeganə 

problem mübahisəli məbləğin üstünə faizlərin gəlməsidir. Məlum olduğu 

kimi, MM-nin MM-nin 449-cu maddəsinə (―Pul öhdəliyinin icra edilməməsi 

üçün məsuliyyət‖) əsasən özgəsinin pul vəsaitini qanunsuz saxlamaqla, onu 

qaytarmaqdan boyun qaçırmaqla, onun ödənilməsini digər şəkildə 

gecikdirməklə və ya başqa şəxsin hesabına pul vəsaitini əsassız əldə etməklə 

və ya toplamaqla ondan faydalanmağa görə həmin vəsaitin məbləğindən 

faizlər ödənilməlidir. Faizlərin miqdarı pul öhdəliyinin və ya onun müvafiq 

hissəsinin icra edildiyi gün üçün Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı 

tərəfindən müəyyənləşdirilən bank uçot dərəcəsi ilə müəyyənləşdirilir. Borc 

məhkəmə qaydasında tutulduqda məhkəmə kreditorun tələbini qərarın 

çıxarıldığı gün üçün Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı tərəfindən 

müəyyənləşdirilən bank uçot dərəcəsini əsas götürməklə ödəyə bilər. 

Beləliklə də, mübahisənin qeyri-müəyyən müddətdə həll olunduğunu 

rəhbər tutsaq, daşıyıcı mübahisəli məbləğdən daha dəyərli olan yükə girov 

hüququnun saxlanılmasında maraqlıdır. Məhkəmənin depozit hesabına isə, 

qeyd edildiyi kimi, yalnız mübahisəli məbləğin özünün köçürülməsi nəzərdə 

tutulur. 

 

Maddə 861. Yüklərin daşınması zamanı iddia müddətləri 

 

Daşıyıcıya qarşı iddialar müddətin keçməsinə görə bir ildən sonra, 

yəni yükün məhv olduğu, itirildiyi və ya gecikdirildiyi təqdirdə 

çatdırmanın həyata keçirilməli olduğu gündən, yük zədələndikdə isə 

onun yük alana verildiyi gündən qüvvəsini itirir. Etiraz qaydasında yük 

alan və ya yük göndərən istənilən vaxt öz pretenziyalarını irəli sürə 

bilərlər, bu şərtlə ki, onlar bir illik müddət ərzində reklamasiya haqqında 

öz tələblərini bildirmiş olsunlar və iddia yükün qəbul edilməsi nəticəsində 
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qüvvəsini itirməsin. Daşıyıcının qəsdi və kobud ehtiyatsızlığı halları 

istisna təşkil edir. 

 

1. MM-nin 373.2-ci maddəsinə görə müqavilə tələbləri üzrə iddia 

müddəti üç ildir. MM-nin 373.4-cü maddəsinə əsasən isə tələblərin ayrı-ayrı 

növləri üçün MM ilə ümumi müddətə nisbətən qısaldılmış və ya uzadılmış 

xüsusi iddia müddətləri təyin edilə bilər. Şərh edilən maddə yük daşınması 

müqaviləsi üzrə qısaldılmış xüsusi iddia müddəti (bir il) müəyyən edir. Həmin 

müddətin hesablanması yükün məhv olduğu, itirildiyi və ya gecikdirildiyi 

təqdirdə çatdırmanın həyata keçirilməli olduğu gündən, yük zədələndikdə isə 

onun yük alana verildiyi gündən başlanır. 

 

2. Şərh edilən maddənin ikinci cümləsi anlaşılmazdır: ―Etiraz 

qaydasında yük alan və ya yük göndərən istənilən vaxt öz pretenziyalarını 

irəli sürə bilərlər, bu şərtlə ki, onlar bir illik müddət ərzində reklamasiya 

haqqında öz tələblərini bildirmiş olsunlar və iddia yükün qəbul edilməsi 

nəticəsində qüvvəsini itirməsin‖. Sağlam məntiqə görə söhbət iddia müddəti 

(bir il) ərzində etirazın bildirilməsindən getmir. Təbii ki, məhkəmə 

qaydasında iddia qaldırmaq hüququ varsa, daşıyıcıya qarşı birbaşa pretenziya 

irəli sürmək hüququ da mövcuddur. Deməli, söhbət iddia müddəti bitdikdən 

sonra pretenziya irəli sürməkdən gedir. İddia müddəti bitdikdən sonra 

pretenziya irəli sürmək hüququ iki şərtlə məhdudlaşdırılır: 1) yük göndərən və 

ya yük alan iddia müddəti (bir il) ərzində daşıyıcıya qarşı pretenziya irəli 

sürmüşlər və 2) yük qəbul edilməmişdir. İkinci şərtin mənası aydındır – 

yükün daşıyıcıdan qəbul edilməməsi yük göndərənin və ya yük alanın 

prinsipial şəkildə daşıyıcı tərəfindən öhdəliyin icrasına etiraz etməsi deməkdir 

və üzürlü hal kimi qəbul edilə bilər. Birinci şərtin mənası isə aydın deyil: belə 

çıxır ki, daşıyıcıya qarşı pretenziya irəli sürmək üçün iddia müddəti ərzində 

də pretenziya irəli sürmək lazım idi. Bunun mənası nədir? 

Digər tərəfdən isə, ümumiyyətlə, daşıyıcıya qarşı iddia müddəti 

bitdikdən sonra pretenziya irəli sürməyin mənası nədir? Çox güman ki, şərh 

edilən maddədə səhvən iddia qaldırmaq əvəzinə pretenziya irəli sürmək 

yazılıb. Məntiqlə iddia müddəti bitdikdən sonra belə iddianın qəbul edilməsi 

aktualdır və məsələ də məhz bu cür qoyulmalı idi. Bu halda hər iki şərt, o 

cümlədən birinci şərt də məntiqli olardı: əgər iddia müddəti ərzində daşıyıcıya 

pretenziyalar bildirilibsə və yük qəbul edilməyibsə, iddia müddəti bitməmiş 

hesab olunur. 

 

3. Şərh edilən maddənin üçüncü cümləsi də dolaşıqdır: ―Daşıyıcının 

qəsdi və kobud ehtiyatsızlığı halları istisna təşkil edir‖. Bü cümlənin hər iki 
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ilk cümləyə, yoxsa yalnız ikinci cümləyə, daha doğrusu onun ikinci şərtinə 

(yükün qəbul edilməsi) aid olması sual doğurur. 

Əgər şərh edilən cümlə hər iki ilk cümləyə aiddirsə, belə çıxır ki, yük 

daşınması müqaviləsi üzrə iddia müddəti ümumiyyətlə mövcud deyil. Bu isə 

şərh edilən müqaviləni əlahiddə öhdəlik növünə çüvirir. Mülki hüquqda belə 

hallara rast gəlinmir. Ola bilməz ki, daşıyıcının qəsdi və ya kobud 

ehtiyatsızlığı mövcuddursa, ona qarşı hər an iddia irəli sürülə bilər. 

Deməli, şərh edilən cümlə ikinci cümlənin ikinci şərtinə aiddir. Yəni 

iddia müddətinin (bir il) bitməsinə və yükün qəbul edilməsinə baxmayaraq, 

daşıyıcının qəsdi və ya kobud ehtiyatsızlığı mövcuddursa və yük göndərən və 

ya yük alan iddia müddəti ərzində daşıyıcıya öz pretenziyalarını bildiriblərsə, 

iddia müddəti bitməmiş hesab edilir. 
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47-ci fəsil. TURİST XİDMƏTLƏRİNİN GÖSTƏRİLMƏSİ 

 

 

1. Şərh edilən fəsil çox spesifik xidmət növünü tənzimləyir. Əksər 

ölkələrdə turist xidmətlərinin göstərilməsi öhdəliyi mülki qanunvericilikdə 

tənzimlənmir. Bizim mülki qanunvericilik üçün də şərh edilən müqavilə növü 

yenidir. İstisna kimi şərh edilən fəslin əsaslandığı Almaniya Mülki 

Qanunnaməsinin ikinci kitabının yeddinci bölməsinin 7-ci fəslinin ―Turist 

xidmətləri haqqında müqavilə‖ adlanan II hissəsini göstərmək olar. Xaricdə 

sözügedən öhdəlik növü bu və ya digər şəkildə istehlakçıların hüquqlarının 

müdafisəi haqqında qanunvericiliklə tənzimlənir. Təbii ki, ―İstehlakçıların 

hüquqlarının müdafiəsi haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 

xidmətlərin göstərilməsinə aid olan müddəaları şərh edilən müqaviləyə də 

tətbiq olunur. 

Bununla belə, həmin öhdəlik üzrə yaranan münasibətlərin sırf mülki-

hüquqi aspekti də olduqca əhəmiyyətlidir. Çünki hər bir halda söhbət xüsusi 

müqavilə növündən gedir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu müqavilənin bəzi 

aspektləri eyni zamanda turizm haqqında qanunvericiliklə də tənzimlənir. 

Bizdə həmin qanunvericiliyin əsasını ―Turizm haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu təşkil edir. Analoji qanun yüzdən artıq ölkədə 

mövcuddur: məsələn, Fransa, Belçika, İtaliya, İspaniya, Rusiya Federasiyası, 

Finlandiya və s. Avropa Birliyi çərçivəsində də turizm sahəsinə dair bir sıra 

direktiv qəbul edilib: məsələn, ―Hər şeyi daxil edən səyahətlər, məzuniyyətlər 

və səfərlər barədə‖ 13 iyun 1990-cı il tarixli 90/314/EEC saylı Direktiv, 

―Turist agentliyi və müştəri arasında imzalanmalı olan Nümunəvi kontrakt 

barədə‖ 13 may 1995-ci il tarixli 90/134 saylı Direktiv və s. 

Ümumiyyətlə, turizm gəlirlik baxımdan yalnız neft sahəsindən geri 

qalan çox böyük əhəmiyyətə malik olan biznes sektorudur. Buna görə də son 

zamanlar turizm sahəsi üzrə bir sıra beynəlxalq sənədlər də qəbul edilmişdir: 

―Ümumdünya turizmi barədə Manila deklarasiyası‖ (Filippin, 1980-ci il), 

―Turizm haqqında Haaqa deklarasiyası‖ (Niderland, 1989-cu il), ―Turizm 

üzrə nazirlərin Ümumdünya konfransının deklarasiyası‖ (Osaka, Yaponiya, 

1994-cü il) və s. Bu sahəyə xüsusi diqqəti ölkəmizin hələləik daxil olmadığı 

Ümumdünya Ticarət Təşkilatı göstərir. 

 

2. ―Turizm haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1-ci 

maddəsinə əsasən turizm – Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, 

əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin müvəqqəti olacağı ölkədə 

(yerdə) ödənişli fəaliyyətlə məşğul olmamaq şərtilə istirahət, sağlamlaşdırma, 

tanış olma, idraki (tarix və mədəniyyət sərvətlərindən bəhrələnmə və sair), iş-

peşə (vəzifə borclarının icra edilməsi istisna olmaqla, idman və dini 
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məqsədlərlə daimi yaşayış yerlərindən müvəqqəti getmələridir 

(səyahətləridir). Elə həmin maddədə turizmin aşağıdakı növləri qeyd olunur: 

1) daxili turizm – Azərbaycan Respublikasında yaşayan vətəndaşların 

və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının hüdudları 

daxilində səyahətləri; 

2) xarici turizm – Azərbaycan Respublikasında yaşayan vətəndaşların 

və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin başqa ölkəyə səyahətləri; 

3) gəlmə turizm – Azərbaycan Respublikasında yaşamayan 

vətəndaşların və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının 

hüdudları daxilində səyahətləri; 

4) sosial turizm – sosial ehtiyaclar üçün dövlətin ayırdığı vəsaitdən 

yardımlanan səyahət; 

5) özfəaliyyət turizmi – yerdəyişmənin aktiv üsullarından istifadə 

olunmaqla, turistlər tərəfindən sərbəst təşkil edilən səyahətlər. 

Şərh edilən fəsil turizmin bütün sadalanan növlərini tənzimləyir. 

 

Maddə 862. Turist xidmətlərinin göstərilməsinə dair müqavilə 

 

862.1. Turist xidmətlərinin göstərilməsinə dair müqaviləyə görə bu 

xidmətlərin təşkilatçısı istifadəçiyə məcmu halda turist xidmətləri 

göstərməyi (turist səfəri) öhdəsinə götürür, turist isə turist xidmətlərinin 

təşkilatçısına şərtləşdirilmiş xidmətlərə görə şərtləşdirilmiş muzd 

ödəməyə borcludur. 

862.2. Turist xidmətlərinin məzmununa turist səfərinin əhatə 

etdiyi bir və ya bir neçə yerə aparma, habelə geriyə, səfərin başlandığı 

yerə gətirmə daxil ola bilər. Lakin turist xidmətləri (turist səfəri) 

göstərilməsi yalnız o halda baş verir ki, onun təşkilatçısı daşımadan 

əlavə, aşağıdakı xidmətlərdən, heç olmasa, birini göstərir: 

862.2.1. qidalanma;  

862.2.2. mehmanxanalarda yerləşdirmə; 

862.2.3. təyinat məntəqəsində seyretmələr və ya mədəni 

tədbirlərdə iştirak. 

862.3. Turist səfərinin təşkilatçısı turist xidmətlərinin 

göstərilməsinə dair müqavilə bağlayan hər hansı şəxsdir. Turist səfərinin 

təşkilatçısı özü daşıyıcı ola bilər və ya başqa turist xidmətləri göstərə 

bilər. 

862.4. Turist xidmətlərinin göstərilməsinə dair müqaviləyə bu 

Məcəllənin 844, 845 və 847-849-cu maddələri müvafiq surətdə tətbiq 

olunur. 
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Şərh edilən maddənin adından başlayaraq şərh edilən fəsildə təhlil 

edilən əqdin adı ―turist xidmətlərinin göstərilməsinə dair müqavilə‖ kimi 

göstərilir. Bu adın bir qədər uzun olmasını nəzərə alaraq, zənnimizcə, ―turist 

xidmətləri haqqında müqavilə‖ və ya ―turist xidmətlərinin göstərilməsi 

müqaviləsi‖ daha uyğun olardı. Bununla belə, bundan sonra şərh edilən fəslin 

terminologiyasından istifadə edəcəyik. 

 

862.1. 

 

1. Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 651a maddəsini xatırladan şərh 

edilən bənddə turist xidmətlərinin göstərilməsinə dair müqavilənin anlayışı 

verilir. Bu müqavilənin tərəfləri turist və turist xidmətlərinin təşkilatçısıdır. 

Şərh edilən bənddə turist əvvəlcə ―istifadəçi‖, MM-nin 863.2-ci 

maddəsində (Bax həmin maddənin şərhinə) isə ―səfər iştirakçısı‖ adlandırlır. 

Əlbəttə, qanunvericilik texnikası baxımdan yalnız bir termindən istifadə 

etmək lazımdır və bu baxımdan ―turist‖ termini daha adekvatdır. ―Turizm 

haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1-ci maddəsinə əsasən 

turist – istirahət, sağlamlaşdırma, tanış olma, idraki (tarix və mədəniyyət 

sərvətlərindən bəhrələnmə və sair), iş-peşə (vəzifə borclarının icra edilməsi 

istisna olmaqla), idman və dini məqsədlərlə getdiyi ölkədə (yerdə) ödənişli 

fəaliyyətlə məşğul olmamaq şərtilə, 24 saatdan 12 ayadək müddətdə 

müvəqqəti olan şəxsdir. Başqa sözlə, turist fiziki şəxsdir. 

Şərh edilən fəsildə turist xidmətlərinin təşkilatçısı bəzən ―turist 

səfərinin təşkilatçısı‖ (Bax MM-nin 862.3 və 863-cü maddələrinə) və ya 

sadəcə ―təşkilatçı‖ (Bax MM-nin 863.2-ci maddəsinə) adlanır. Əlbəttə, 

qanunvericilik texnikası baxımından yalnız bir termindən istifadə etmək 

lazımdır. Biz ilk termindən istifadə edəcəyik. ―Turizm haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 1-ci maddəsində turist xidmətlərinin təşkilatçısı 

―turoperator‖ adlanır və bu cür tərif olunur: ―turların komplektləşdirilməsi, 

turizm məhsulunun formalaşdırılması, hərəkətə gətirilməsi və satışı ilə məşğul 

olan turizm təşkilatı‖. Şərh edilən fəsildəki termin ―Hər şeyi daxil edən 

səyahətlər, məzuniyyətlər və səfərlər barədə‖ Avropa Birliyinin 13 iyun 1990-

cı il tarixli 90/314/EEC saylı Direktivindən götürülüb. 

―Turoperator‖un ―Turizm haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 1-ci maddəsində tərifinə əsasən turist xidmətlərinin təşkilatçısı 

(turoperator) kommersiya təşkilatıdır. Düzdür, MM-nin 862.3-cü maddəsində 

(Bax həmin maddənin şərhinə) deyilir ki, turist səfərinin təşkilatçısı turist 

xidmətlərinin göstərilməsinə dair müqavilə bağlayan hər hansı şəxsdir. Lakin 

bu ifadəni belə başa düşmək lazımdır: həmin şəxs aidiyyatı xidmətlərin yalnız 

təşkilatçısıdır və həmin xidmətlər bilavasitə digər şəxslər tərəfindən də göstərilə 

bilər (məsələn, turistin daşınmasını peşəkar daşıyıcı həyata keçirə bilər). 



 406 

Nəzərə almaq lazımdır ki, turist xidmətlərinin təşkilatçısının adından 

tapşırıq müqaviləsi (Bax MM-nin 40-cı fəslinin şərhinə) və ya ticarət 

nümayəndəliyi (agentliyi) müqaviləsi (Bax MM-nin 42-ci fəslinin şərhinə) 

əsasında turagent və turagentlik də çıxış edə bilər. ―Turizm haqqında‖ 

Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1-ci maddəsinə əsasən turagent 

turoperator tərəfindən turların satışı, turizm məhsulunun hərəkətə gətirilməsi 

və satışı üzrə vasitəçilik fəaliyyəti göstərən fiziki və ya hüquqi şəxs, 

turagentlik isə turizm və ekskursiya yollayışlarının satışı, habelə turizm-

ekskursiya fəaliyyətinin təşkili üzrə (informasiya, reklam, marketinq və s.) 

digər xidmətlər göstərilməsi ilə məşğul olan vasitəçi təşkilatdır. 

 

2. Turist xidmətlərinin göstərilməsinə dair müqavilənin predmetini 

turist xidmətlərinin təşkilatçısının turistə məcmu halda turist səfəri üzrə turist 

xidmətlərinin göstərilməsi, turistin isə bunun əvəzində turist xidmətlərinin 

təşkilatçısına şərtləşdirilmiş muzdun ödənilməsi təşkil edir.  

Beləliklə, bu müqavilə əvəzli (göstərilən xidmətlərə görə muzd 

ödənilir), ikitərəfli (bir tərəf xidmət göstərir, digəri isə əvəzində muzd ödəyir) 

və konsensualdır (tərəflərin müqavilə şərtləri üzrə razılığa gəlməsi onun 

bağlanması deməkdir). 

Müqavilənin əvəzli olması həmçinin o deməkdir ki, MM-nin 398.3-cü 

maddəsini rəhbər tutaraq müqavilədə muzdun miqdarı nəzərdə tutulmayıbsa 

və müqavilə şərtlərinə əsasən müəyyənləşdirilə bilməzsə, müqavilənin icrası 

üçün pul müqayisəyə gələ bilən hallarda oxşar xidmətlər üçün adətən alınan 

muzd ödənilməlidir. 

 

3. Turist xidmətlərinin göstərilməsinə dair müqavilənin predmetinin 

əsasını turist xidmətlərinin məhz məcmu halda göstərilməsi təşkil edir. 

―Turizm haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1-ci maddəsinə 

əsasən də turizm məhsulu dedikdə turistlərə göstərilən xidmətlər kompleksi 

(turistlərin yerləşdirilməsi, daşınması, yeməyi üzrə xidmətlər kompleksi, 

ekskursiya, həmçinin bələdçi (bələdçi-tərcüməçi) xidmətləri və səfərin 

məqsədlərindən asılı olaraq göstərilən digər xidmətlər) başa düşülür. Bu 

onunla bağlıdır ki, bu xidmətlərin hər hansısının ayrı-ayrılıqda göstərilməsi 

tamamilə başqa öhdəliyin predmetini təşkil edir. Məsələn, turistlərin 

daşınması sərnişin daşınması müqaviləsinə aiddir (Bax MM-nin 46-cı fəslinin 

1-ci paraqrafının şərhinə). MM-nin 862.2-ci maddəsinə (Bax həmin 

maddənin şərhinə) uyğun olaraq turistin təyinat yerinə və geriyə daşınması 

hər bir halda göstərilən xidmətlər kompleksinə daxil olmalıdır. 

 

4. Şərh edilən fəsildə turist xidmətlərinin göstərilməsinə dair 

müqavilənin formasına dair tələb yoxdur. ―Turizm haqqında‖ Azərbaycan 
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Respublikasının Qanununun 9-cu maddəsinə görə turizm məhsulunun satışı 

müqavilə əsasında həyata keçirilir. Müqavilə yazılı formada bağlanır və o, 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, o cümlədən istehlakçıların 

hüquqlarının müdafiəsi sahəsində qanunvericiliyə uyğun olmalıdır. 

Müqavilənin vacib şərtləri aşağıdakılardır: 

1) turizm fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün verilmiş lisenziya 

barədə məlumatlar göstərilməklə turoperator haqqında informasiya, onun 

hüquqi ünvanı və bank rekvizitləri; 

2) turist (alıcı) haqqında turizm məhsulunun satışı üçün zəruri olan 

həcmdə məlumat; 

3) turizm fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün verilmiş xüsusi razılıq 

barədə məlumatlar göstərilməklə turagent (satıcı) haqqında informasiya, onun 

hüquqi ünvanı və bank rekvizitləri; 

4) səyahətin proqramı və marşrutu barədə məlumat göstərilməklə 

turizm məhsulunun istehlak xassələri, turistlərin təhlükəsizlik şərtləri, turizm 

məhsulunun sertifikatlaşdırılmasının nəticələri haqqında düzgün məlumat; 

5) səyahətin başlanmasının və qurtarmasının tarixi və vaxtı, onun 

müddəti; 

6) turistlərin qarşılanması, yola salınması və müşayiət olunması 

qaydası; 

7) tərəflərin hüquqları, vəzifələri və məsuliyyəti; 

8) turizm məhsulunun pərakəndə qiyməti və onun ödəniş qaydası; 

9) qrupda turistlərin minimal sayı, qrup üzvlərinin çatışmazlığı 

üzündən səyahətin olmayacağı barədə turistin məlumatlandırılması müddəti; 

10) müqavilənin dəyişdirilməsi və pozulması şərtləri, bununla əlaqədar 

əmələ gəlmiş mübahisələrin tənzimlənməsi və tərəflərə dəymiş ziyanların 

ödənilməsi qaydası. 

Turistin turoperatordan və ya turagentdən tura daxil olan bütün 

xidmətlərin göstərilməsini tələb etmək hüququ var. 

 

5. ―Turizm haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1-ci 

maddəsinə əsasən tur dedikdə konkret müddətdə konkret marşrut üzrə fərdi və 

ya qrup halında səfərdən ibarət olan, turizm məhsulunun vauçer şəklində 

satılan forması başa düşülür. Həmin maddəyə görə isə turizm vauçeri – xarici 

turistlərə xidmət göstərilməsi və firma ilə qarşılıqlı ödəmələr aparılması üçün 

əsas olmaqla, turun tərkibinə daxil olan xidmətlər üzərində turistin hüququnu 

müəyyənləşdirən və xidmətlərin göstəriləcəyi faktını təsdiq edən sənəddir. 

Qanunun 9-cu maddəsinə əsasən turist göndərən turoperatorla və ya turagentlə 

turist qəbul edən turoperator və ya tura daxil olan konkret xidmətləri təklif 

edən şəxslər arasında qarşılıqlı ödəmələr turizm vauçeri əsasında həyata 

keçirilir. 
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Qanunun 1-ci maddəsinə müvafiq olaraq turizm yollayışı – ciddi 

hesabatlı blank olub, proqramla nəzərdə tutulmuş xidmətlərin ödənildiyini 

təsdiq edən sənəddir. Qanunun 9-cu maddəsinə görə səyahətin konkret 

şərtləri, turizm məhsulunun pərakəndə qiyməti turistə turoperator və ya 

turagent tərəfindən verilən turizm yollayışında göstərilir. Turizm yollayışı 

müqavilənin ayrılmaz hissəsi olmaqla, turoperatorun və ya turagentin turizm 

məhsulunun satışına yazılı razılıq və onun satıldığı faktını təsdiqləyən ilkin 

hesabat sənədidir. 

 

6. Qanunun 8-ci maddəsində müqavilənin bağlanmasına dair vacib 

müddəa var: ―Turizm məhsulu haqqında yazılı informasiyada müqavilənin 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində, həmçinin bu Qanunda 

nəzərdə tutulmuş bütün vacib şərtləri varsa və turoperatorun və ya turagentin 

təklifdə göstərilmiş şərtlərlə müqavilə bağlamaq iradəsi ifadə olunarsa, belə 

təklif müqavilə təklifi kimi qəbul olunur‖. 

 

862.2. 

 

1. MM-nin 862.1-ci maddəsinə (Bax həmin maddənin şərhinə) əsasən 

turist xidmətlərinin göstərilməsinə dair müqavilənin predmetinin əsasını turist 

xidmətlərinin məhz məcmu halda göstərilməsi təşkil edir. Bu zaman turistin 

ən azı bir təyinat yerinə və geriyə daşınması hər bir halda göstərilən xidmətlər 

kompleksinə daxil olmalıdır. Kompleksə eyni zamanda aşağıdakı üç 

xidmətdən ən azı biri də daxil olmalıdır: 

1) qidalanma;  

2) mehmanxanalarda (burada ―mehmanxana‖ terminini geniş mənada 

başa düşmək lazımdır: turistin qaldığı hər hansı yerə aiddir) yerləşdirmə; 

3) təyinat məntəqəsində seyretmələr və ya mədəni tədbirlərdə iştirak. 

 

2. ―Turizm haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 6-cı 

maddəsinə əsasən turist səyahətə hazırlaşarkən, habelə, tranzit də daxil 

olmaqla, bütün səyahət müddətində aşağıdakı hüquqlara malikdir: 

1) nəzərdə tutulan proqrama müvafiq getdiyi ölkəyə (yerə) daxil olma, 

orada qalma qaydaları, yerli əhalinin adətləri, dini mərasimlər, müqəddəs 

yerlər, xüsusi mühafizədə olan təbiət, tarix, mədəniyyət abidələri və digər 

turizm obyektləri, ətraf mühitin vəziyyəti barədə zəruri və dürüst informasiya 

almaq; 

2) getdiyi ölkədə (yerdə), mövcud olan məhdudiyyət tələbləri nəzərə 

alınmaqla, hərəkət-yerdəyişmə hüququndan, turizm ehtiyatlarından sərbəst 

istifadə etmək; 
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3) həyatının və sağlamlığının qorunması üçün təxirəsalınmaz tibbi 

yardım alınması hüququna malik olmaq; 

4) turizm məhsulunun pərakəndə alqı-satqı müqaviləsi şərtlərinin 

turoperator və ya turagent tərəfindən yerinə yetirilmədiyi hallarda ona dəymiş 

maddi və mənəvi zərərlərin əvəzinin Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada ödənilməsini tələb etmək; 

5) getdiyi ölkənin (yerin) hakimiyyət və yerli özünüidarə 

orqanlarından hüquqi və digər təxirəsalınmaz yardım növləri göstərilməsində 

kömək almaq. 

Həmin Qanunun 7-ci maddəsinə əsasən isə Azərbaycan 

Respublikasından xarici ölkəyə gedən turistin tranzit də daxil olmaqla, 

səyahət vaxtı aşağıdakı vəzifələri var: 

1) getdiyi ölkənin (yerin) qanunlarına riayət etmək, onun sosial 

quruluşuna, adətlərinə, ənənələrinə, dini etiqadlarına hörmət etmək; 

2) müvəqqəti olduğu ölkədə (yerdə) ətraf mühiti mühafizə qaydalarına 

riayət etmək, təbiət, tarix və mədəniyyət abidələrinə qayğı ilə yanaşmaq; 

3) müvəqqəti getdiyi ölkədə (yerdə), habelə yolboyu keçdiyi ölkələrdə 

gəlmə, getmə qaydalarına riayət etmək; 

4) səyahət zamanı şəxsi təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək. 

Azərbaycan Respublikasına gəlmiş turist yuxarıdakı müddəalara əməl 

etməklə bərabər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən 

edilmiş ölkəyə (müvəqqəti olduğu yerə) gəlmə və ölkədən (müvəqqəti olduğu 

yerdən) getmə, habelə orada qalma qaydalarına riayət etməlidir. 

 

862.3. 

 

Turist xidmətlərinin təşkilatçısı həmin xidmətlərin məhz təşkilatçısıdır. 

Xidmətlərin bilavasitə icraçısı başqa şəxs də ola bilər: məsələn, peşəkar 

daşıyıcı, mehmanxana və s. Əlbəttə, bu halda da həmin xidmətlərin 

göstərilməsinə görə turist qarşısında cavabdeh turist xidmətlərinin 

təşkilatçısıdır. Xidmətlərin bilavasitə icraçısı ilə onun münasibətləri isə 

onların arasında bağlanan müqavilənin predmetidir. Turist xidmətlərinin 

təşkilatçısı öz vəzifəsinin yalnız həmin müqavilələrin bağlanmasından ibarət 

olmasını iddia edə bilməz. Oxşar müddəa Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 

651a maddəsinin 2-ci bəndində mövcuddur. 

Eyni zamanda təbii ki, turist xidmətlərinin təşkilatçısı xidmətlər 

kompleksinə daxil olan bütün və ya bir neçə xidmətin bilavasitə icraçısı özü 

də ola bilər.  
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862.4. 

 

1. Turist xidmətlərinin göstərilməsinə dair müqavilə müstəqil müqavilə 

növüdür və elə məhz buna görə MM-nin ayrıca fəsli ilə tənzimlənir. Bununla 

belə, qeyd edildiyi kimi, bu müqavilə üzrə göstərilən xidmətlər kompleksinə 

mütləq olaraq turistin daşınması xidməti daxildir (Bax MM-nin 862.2-ci 

maddəsinin şərhinə). Buna görə də şərh edilən bəndə əsasən MM-nin sərnişin 

daşınmasına həsr edilən 46-cı fəslinin 1-ci paraqrafının bəzi maddələri (844, 

845 və 847-849-cu – Bax onların şərhinə) müvafiq surətdə şərh edilən müqavi-

lə növünə tətbiq olunur (MM-nin 863.2-ci maddəsində – Bax həmin maddənin 

şərhinə – digər maddələr də nəzərdə tutulub). Bununla belə, həmin müddəaların 

konkret olaraq konsessiya müqaviləsinə dair dəqiqləşdirilməsi zəruridir. 

Maraqlısı budur ki, MM-nin 46-cı fəslinin 1-ci paraqrafına daxil olan 

sözügedən maddələr əslində Almaniya Mülki Qanunnaməsinin ikinci kitabının 

yeddinci bölməsinin 7-ci fəslinin ―Turist xidmətləri haqqında müqavilə‖ 

adlanan II hissəsindən götürülmüşdür (Bax MM-nin 46-cı fəslinin 1-ci 

paraqrafının giriş şərhinin 2-ci hissəsinə). Yəni onların mənşəyi məhz turist 

xidmətlərinin göstərilməsi ilə bağlıdır. 

 

2. MM-nin 844-cü maddəsi (Bax həmin maddənin şərhinə) ilə 

analogiya üzrə turistin daşıma başlayanadək özünü üçüncü şəxslə əvəz etmək 

hüququ var. Burada söhbət tələbin güzəştindən gedir. MM-nin 194.1-ci 

maddəsinə əsasən tələb sahibi (kreditor) borclunun razılığı olmadan tələbi 

üçüncü şəxsə güzəşt edə bilər (tələbin güzəşti), bu şərtlə ki, həmin güzəşt 

öhdəliyin mahiyyətinə, onun borclu ilə razılaşmasına və ya qanunvericiliyə 

zidd olmasın. 

Turist xidmətlərinin təşkilatçısı iki halda buna etiraz edə bilər: 1) 

üçüncü şəxs xidmətlərin xüsusi tələblərinə uyğun gəlmir; və ya 2) onun 

iştirakına qanuni göstərişlər mane olur. 

Əgər turistin üçüncü şəxslə əvəzlənməsi nəticəsində turist 

xidmətlərinin təşkilatçısının əlavə xərcləri yaranmışsa, o, həmin xərclərin 

əvəzini ödəməyi tələb edə bilər. 

Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 651b maddəsində qeyd edilən 

müddəalar bilavasitə turist xidmətlərinin göstərilməsinə dair müqaviləyə aid 

təsbit edilib (Bax bu bəndin şərhinin 1-ci hissəsinə). 

 

3. MM-nin 845-ci maddəsi (Bax həmin maddənin şərhinə) ilə 

analogiya üzrə turist xidmətlərinin göstərilməsinə dair müqavilə üzrə 

göstərilən xidmətdə maraqlı tərəf turistdir. Təbii ki, turistin müvafiq xidmətə 

marağı olmadıqda, o, müqaviləni ləğv edə bilər. Lakin turist xidmətlərinin 

təşkilatçısı xidmətləri sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində həyata keçirdiyi 
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üçün müqavilənin ləğvi nəticəsində müəyyən zərərə (əldən çıxmış fayda) 

məruz qala bilər. Buna görə də turist xidmətlərinin təşkilatçısının adekvat 

kompensasiya almaq hüququ mövcuddur. 

 Turist müqaviləni ləğv etməsini daşıma başlayanadək turist 

xidmətlərinin təşkilatçısına bildirməlidir. Turist bunu etməyərək, nəqliyyat 

vasitəsinə daxil olmursa və nəticədə xidmətlərdən istifadə etmirsə belə, turist 

xidmətlərinin təşkilatçısının muzdunu tam həcmdə ödəməlidir. Bununla belə, 

müqavilədə fərqli qayda da müəyyən edilə bilər. 

Turist müqaviləni ləğv etdikdə turist xidmətlərinin təşkilatçısına muzd 

ödəmir. Lakin bu halda turist xidmətlərinin təşkilatçısı ağlabatan kompensasi-

ya tələb edə bilər. MM-nin 21.2-ci maddəsinə əsasən zərər dedikdə, həmçinin 

hüququ pozulmuş şəxsin hüququ pozulmasaydı, həmin şəxsin adi mülki 

dövriyyə şəraitində əldə edəcəyi gəlirlər (əldən çıxmış fayda) başa düşülür. 

Kompensasiyanın miqdarı turist xidmətlərinin təşkilatçısının qənaət 

etdiyi xərclərin və xidmətləri başqa şəxsə satmaqdan əldə edə biləcəyi gəlirin 

dəyəri çıxılmaqla xidmətlərin dəyəri ilə müəyyənləşdirilir. Təbii ki, nəticədə 

turist xidmətlərinin təşkilatçısının gəliri hətta daha çox ola bilər. Bu halda 

heç bir kompensasiyadan söhbət gedə bilməz. Əksinə, turist müqaviləyə son 

anda xitam verdikdə, turist xidmətlərinin təşkilatçısının yeni müştəri tapmaq 

üçün vaxtı qalmayacaq. Bu halda kompensasiya elə muzda bərabər ola bilər. 

Təcrübədə kompensasiyanın miqdarını hesablamaq çətin olduğu üçün 

və ən azı turist xidmətlərinin təşkilatçısının xidmətləri başqasına satıb-

satmamaq imkanının reallığının qiymətləndirilməsinin qeyri-mümkünlüyünü 

nəzərə alaraq, müqavilədə kompensasiyanın miqdarı (xidmətlərin daşımadan 

başlanmasını nəzərə alaraq, o cümlədən hər nəqliyyat növü üçün kompen-

sasiya kimi daşımanın dəyərindən faiz dərəcəsi) müəyyənləşdirilə bilər. 

Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 651i maddəsində qeyd edilən 

müddəalar bilavasitə turist xidmətlərinin göstərilməsinə dair müqaviləyə aid 

təsbit edilib (Bax bu bəndin şərhinin 1-ci hissəsinə). 

 

4. MM-nin 847-ci maddəsi (Bax həmin maddənin şərhinə) ilə 

analogiya üzrə xidmətlərin qüsurlu olması həmişə turist xidmətlərinin 

təşkilatçısının (və ya bilavasitə icraçının) təqsiri ucbatından baş vermir. 

Müvafiq qüsurlar fors-major hallardan (qarşısıalınmaz qüvvə) da irəli gələ 

bilər. Şərh edilən maddə məhz bu halları tənzimləyir. 

Fors-major halların mahiyyətini belə açıqlamaq olar: müqavilənin bağ-

landığı məqamda qabaqcadan nəzərdə tutulması mümkün olmayan və ağlaba-

tan ehtiyatlılıq şəraitində rəf edilməsi mümkün olmayan qarşısıalınmaz qüvvə. 

Bununla bağlı hadisənin kənarda baş verməsi nəticəsində xidmətlərin göstəril-

məsi xeyli çətinləşərsə, təhlükəyə məruz qalarsa və ya pisləşərsə, müqavilə 

həm turist xidmətlərinin təşkilatçısı, həm də turist tərəfindən ləğv edilə bilər. 
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Fors-major halla əlaqədar müqavilənin ləğv edildiyi halda turist özünü 

təhlükəyə məruz qoymayacağı ən yaxın yerdə nəqliyyat vasitəsini tərk edə 

bilər, turist xidmətlərinin təşkilatçısı isə daşımanın şərtləşdirilmiş dəyərinin 

daşımanın icra edilməmiş hissəsinə uyğun qismini almaq (alıbsa qaytarmalı-

dır) hüququnu itirir. Beləliklə, müqavilə fors-major halla əlaqədar ləğv edil-

dikdə xidmət turist üçün artıq maraq doğurmadıqda belə, muzdun müvafiq 

hissəsi turist tərəfindən ödənilməlidir. Lakin eyni zamanda turist xid-

mətlərinin təşkilatçısı geriyə daşıma üçün turistin əlavə xərclərini ödəməlidir. 

Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 651j maddəsində qeyd edilən 

müddəalar bilavasitə turist xidmətlərinin göstərilməsinə dair müqaviləyə aid 

təsbit edilib (Bax bu bəndin şərhinin 1-ci hissəsinə). 

 

5. MM-nin 848-ci maddəsinin (Bax həmin maddənin şərhinə) qarışıq 

və mənasız olmasını nəzərə alaraq, onun şərh edilən müqaviləyə də tətbiqi 

mümkün deyil. 

Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 651g maddəsində qeyd edilən 

müddəalar bilavasitə turist xidmətlərinin göstərilməsinə dair müqaviləyə aid 

təsbit edilib (Bax bu bəndin şərhinin 1-ci hissəsinə). 

 

6. MM-nin 849-cü maddəsi (Bax həmin maddənin şərhinə) ilə 

analogiya üzrə turist xidmətlərinin təşkilatçıları mülki dövriyyənin mühüm 

subyektlərindən biridir. Turist xidmətləri ilə əlaqədar onların tam məsuliyyət 

daşıması müəyyən hallarda onları maliyyə baxımdan çətin vəziyyətə qoya 

bilər. Bu isə öz növbəsində iqtisadiyyata ağır zərbə ola bilər. Bu baxımdan 

bəzən milli və beynəlxalq qanunvericilik onların məsuliyyətini müəyyən 

hədlə məhdudlaşdırır. 

Turist xidmətlərinin təşkilatçısının ayrı-ayrı və ya bütün xidmətlərinə 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə göstərişlər və ya beynəlxalq 

müqavilələr tətbiq edilə bilər. Milli qanunvericiliyin həmin göstərişləri və 

beynəlxalq müqavilələrlə zərərin əvəzinin ödənilməsi hüququnun yalnız 

müəyyən şərtlər və ya məhdudiyyətlər olduqda əmələ gəlməsi və ya həyata 

keçirilə bilinməsi, yaxud müəyyən şərtlər olduqda istisna edilməsi nəzərdə 

tutula bilər. Lakin turist xidmətlərinin təşkilatçısı öz məsuliyyətini 

məhdudlaşdırmaq üçün həmin göstərişlərə və beynəlxalq müqavilələrə turist 

qarşısında yalnız o halda istinad edə bilər ki, onları bütövlükdə yerinə yetirir. 

Bütün digər hallarda turist xidmətlərinin təşkilatçısı turistlə 

razılaşmaya əsasən öz məsuliyyətini xidmətlərin dəyərinin üç misli ilə 

məhdudlaşdıra bilər. Lakin aşağıdakı iki halda məsuliyyətin bu cür 

məhdudlaşdırılması əhəmiyyətsizdir: 1) turistə zərər turist xidmətlərinin 

təşkilatçısı (bilavasitə icarçı) tərəfindən qəsdən və ya kobud ehtiyatsızlıq 

üzündən vurulub; və ya 2) turistə zərər turist xidmətlərinin təşkilatçısı ilə 
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bağlı olan üçüncü şəxsin (məsələn, işçisinin və ya bilavasitə icraçının) təqsiri 

nəticəsində vurulub. 

Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 651h maddəsində qeyd edilən 

müddəalar bilavasitə turist xidmətlərinin göstərilməsinə dair müqaviləyə aid 

təsbit edilib (Bax bu bəndin şərhinin 1-ci hissəsinə). 

 

7. ―Turizm haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 9-cu 

maddəsinə əsasən tərəflərin hər birinin, səyahət vaxtı şəraitin əsaslı dəyişikliyi 

ilə əlaqədar olaraq, müqaviləni dəyişdirməyi və ya onu pozmağı tələb etmək 

hüququ var. Şəraitin əsaslı dəyişikliyinə aşağıdakılar aiddir: 

1) səyahətin şərtlərinin pisləşməsi, səyahətin müddətində dəyişiklik; 

2) səyahətin baş tutması üçün müqavilədə göstərilmiş qrupda 

turistlərin minimal sayının natamamlığı; 

3) nəqliyyat tariflərinin gözlənilmədən artması; 

4) turoperatorun və ya turagentin maliyyə vəziyyətini kəskin 

pisləşdirən yeni vergi və vergitutma qaydalarının tətbiqi və ya mövcud 

olanların artırılması; 

5) milli valyuta kursunun kəskin dəyişilməsi. 

Müqavilə pozulduqda, zərərin ödənilməsi tərəflərin çəkdikləri faktiki 

xərclərə uyğun surətdə həyata keçirilir. Zərərin əvəzi kimi ödənilən məbləğ 

turizm məhsulunun dəyərinin iki mislindən artıq ola bilməz. 

 

Maddə 863. Turist səfərinin həyata keçirilməsi və qüsurlara görə 

təşkilatçının məsuliyyəti 

 

863.1. Turist səfərinin təşkilatçısı səfəri elə həyata keçirməlidir ki, 

səfərin qarantiya verilmiş xassələri olsun və turist səfərinin dəyərini, 

yaxud adi istifadəyə və ya müqavilənin məqsədlərinə uyğun istifadəyə 

yararlığını istisna edən və ya azaldan qüsurları olmasın. 

863.2. Bu Məcəllənin 863.1-ci maddəsində göstərilmiş qüsurlar 

olduqda, bu Məcəllənin 846.2-846.4-cü maddələri tətbiq edilir. Lakin 

müqavilənin ləğvinə yalnız o halda yol verilir ki, turist səfərinin 

təşkilatçısı vəziyyəti düzəltmək üçün səfər iştirakçısının ona təyin etdiyi 

ağlabatan müddəti ötürmüş olsun. Əgər vəziyyəti düzəltmək mümkün 

deyildirsə və ya təşkilatçı bundan imtina edirsə və ya müqavilənin dərhal 

ləğv edilməsi səfər iştirakçısının xüsusi mənafelərinə uyğundursa, 

müddət təyin etmək tələb olunmur. 

 

Turist istehlakçıdır, buna dörə də turist xidmətlərinin təşkilatçısı 

göstərdiyi xidmətlərin keyfiyyətinə görə tam cavab verir. 
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Şərh edilən maddənin tətbiqi zamanı ―İstehlakçıların hüquqlarının 

müdafiəsi haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununun 9-cu 

maddəsinin (―İş görülməsinə və xidmət göstərilməsinə dair müqavilələrin 

şərtləri pozularkən istehlakçıların hüquqları‖) müddəaları da nəzərə 

alınmalıdır. Həmin maddəyə əsasən icraçı xidmət göstərilməsinə dair 

müqavilənin icrasına vaxtında başlamırsa və ya çox ləng fəaliyyəti xidmətin 

göstərilməsinin vaxtında başa çatmamasına dəlalət edirsə, istehlakçının 

müqavilədən imtina etmək və itkilərin ödənilməsini tələb etmək hüququ 

vardır. Xidmətlərdə müqavilə şərtlərindən əhəmiyyətli dərəcədə kənara 

çıxıldıqda, yaxud başqa mühüm qüsurlar olduqda istehlakçı həmin qüsurları 

aradan qaldırmaq üçün icraçıya əlavə müddət verərsə, bu müddətdə də xidmət 

yerinə yetirilməzsə, müqavilənin ləğv olunmasını və itkilərin ödənilməsini 

tələb etmək və ya icraçının hesabına qüsurların aradan qaldırılmasını üçüncü 

şəxslərə tapşırmaq hüququ var. İcraçı müqavilənin şərtlərindən kənara 

çıxaraq, xidməti pisləşdirmişsə, yaxud xidmətdə başqa qüsurlara yol 

vermişdirsə, istehlakçının istəyinə uyğun olaraq göstərilən qüsurların icraçının 

hesabına əvəzsiz olaraq müvafiq müddətdə aradan qaldırılmasını və ya 

xidmətin qüsurlarını öz vəsaitləri ilə aradan qaldırarkən çəkdiyi zəruri 

xərclərin ödənilməsini, yaxud xidmətin haqqının müvafiq surətdə 

azaldılmasını tələb etmək hüququ var. 

Göstərilmiş qüsurlar, müəyyən edilmiş müddətdə aradan 

qaldırılmadıqda, habelə xidmətlərin yerinə yetirilməsi ləngidildikdə, icraçı 

xidmətin qəbul edilməsi zamanı istehlakçıya gecikdirilmiş hər gün üçün 

xidmətin dəyərinin (əgər dəyər ayrıca müəyyən edilməmişdirsə, sifarişin 

dəyərinin) bir faizi məbləğində dəbbə pulu ödəyir, bu şərtlə ki, müqavilədə 

dəbbə pulunun başqa məbləği nəzərdə tutulmuş olmasın. Öhdəliklərin icra 

edilmədiyi və ya lazımınca icra edilmədiyi hallar üçün müəyyən edilmiş 

dəbbə pulunun (cərimənin, peniyanın) icraçı tərəfindən ödənilməsi və itkilərin 

əvəzinin verilməsi, onu öhdəlikləri yerinə yetirmək vəzifəsindən azad etmir. 

İcraçı göstərilmiş xidmətlərdə qüsurların, istehlakçının təqsiri 

ucbatından əmələ gəldiyini sübut edərsə, buna görə məsuliyyət daşımır. 

Xidmət göstərilməsində, istehlakçının həyatını, sağlamlığını və ya 

əmlakının təhlükəsizliyini təmin etməyən materialların, avadanlıqların, 

cihazların, alətlərin, qurğuların və başqa vasitələrin tətbiqi nəticəsində 

vətəndaşın həyatına, sağlamlığına və ya əmlakına zərər dəyərsə, icraçı onların 

xassələrini bilib-bilmədiyindən asılı olmayaraq məsuliyyət daşıyır. 

 

863.1. 

 

Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 651c maddəsinin 1-ci bəndini 

xatırladan şərh edilən bənd bir qədər qarışıq olsa da, onun mənası aydındır. 



 415 

Turist xidmətlərinin təşkilatçısı göstərdiyi xidmətlərin keyfiyyətinə zəmanət 

(mətndə ―qarantiya‖ yazılıb, amma bu düzgün deyil: MM-nin 24-cü fəslinin 5-

ci paraqrafına əsasən qarantiya öhdəliklərin icrasının təmin edilməsi 

üsullarından biridir və yalnız kredit və sığorta təşkilatları tərəfindən verilə bilər) 

verməlidir. Göstərilən xidmətlər onların dəyərinə, qəbul olunmuş təcrübəyə və 

müqavilənin məqsədlərinə tam uyğun olmalıdır. Əks halda, turist xidmətlərinin 

təşkilatçısı öhdəliyinin pozulmasına görə turist qarşısında məsuliyyət daşıyır. 

 

863.2. 

 

Şərh edilən bəndə görə göstərilən xidmətlər qüsurlu olduqda əsasən 

(şərh edilən bənddə əlavə olaraq Almaniya Mülki Qanunnaməsinin 651e 

maddəsinin bəzi müddəaları da mövcuddur) MM-nin sərnişin daşınmasına aid 

olan 846.2-846.4-cü maddələri (Bax həmin maddələrin şərhinə) tətbiq olunur. 

Xidmətlər qüsurla həyata keçirildikdə, turist həmin qüsur barəsində 

dərhal turist xidmətlərinin təşkilatçısına bildiriş verməlidir. Öz növbəsində 

turist xidmətlərinin təşkilatçısı həmin qüsuru turistin təyin etdiyi ağlabatan 

müddət ərzində aradan qaldırmalıdır (təbii ki, əgər bu mümkündürsə). Qüsur 

aradan qaldırılmadıqda və ya bu mümkün olmadıqda, turistin aşağıdakı 

hüquqları vardır: 

1) xidmətlərin dəyərinin ağlabatan dərəcədə aşağı salınmasını tələb 

etmək; 

2) müqaviləsinin ləğv olunduğunu bəyan etmək. 

Əgər vəziyyəti düzəltmək mümkün deyildirsə və ya turist 

xidmətlərinin təşkilatçısı bundan imtina edirsə və ya müqavilənin dərhal ləğv 

edilməsi turistin xüsusi mənafelərinə uyğundursa, müddət təyin etmək tələb 

olunmur. 

Turist xidmətlərinin təşkilatçısına bildirilmiş qüsur onun cavabdeh 

olduğu hallardan irəli gəldiyi halda turist müqavilənin icra edilməməsi 

nəticəsində dəyən zərərin əvəzinin də ödənilməsini ondan tələb edə bilər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 416 

Müəllif haqqında: 

 

Əkrəm Şirvan oğlu Həsənov. 1977-ci ildə anadan olub. Bakı Dövlət 

Universitetinin Hüquq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Hüquq 

magistridir. Həmçinin ali iqtisadi təhsilə (Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universiteti) və Qlobal Risk Peşəkarları Assosiasiyasının risk menecer 

sertifikatına malikdir. Avropa Şurasının Siyasi Biliklər Məktəbinin 

məzunudur. 

2001-2005-ci illər ərzində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 

Bankında aşağıdakı vəzifələrdə çalışmışdır: Hüquq departamentinin aparıcı 

hüquq məsləhətçisi, baş hüquq məsləhətçisi və Ümumi qanunvericilik 

şöbəsinin rəisi. 

2005-2007-ci illər ərzində ―Bank of Baku‖ ASC-nin Hüquq 

departamentinin direktoru vəzifəsində çalışmışdır. 

2007-2011-ci illər ərzində Bank VTB (Azərbaycan) ASC-də aşağıdakı 

vəzifələrdə çalışmışdır: İdarə Heyətinin üzvü və İdarə Heyəti Sədrinin 

müavini. 

2011-ci ildən etibarən IJS Hüquq Firmasının (www.ijs.az) 

Partnyorudur. 

Konstitusiya, mülki və bank hüququ sahəsində 50-dən çox elmi 

məqalənin, habelə bank hüququ üzrə monoqrafiyanın (rus dilində) müəllifidir. 

Həmçinin Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin alqı-satqı 

müqaviləsinə dair fəsillərinin kommentariyasına dair kitabın həmmüəllifidir. 

http://www.ijs.az/


 417 

Əkrəm Həsənov 

İş və xidmət müqavilələri:  

Mülki Məcəllənin kommentariyası 
 

 

Nəşrə məsul şəxs: 

Nadir Adilov, 

Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyasının sədr müavini, 

hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın İnsan Hüquqları Elmi Tədqiqat 

İnstitutunun Vətəndaş və siyasi hüquqlar şöbəsinin müdiri 

 

Texniki tərtibat: 

Pərvin Abbasov, 
www.femida.az Hüquq İnformasiya Portalının Baş redaktoru 

 

Qrafika dizayneri: 

Müşfiq Babayev 

 

Korrektor: 

Kəmalə Əzizova 

 

 
 

İSBN: 978-9952-8225-3-3 

_________________________ 

Yığıma verilmişdir:  01.07.2013 

Çapa imzalanmışdır: 03.07.2013 

Format: 60x84, 16/1, 16 çap vərəqi 

Adventa MMC tərəfindən ofset üsulu ilə çap edilmişdir.  

Tiraj: 1000.  

Bu nəşr pulsuz yayılır 

 

 

http://www.femida.az/

